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De mest sjuka äldres vård och omsorg – en
beskrivning utifrån nationella indikatorer
Nu har Socialstyrelsen publicerat en rapport som Äldrecentrums
direktör Sven-Erik Wånell och fil. dr Bettina Meinow har författat
tilsammans med Socialstyrelsens projektledare, Ulla Höjgård.
Rapporten heter "De mest sjuka äldres vård och omsorg – en
beskrivning utifrån nationella indikatorer" och är en redovisning av ett
antal indikatorer som kan användas på nationell, regional och lokal nivå
för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård och omsorg.

Vi lever längre men skillnaderna i hälsa blir
större
Hälsoutvecklingen för äldre fortsätter att vara positiv, vi fortsätter att
leva längre och det är i huvudsak friska år vi lägger till livet. Det finns
dock tydliga hälsoskillnader mellan hög- och låginkomsttagare. Det
visar en delrapport till Stockholms läns landstings folkhälsorapport
2011, som Äldrecentrum arbetat fram.

Äldrecentrum deltar i Seniorliv i världsklass
Onsdagen den 8 februari 2012 öppnar fackmässan Seniorliv i
världsklass på Kistamässan. Under tre dagar, 8-10 februari, ges
möjlighet att lyssna till ett stort antal av landets främsta talare i ämnen
som formar morgondagens seniorliv. De talar och spanar om framtiden,
förmedlar konstruktiva tankar och ger nya perspektiv.

Medias möte med äldreomsorgen – tål
äldreomsorgen att synas?
Tisdagen den 14 februari bjuder Äldrecentrum in till ett
frukostseminarium där Mia Tottmar, journalist på Dagens nyheter,
reflekterar över höstens rapportering om äldreomsorgen.

Teknik i välfärdens tjänst?
Utvecklingen går snabbt kring teknik som ska stödja den äldre till
oberoende och öka tryggheten för den äldre och dennes anhöriga. Den
nya teknikens möjligheter och risker berör var och en som är politiskt
förtroendevald och har hand om äldrefrågor i kommun och landsting.
Därför bjuder nu Äldrecentrum in till ett seminarium för politiskt
förtroendevalda i kommuner, och landstinget i Stockholms län, kring
temat teknik i välfärdens tjänst.

Kvalitet och uppföljning av vård- och
omsorgstjänster
Välkommen till den högaktuella konferensen ”Kvalitet
och uppföljning av vård- och omsorgstjänster” – konferensen
som
behandlar hur vi bäst möter behovet av skärpt uppföljning och
kvalitetsutveckling av vård och omsorg i kommunal och privat regi.
Under två intensiva dagar kommer du att få fördjupa dig hur du bäst
upphandlar, följer upp och kvalitetsutvecklar vård- och
omsorgstjänster!
Under ledning av Äldrecentrums utredare Lisbeth Hagman, specialist i
äldreomsorg och kvalitetsutveckling i vården, får du lyssna till några av
Sveriges främsta experter och praktikfall inom området.
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