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Metodkurs för reflektionshandledare
Vill du lära dig mer om reflektionsprocessen och vilken
betydelse den har för att utveckla kompetens, arbetsmiljö
och samarbete? Under våren 2013 kommer Äldrecentrum
att anordna en metodkurs i att leda reflektionsmöten - "Att
leda reflektionsmöten inom äldreomsorgen". Kursen
vänder sig till personal som arbetar inom äldreomsorgen i
Stockholms län Läs mer

Checklista demens – för särskilt boende
Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem
har Äldrecentrum tagit fram en checklista som är tänkt att
vara ett stöd för de team som arbetar i särskilt boende.
Checklista demens Särskilt boende bygger på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom.Läs mer

Prenumerera på Äldre i Centrum
Äldre i Centrum är en nationell tidskrift för äldreforskning.
I fyra nummer per år presenteras aktuella rön inom
medicin, omvårdnad och socialt arbete – alltid i en
populärvetenskaplig form. Tidskriften vill fungera som en
bro mellan forskare och praktiker på olika nivåer inom
äldreomsorg och äldrevård. En helårsprenumeration på
tidskriften kostar 250 kr. Läs mer

Pris till forskningsledare vid Äldrecentrum
Johan Fastbom professor vid Aging Research Center (ARC)
och forskningsledare vid Äldrecentrum har tilldelats Rune
Lönngrenpriset 2012. Han får priset för sitt mångåriga
arbete inom geriatrisk farmakologi där han forskat och
fortfarande forskar inom läkemedelsanvändning hos äldre.
Läs mer

Utbildning till BPSD-administratör
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens,
BPSD, drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med
en demenssjukdom. BPSD-registret syftar till att
kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.
Nu har du möjlighet att anmäla dig till en 2-dagars
utbildning till BPSD-administratör. Utbildningen är en
förutsättning för att kunna ansluta sig till BPSD-registret.
Läs mer
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Europarådets språkskala anpassad för
medarbetare inom vård- och omsorgsyrken
Under ett års tid har man inom Projekt ArbetSam arbetat
med att anpassa Europarådets språkskala till en
omsorgskontext. Verktyget ska bland annat kunna
användas för att ta fram individuella studieplaner och i
utvecklingssamtal om språkliga krav i jobbet. Läs mer
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