Inbjudan till frukostseminarium 25 september 2018

Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende – i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst (Rapport 2018:3)

Inbjudan till frukostseminarium om Äldrecentrums nya rapport!
Korttidsboende bedrivs i länet av både kommuner, privata företag och
stiftelser. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå och landstinget för läkarvård och rehabilitering.
Vanliga skäl till korttidsvård är behov av återhämtning efter sjukhusvistelse, väntan på plats i särskilt boende, utredning av framtida behov och
växelvård/avlösning.
Äldrecentrum genomförde år 2017 en enkätundersökning, kompletterad
med intervjuer med läkare och sjuksköterskor vid korttidsboenden samt
chefer, biståndshandläggare och andra tjänstemän.
Resultaten av studien visade på stora vård- och omsorgsbehov och omfattande fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar hos dem som
fick korttidsvård, framför allt hos dem som kom från sjukhus eller hade
växelvård.

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

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan olika kommuners
användning av korttidsvård och tillgången på lediga platser i särskilt boende och på sjukhus. Korttidsvården anses viktig, men dess roll och uppdrag i vården och omsorgen om äldre framstår som oklar. Förutsättningarna för korttidsvården behöver förbättras, främst genom högre sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.

Datum och tid
Den 25 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 17 september 2018
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?adm=1&semid=610
OBS! Anmälan är bindande men inte personbunden.
Utebliven närvaro debiteras med 500 kr.
Kontakt för frågor om rapporten: Ingrid Hjalmarson,
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se
För frågor om frukostseminariet, kontakta Inger
Wadman, 08-690 58 20, inger.wadman@aldrecentrum.se
Rapporten finns som pdf!
Välkommen!

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

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

