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19 sep 2012 kl. 09.56 skrev Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:
Om du har problem med att läsa detta mail, klicka här för en webbversion.

Nyhetsbrev nr 6:2012
från Stiftelsen Äldrecentrum
Ny rapport - De(t) slutar inte vid 65
Nu har Äldrecentrums utvärdering av Länsstyrelsens
utbildning om våld mot äldre kvinnor i nära relationer
publicerats. Rapporten visar bland annat att
utbildningsbehovet i äldreomsorgen är betydande, men
också att problemets omfattning är större än befarat. Läs
rapporten

Demens ABC+ avgiftsfria utbildningar
I september 2012 lanseras Demens ABC plus Primärvård.
Det är den första i en serie av nya avgiftsfria
webbutbildningar som tas fram vid Svenskt
demenscentrum. Efter primärvården kommer
plusutbildningar för biståndshandläggare, hemtjänst,
särskilt boende, anhöriga och sjukhus. Läs mer och se
trailer

Konferens - Stora demensdagen 14 november
Demenssjukdom ökar och när kommande generationer
växer upp kommer minst en halv miljon människor i Sverige
att vara drabbade. Konferensen bjuder på ett startfält av
namnkunniga föreläsare och konkreta och praktiska
metoder för en kvalitativ omsorg i framtiden. Årets tema är
”Verksamhetsnära” och konferensen hålls den 14
november. Läs mer och anmäl dig

Nätverksträff om förebyggande hembesök
Stiftelsen Äldrecentrum och Stockholms stad bjuder in till
2012 års nationella nätverksträff om förebyggande
hembesök. Teman för årets träff, som äger rum 15-16
november, är självbestämmande, delaktighet och
meningsfullhet. Läs mer och anmäl dig

Hemtjänstteam med inriktning mot demens
Tillsammans med Äldreförvaltningen i Stockholms driver
Äldrecentrum ett nätverksträff för drygt trettio
hemtjänstteam. Teamen, som kommer från hela Stockholm,
har fått ett startbidrag från Äldreförvaltningen. Pengar som
ska användas för att starta upp eller vidareutveckla team
med inriktning mot personer med demenssjukdom. Läs
artikel

Kvalitetsregister för primärvård
Hur kan du som är chef, distriktssköterska eller har en
annan nyckelfunktion inom hemsjukvården i Stockholms län
använda kvalitetsregistret Senior alert för att följa, utveckla
och mäta utförd vård? Missa inte halvdagsseminariet den 2
oktober som anordnas av ”Bättre liv för sjuka äldre – team
Stockholms län”. Anmäl dig här

Nya uppdrag för Äldrecentrum
Underlag för att bedöma när det krävs ett
äldreperspektiv i de uppdrag Socialstyrelsen får.
Följa en ny form för anhörigstöd i fyra stadsdelar,
”navigeringskurs för anhöriga”.
Analysera hur de mest sjuka äldres vård- och
omsorgskonsumtion varierar över tid (uppdrag från
Socialstyrelsen).
Följa effekterna av Stockholms stads stimulansmedel
för att fler äldre med demenssjukdom ska kunna
välja att få omsorg från ett specialiserat
hemtjänstteam.
Utvärdera värdet av förebyggande arbete i EnskedeÅrsta-Vantör.

Äldre i Centrum - nytt nummer 28 september
Våldet finns - våga se det! Det förekommer i äldre personers nära
relationer; man-hustru, vuxna barn-föräldrar. Det finns inom vård
och omsorg, både från personalen och mot personalen. Våld där
äldre personer är inblandade förekommer överallt. Och det är
vanligt! Läs mer i Äldre i Centrum, nästa nummer kommer ut
den 28 september
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