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Äldreforskningens hus medverkan i Almedalen

I år är det valår och äldrefrågan är het på den politiska
dagordningen. Därför kommer utredare och forskare från
Äldreforskningens hus att delta i Almedalen. Det blir femte
året i rad som vi är med och lyfter vård och
omsorgsfrågorna under politikerveckan i Visby, ett
evenemang som i år spås slå publikrekord. Läs mer

Hur möter vi framtidens behov av vård och
omsorg?
Allt fler blir allt äldre och i större behov av vård och omsorg.
I samma takt närmar sig fler anställda inom vård och omsorg
pensionsålder. Inom fem år kommer personalbrist att råda.
Hur kan vi stärka kompetensbristen? Frågan ställdes av
Karina Uddén, chef för näringslivsutveckling vid
Länsstyrelsen. Hon var en av en av flera talare som i
tisdags bjudits in till ett dialogseminarium om regional
kompetensförsörjning inom vård och omsorg som
Äldrecentrum arrangerade. Läs mer
Existentiell omsorg i vardagen
Närheten till döden är en del av omsorgens vardag.
Vårdpersonalen behöver båda måna om den äldres
kroppsliga behov likväl som hennes själsliga behov. Alla
behöver vi få prata om meningen med livet och dela sina
innersta tankar om döden med någon. Om vi hittar tilliten
hos en annan människa så kan samtal om dessa, ibland
svåra ämnen, minska oron och öka den äldres trygghet och
livskvalitet. Det menar Äldrepedagogen och socionomen
Christel Rosenberg som föreläste på vårens sista
föreläsning i Äldrecentrums serie "Äldre och åldrandet".
Läs hela reportaget från föreläsningen
Bättre liv för sjuka äldre
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Med de orden
invigdes festen för registerstjärnor i länet. Äldrecentrum
och Team Stockholms län stod bakom arrangemanget som
ägde rum i Pelarsalen på Norra latin.
- Det gäller att inte bara registrera utan att också ha med
sig hjärtat i det här. Vi jobbar evidensbaserat. Det ger en
större säkerhet och trygghet.
Läs hela reportaget

Det pågår ett spel om äldrefrågorna, vissa turer är synliga, medans annat sker i kulisserna. I Äldre i Centrums
senaste tidning efterlyses en öppen debatt om vård och omsorg om äldre människor - diskussioner med
vässade lansar! För äldre människor som inte orkar eller kan göra sig hörda. Länk till ÄldreiCentrums hemsida

I Sverige idag blir allt fler äldre och trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att alla äldre har rätt till specifik
rehabilitering så varierar tillgången till rehabilitering stort över landet. I takt med att fler blir äldre och att fler
skickas hem tidigt så ställer detta nya krav på dig som rehabiliteringspersonal. Hur kvalitetssäkrar du din roll
och arbetssätt med de äldre? Missa inte årets rehabiliteringskonferens som är späckad med nya praktikfall och
ledande experter som fördjupar din kompetens inom rehabilitering av äldre. Läs mer om konferensen
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