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Ny rapport! Äldreomsorgens debutanter
Mårten Lagergren, som initierade SNAC-studien
(Swedish national study on aging and care), tar upp
tråden från tidigare forskning med rapporten
”Äldreomsorgens debutanter ".
"Debutanter" kallas de som för första gången beviljas
insatser inom äldreomsorgen. Här görs en analys av
förändringar i behov, funktionsförmåga och beviljade
insatser hos dem som debuterade i äldreomsorgen
2003–2005, respektive 2008–2010 och 2013–2015.
Syftet med studien är bland annat att vara ett stöd i
planeringen av vården och omsorgen av personer i
livets sista år, det som kallas den fjärde åldern.
Rapporten finns här!
Nytt nummer! Äldre i centrum!
Äldre i Centrum #2/2018 ute den 25 maj!
Tema: Att vara eller inte vara pensionär
Ur innehållet: "Forskaren som laborerar med
verkligheten", "Andlighet stöder åldrandet", "Tills
skilsmässan för oss samman" och krönikan "I Paris
är ingen kvinna gammal" Läs mer på:
http://www.aldreicentrum.se/

Ny utbildning
Reflektion för arbetsglädje & kvalitet
för omsorgspersonal i äldreomsorgen
Reflektion är att tänka efter, medvetandegöra och
utveckla förhållningssätt och lösningar. Utan reflektion
riskerar vi att arbetet utförs på rutin.
Hösten 2018 ges en utbildning till reflektionsledare för
omsorgspersonal i äldreomsorgen, där deltagarna i teori och
praktik lär sig arbeta med reflektion individuellt och i grupp. I
fokus står reflektion, kommunikation, grupper/grupprocesser
och ledarskap.
Utbildningen är i två delar, kurs och handledning. Del 1: sju
kursdagar 6/9, 27/9, 17/10, 8/11, 29/11, 11/12 samt 10/1,
2019. Kurstider: kl 9.00 – 16.00 för samtliga tillfällen. Kursen
kostar 6 950 kronor exkl. moms. Del 2: Handledningen sker vid
sex halvdagar 2019 och kostar 3 000 kr exkl. moms. Läs mer:
http://www.aldrecentrum.se/kalender/reflektionsledarutbildningför-vård-och-omsorgspersonal-i-äldreomsorgen Anmälan görs
senast 8 juni 2018 på
http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=606 För mer
information, kontakta Eva Norman:
eva.norman@aldrecentrum.se, 08-690 58 03

Samhället och äldre - öppna föreläsningar
hösten 2018
Äldrecentrum erbjuder öppna föreläsningar om åldrandet i
samarbete med ABF och pensionärsföreningarna PRO,
SPF och SKPF i serien Samhället & äldre. Höstens datum
2018: 12 september, 25 oktober, 3 december. Tid: kl.
13.30-15.00. Ingen föranmälan. Plats: ABF-huset,
Sveavägen 41, Stockholm Pris: 40 kr. Medlemmar i PRO,
SPF och SKPF betalar 20 kr. Under hösten 2018 ges
föreläsningar om sambandet mellan socioekonomiska
faktorer och hälsa senare i livet, anhörigas roll i
äldreomsorgen och psykisk ohälsa bland äldre.
Håll utkik efter höstens program på
www.aldrecentrum.se

Rapporter på gång!
Utvärdering av äldremottagningar
Uppdraget som Äldrecentrum fått av Hälso och
sjukvårdsförvaltningen, HSF, och som pågått under våren
2018 är att beskriva Äldremottagningar i länet och hur de
möter krav på tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Även
patienters erfarenheter kartläggs. Utredningen utgår från
såväl registerdata som intervjuer. Tanken är att
slutsatserna ska bidra till HSF:s fortsatta utveckling av
Äldremottagningarna.

Äldrecentrums hantering av personuppgifter
Då det nya GDPR-direktivet ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 ställs högre krav på
organisationer som hanterar personuppgifter.
Du som anmält dig som prenumererant på Äldrecentrums
nyhetsbrev har kanske fyllt i en digital blankett eller skrivit
upp din mejladress på en lista som vi på Äldrecentrum har
skrivit in i prenumerationsregistret manuellt. Det är endast
dessa uppgifter vi har om dig och andra prenumeranter.
De lämnas inte ut, utan används enbart för utskick av
nyhetsbrev från Äldrecentrum.
Om du vill avbryta våra nyhetsbrev, klickar du på länken
längst ner i mejlet om avregistrering. Därefter får du inga
fler nyhetsbrev. Äldrecentrum får efter varje utskick
automatiska noteringar om avregistrerade adresser. Då
raderas din mejladress och de eventuella uppgifter om
arbetsplats som kan finnas. Vid frågor, kontakta:
inger.wadman@aldrecentrum.se

Äldrecentrum får ny direktör i höst
Den 1 september tillträder Åsa Hedberg Rundgren som
direktör för Äldrecentrum när stiftelsens nuvarande
direktör Chatrin Engbo går i pension.
Åsa är medicine doktor och kommer närmast från en tjänst
som verksamhetschef på FOU Nordost. Stort tack till
Chatrin Engbo för hennes insatser för Äldrecentrum.
Varmt välkommen till Äldrecentrum efter sommaren, Åsa!

Trevlig sommar!
Äldrecentrums nyhetsbrev gör sommaruppehåll!
Nästa nyhetsbrev från Äldrecentrum kommer i augusti. På
www.aldrecentrum.se finns en mängd matnyttiga rapporter
i pdf-format, vår kalender och annan information. Från
och med 1 juni hittar du oss på ny adress: Sveavägen
155.
Välkommen att följa oss på Facebook!
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