Nyhetsbrev nr 5:2013 från
Stiftelsen Äldrecentrum

1, Navigeringskurs för anhöriga till personer med
demenssjukdom

Utvärdering av en navigeringskurs för anhöriga till
personer som nyligen diagnostiserats med en
demenssjukdom eller en kognitiv svikt.
Navigationskursen genomfördes i samverkan mellan
anhörigkonsulenterna i stadsdelarna Enskede-ÅrstaVantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm tillsammans
med minnesmottagningen vid Capio geriatrik på Dalens
sjukhus.
2, Ett hälsosamt åldrande
Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett
hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå.
3, Att utveckla maten och måltiden i vård och
omsorgsboende

Våren 2012 fick Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att
planera och genomföra inspirationsseminarier och
nätverksträffar för chefer på vård- och omsorgsboenden i
syfte att stimulera till en vidareutveckling av maten och
måltiden. Denna rapport samlar erfarenheter och idéer
som kom fram under inspirationsseminarierna och
nätverksträffarna.

Äldrecentrum erbjuder handledning

Hösten 2013 erbjuder Äldrecentrum handledning för
personal som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms
län. Handledning är ett pedagogiskt stöd eller vägledning
som ges i ett kompetenshöjande syfte.

Nytt arbetsredskap för hemtjänsten

Checklista demens Hemtjänst är ett nytt verktyg som
bygger på de nationella demensriktlinjerna. Den är
avsedd för hemtjänstens arbetsgrupper och är den andra
i sitt slag som Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt
Demenscentrum har tagit fram.

Åldras med utvecklingsstörning

Tack vare medicinska framsteg lever äldre personer med
utvecklingsstörning allt längre. Men det behövs nya
förhållningssätt och mer kunskap om vård, stöd och
bemötande. Anmäl dig till konferensen ”Vi blir också
äldre” som hålls den 14 november i Stockholm

Höstens utbildningar inom mat och
måltider

Äldrecentrum arrangerar i samarbete med äldreförvaltningen i
Stockholms stad utbildningar för personal som arbetar med eller
kommer i kontakt med mat och måltider. Målet med
utbildningarna är att erbjuda personalen ökade kunskaper om
bra mat för äldre, vilka lagar, regler och ansvarsförhållanden
som gäller för maten samt matens betydelse för den äldres hälsa
och välbefinnande.

ArbetSams metoder exporteras till
Europa

Nu är det klart. Ett nytt projekt tar vid där ArbetSam
slutar. Den här gången kommer pengarna från EU:s
Leonardo da Vinci-programmet. Det nya projektets mål
är att sprida och anpassa ArbetSams pedagogiska
metoder till andra Europeiska länder och Äldrecentrum
står som projektägare.

Du som är prenumerant på Äldrecentrums nyhetsbrev får inför hösten en fin möjlighet att bli ännu mer
påläst. Upptäck Äldre i Centrum – Sveriges ledande och prisbelönade tidskrift om äldreforskning. Vid
tecknande av helårsprenumeration före 1 oktober ingår höstens två nummer utan extra kostnad. Det går
förstås bra att göra mer än en beställning och att sprida erbjudandet. Titta gärna på webbplatsen
www.aldreicentrum.se om du vill bekanta dig med tidskriften.

17 sept.
Nätverk för
hälsosamt
åldrande
Äldrecentrum och Centrum
för epidemiologi och
samhällsmedicin inbjuder
dig som arbetar med
folkhälsa inom Stockholms
län till en tematräff
om Fysisk aktivitet på
recept och FaR och FYSS.
Nästa nätverksträff hålls
den 26 november då temat
är boende på äldre dar.

26-27 sept.
Vård i livets
slutskede

12 dec.
ArbetSams
slutkonferens

Varje år dör mellan 90 000
och 100 000 personer i
Sverige. De allra flesta
behöver palliativ vård före
döden. Socialstyrelsen
har tagit fram ett nationellt
kunskapsstöd för god
palliativ vård i livets
slutskede. Äldrecentrum
arrangerar tillsammans med
KSL ett seminarium om
palliativ vård.

Den 12 december kommer
en hel dag att ägnas åt
vuxenutbildning och
arbetsplatslärande inom
omsorgen. Då kommer
bland annat projekt
ArbetSams utvärderare att
redovisa resultaten och
lärdomarna från ett av
Europeiska socialfondens
största projekt just nu.

