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Hemmet viktigare efter pensionen!
Vid vårens andra föreläsning i serien Samhället & äldre den 13
mars på ABF på Sveavägen i Stockholm, berättade Maya Kylén,
forskare vid CASE i Lund om aktuell forskning om hemmets
ökande betydelse för kategorin yngre äldre, dvs de mellan 67 och
70 år som relativt nyligen gått i pension.
- Vi åldras alla, sa Maya Kylén i sin presentation och menade att vi
måste sluta att se äldre som en egen grupp. Hon visade också att
de flesta, långt upp i åren, bor kvar i ordinarie bostäder med
bristande tillgänglighet. Men hur påverkar det livet och tillvaron? Läs
mer om föreläsningen och ta del av presentationen här!

Uppmärksamma, fråga och agera - grundkurs om
våld mot äldre i nära relationer Förlängt svarsdatum 17
april.

Våldet slutar inte vid 65! Om du i jobbet möter våldsutsatta äldre
behöver du veta hur du upptäcker våld och hur du ska agera! Den
här 2-dagarskursen ger dig grundkunskaper! Särskilt fokus på
förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och
demenssjukdomar. Datum: 10 & 23 maj. Adress: Saturnus
Konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm. . Kursavgift: 2 300 kr
exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe. Läs
mer Kontakta eva.norman@aldrecentrum.se om du har frågor.
Anmälan
Nytt nummer ute nu!

Äldre i Centrum

Håll dig uppdaterad om forskning om äldre och åldrande!
Ur innehållet i # 1/2019:
Vad hindrar en äldreomsorgsförsäkring?
Sorg, död och andra livsviktiga saker
Så används biomarkörer för Alzhemimers sjukdom
Maja Lundgrens krönika: "De glömda själarnas nu"
Äldre i Centrum, kommer ut med fyra nummer per år! Läs mer om
hur du blir prenumerant här!

Det goda åldrandet - en utopi?
Missa inte vårens sista föreläsning i den öppna föreläsningsserien
Samhället & äldre: måndag 8 april 13.30 - 15.00 i ABF-huset,
Sveavägen 41. Ingen föranmälan! Vid föreläsningen diskuteras
begreppet ”Det goda åldrandet” - ofta använt i äldreforskningen.
Kan alla kan förvänta sig detta? Sandra Torres, professor i
socialgerontologi vid Uppsala Universitet, anser att forskare,
politiker och praktiker måste inse att det finns många olika sätt att
åldras på. Kulturell bakgrund, utbildningsnivå, om man är frisk eller
sjuk är faktorer som påverkar åldrandet., vilket äldreforskningen
behöver ta hänsyn till. Läs mer om föreläsningarna Samhället &
äldre
Fortsatt bokrea!

Reflektionsboken

Ny, reviderad upplaga på gång! Vi har exemplar kvar av första
utgåvan av Marie Birge Rönnerfälts & Eva Normans handbok
Reflektion som arbetsutveckling som vi säljer ut för 75:- +
frakt. (Tidigare: 240:- + frakt.) Boken lär ut hur reflektion som metod
kan utveckla grupper och arbetsplatser. Beställ:
info@aldrecentrum.se
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