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Ny rapport: StockholmSNAC 2019
Rapporten är en beskrivning av äldreomsorgstagarna och
omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019. Den visar att äldre
personers behov avgör vilka som får omsorg och i vilken
omfattning.
Antalet hemtjänsttimmar har ökat något de senaste två åren, men
endast hälften av variationen av antalet beviljade hemtjänsttimmar
kan förklaras. Det gäller även beslut om vård- och omsorgsboende.
Rapporten är gjord på beställning av Stockholms stad. Läs mer på
vår hemsida.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #1 2020
Tidskriften Äldre i Centrum har tema Åldras med diagnos i sitt
första nummer för året.
Här får ni forskningens bild av hur livssituationen ser ut för den
som blir äldre och har en diagnos, vare sig man haft den sedan
barnaåren, eller om man drabbats av en skada senare i livet.
Som vanligt bjuder vi också på intervjuer med forskare, reportage
och krönika i en tidskrift som nu går att läsa fritt på nätet.

Äldre i Centrum startar podcast
För att lättillgängligt föra ut forskningen om äldre och åldrande har
tidskriften Äldre i Centrum startat en podd. Tre avsnitt finns redan att
lyssna på Spotify eller via aldreicentrum.se/podcast.
Första avsnittet handlar om ensamhet bland äldre och avsnitt två
om åldersvänliga städer. Dessutom finns ett specialavsnitt där
redaktionen presenterar det senaste numret och berättar om
planerna för resten av våren och året.

Ny webbplats för Äldre i Centrum
Efter mer än tio år tar vi farväl av tidningen Äldre i Centrums gamla
webbplats och lanserar en ny. Med ett modernare och tydligare
användarsnitt och nya funktioner hoppas vi att det blir lättare att ta
del av tidningens innehåll.
En annan nyhet för i år är att pdf-versionerna av tidningen kommer
att vara upplåsta och tillgängliga för alla att läsa – även de
kommande numren, man behöver alltså inte vara prenumerant.
Som vanligt hittar du oss på aldreicentrum.se.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Välkommen att följa oss och vårt
arbete!

Sveavägen 155, 10 tr. 113 46 Stockholm
info@aldrecentrum.se www.aldrecentrum.se 08-690 58 00

Webbversion

Avregistrera dig här

