Inbjudan till frukostseminarium 23 oktober 2018

Äldreomsorgens debutanter

En uppföljande rapport över perioden 2003-2015

(Rapport 2018:2)

Inbjudan till frukostseminarium om Äldrecentrum-rapport!
Mårten Lagergren presenterar vid frukostseminariet sin nya rapport som baseras på data från SNAC – The Swedish National
Study on Aging and Care.
SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrande och vård och omsorg
om de äldre som har initierats av regeringen och genomförs i fyra områden i Sverige. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är huvudman för
den del av studien som genomförs i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm.
Rapporten Äldreomsorgens debutanter är en uppföljning av en tidigare
studie, Äldrecentrum rapport 2013:7, och beskriver utvecklingen när det
gäller omsorgsbehov och beviljade insatser under fem år för dem som under åren 2003–2005, 2008–2010 samt 2013–2015 för första gången beviljades äldreomsorg, som vi kallar äldreomsorgens ”debutanter”.
Båda studierna baseras på longitudinella data som samlats in i SNAC-K,
vårdsystemdelen. Många av slutsatserna från den föregående studien
står sig fortfarande, men det har också skett tydliga förändringar.

Målgrupp
Beslutsfattare och beställare inom
äldreomsorgen.

Vägbeskrivning
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

Den stora ökningen av antalet yngre äldre och minskningen av antalet
mycket gamla kvinnor har lett till att debutanterna i genomsnitt blivit
yngre. Debutanterna lever nu längre och den betydande neddragningen
av antalet boendeplatser har gjort att en mycket lägre andel flyttar direkt
till särskilt boende. De flesta bor kvar hemma med hemtjänst som första
insats. Dessa förändringar är till stor del generella och gäller troligen för
hela riket.

Datum och tid
Den 23 oktober 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

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

Anmälan och frågor
Anmälan görs på länken nedan senast den 16 oktober 2018
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=608
OBS! Anmälan är bindande men inte personbunden.
Utebliven närvaro debiteras med 500 kr.
För frågor om 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.

