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Nyhetsbrev nr 1 2013
Från Stiftelsen Äldrecentrum
Sista chansen att köpa abonnemang
2013 års seminarier i Äldrecentrums seminarieserie för
personal inom äldreomsorgen kommer att handla om
hjälpmedel, demensvård, etik och bemötande, social
dokumentation och reflektion. Bland årets föreläsare finns
bl.a. författaren Sara Beischer och Ingela Månsson från
Hjälpmedelsinstitutet. Missa inte chansen att ta del av
aktuell kunskap och forskning!
Köp abonnemang senast den 4 mars

Sex länder vill sprida ArbetSams metoder
Sen starten 2011 har projektet ArbetSam arbetat
framgångsrikt med kompetensutveckling av anställda inom
omsorgen för äldre- och funktionshindrade. Kärnan i
projektet är att utveckla metoder som gynnar
kommunikation och språkutveckling på arbetsplatsen. Nu
ska ArbetSams resultat spridas till fler Europeiska länder.
Läs mer

Bli reflektionsledare - ett fåtal platser kvar
Arbetar du som chef eller i annan ledande funktion inom
äldreomsorgen? Vill du lära dig mer om
reflektionsprocessen och vilken betydelse den har för att
utveckla kompetens, arbetsmiljö och samarbete? Det finns
ett fåtal platser kvar till Äldrecentrums utbildning "Att leda
reflektionsmöten inom äldreomsorgen". Anmäl dig nu

Kvalitetsregister - för primärvård
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som används
för att följa, utveckla och mäta vårdinsatser. Vill du veta
mer om hur du och dina medarbetare kan använda registret
är du välkommen den 7 mars – då hålls en informationsdag
för dig som är chef, distriktssköterska eller har en annan
nyckelfunktion inom Hemsjukvården i Stockholms län. Läs
mer

Specialistkompetens på området mat och äldre
blir del av Äldrecentrum
Som koststrateger på äldreförvaltningen i Stockholms stad
har Birgitta Persson och Birgitta Villner Gyllenram varje år
framgångsrikt utbildat närmare tvåtusen medarbetare inom
äldreomsorgen. Maten och måltidernas betydelse för de
äldre har stått i fokus. Nu flyttar verksamheten till
Äldrecentrum. Läs mer

Konferens om äldre personer med
utvecklingsstörning
Med en växande grupp äldre personer med
utvecklingsstörning krävs mer kunskap och nya
förhållningssätt - både vad gäller vård, stöd och
bemötande. Riksförbundet FUB, Carpe,
Hjälpmedelsinstitutet, Äldrecentrum och Svenskt
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demenscentrum bjuder in till en konferensen om
levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning som
åldras. Läs mer
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