Inbjudan till frukostseminarium 11 september 2018

Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län

En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

(Rapport 2018:1)

Inbjudan till frukostseminarium om Äldrecentrums nya rapport!
Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan i övergången
mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, särskilt när det
gäller äldre som behöver vård efter vistelse på sjukhus.

Målgrupp

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog våren 2017 initiativ till att
ta fram en lägesbeskrivning innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet
var att kartlägga äldre personers (65 år och äldre) vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård.

Vägbeskrivning

På seminariet presenteras resultatet av kartläggningen, som visar skillnader mellan de olika undersökta stadsdelarna och kommunerna i Stockholms län när det gäller:
•
•
•

befolkningsstruktur
utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg
organisation och samverkan mellan huvudmännen vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Beslutsfattare och beställare inom
äldreomsorgen.

Seminariet äger rum i anslutning till
Äldrecentrums nya lokaler på Sveavägen
155, plan 11 113 46 Stockholm
www.aldrecentrum.se
T-bana: Odenplan + 10 minuters
promenad. Buss 2 , 515
Busshållplats: Sveaplan

Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd och planeringsunderlag för
tjänstemän och beslutsfattare i Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting.

Datum och tid
Den 11 september 2018. Kaffe och smörgås serveras från klockan
08.00. Seminariet startar klockan 8.30 och slutar klockan 9.30.
Plats – obs ny adress!
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Sveavägen 155, plan 11
Anmälan och frågor
Anmälan görs på länken nedan senast den 4 september 2018
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=607
OBS! Anmälan är bindande men inte personbunden.
Utebliven närvaro debiteras med 500 kr.

För mer information
Inger Wadman
Inger.wadman@aldrecentrum.se
08-690 58 20

För frågor om rapporten kontakta Lars Sonde,
lars.sonde@aldrecentrum.se eller Lennarth Johansson,
lennarth.johansson@aldrecentrum.se
För frågor angående frukostseminariet, kontakta Inger
Wadman, 08-690 58 20, inger.wadman@aldrecentrum.se
Välkommen!

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett
forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget
är att bidra till kunskap om äldre personers
hälsa, vård och omsorg.

