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Pensionärsplaneten: Om spaniensvenskar och
pensionsmigration • Samhället & äldre
Öppen föreläsning tisdag, 6 mars, 2018 13.30 - 15.00
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. Övriga
40 kr. Ingen föranmälan.
Svenskar som utvandrar till Spanien på ålderns höst blir
allt fler. Socialantropologen Anna Gavanas har under två
vintrar på Solkusten och Kanarieöarna mött ett brett
spektrum av människoöden bland spanienpensionärer
och människor som på olika sätt arbetar med dem. Vilka
är spanienpensionärerna? Hur organiserar de service,
omsorg och sin vardag allt eftersom de åldras? Utifrån
färgstarka berättelser diskuteras teman kring
internationalisering, global arbetsfördelning och
äldreomsorg.
Föreläsningen ingår i serien "Samhället & äldre" som
Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF
och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKP.
Föreläsare: Anna Gavanas, docent, numera utredare på
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Läs mer om den öppna föreläsningsserien Samhället &
äldre och programmet för våren 2018.

Stora skillnader i biståndsbedömning mellan
Stockholms stads stadsdelar - ny SNAC-rapport
StockholmSNAC - Rapport från undersökning 2017 av
behov och insatser inom äldreomsorgen i Stockholms stad
av Mårten Lagergren
Omsorg om äldre och funktionshindrade kräver stora
resurser. Antalet äldre med behov av stöd kommer också
att öka kraftigt det närmaste decenniet, vilket ökar kravet
på resurser. En förutsättning för att medlen ska räcka till
är en väl fungerande behovsbedömning och en fördelning
av resurserna på olika nivåer som motsvarar behoven.
Denna studie som Äldrecentrum gjort på uppdrag av
äldreförvaltningen ställer Stockholms stads alla
stadsdelsnämnders beviljade insatser - hemtjänst och
plats i särskilt boende - i relation till behov på individnivå.
Undersökningen har gjorts genom utdrag av statistik från
verksamhetssystemet Paraplyet som registrerar beslut om
äldreomsorg från mars 2017. En undersökning med
samma syfte gjordes även 2008/09.
Studien visar att beviljade insatser i äldreomsorgen har ett
klart samband med behovet av stöd och hjälp som det
beskrivs med graden av funktionsnedsättning. Men en
annan slutsats är att det finns stora skillnader mellan
stadsdelarna när det gäller hur personer på en viss
behovsnivå tilldelas boendeform och hemtjänstinsatser.
Rapporten finns här!

Missa inte! Grundutbildning om våld i nära
relationer
nya datum - anmälan förlängd till 23 mars!
Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal
som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som
behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska
agera. Den här utbildningen omfattar två dagar och ger
dig de grundkunskaper du behöver. Vid utbildningen
uppmärksammas de speciella förhållanden som rör
personer med kognitiv svikt och
demenssjukdomar. Utbildningen består av två kursdagar,
10 april 8.30 – 16.00. Dag 2. 20 april, klockan 8.30 –
16.00. Sista anmälningsdag 23 mars. Läs mer

Sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
Inom kort publiceras Stiftelsen Äldrecentrums nya rapport
om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Den är en

kartläggning av hur det ser ut i nuläget när det gäller
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från
akutsjukhusen, initierad med anledning av ändrad
lagstiftning på området i januari 2018. Läs mer här!

Utvärdering av Äldremottagningar
Sedan 2016 har Stockholms läns husläkarverksamheter
(HLM) med husläkaravtal möjlighet att ansöka om att
öppna äldremottagningar för patienter som är 75 år och
äldre. Syftet med äldremottagningarna är att skapa
trygghet, ökad tillgänglighet och kontinuietet för äldre
personer. Av länets 210 husläkarverksamheter har 178
startat äldremottagningar.
Äldrecentrum har av hälso- och sjukvårdsförvaltningen fått
i uppdrag att beskriva hur Äldremottagningar i länet är
organiserade för att möta kraven på tillgänglighet,
trygghet och kontinuitet. Äldrecentrums arbete ska
utmynna i ett stöd för HSF för fortsatt utveckling av länets
äldremottagningar.
Utvärderingspojektet leds av Lars Sonde på
Äldrecentrum och avrapporteras i slutet av maj 2018.

Palliativt kunskapscentrum följs upp
Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (PKC)
startade i april 2015 som en resurs för både
landstingsdrivna och kommunala verksamheter.
Uppdraget är att "All personal som vårdar palliativa
patienter ska ha kunskap om och förståelse för ett
palliativt förhållningssätt. Med ett palliativt förhållningssätt
avses en helhetssyn där de fyra dimensionerna psykiskt,
fysiskt, socialt och existentiellt beaktas och där
arbetsredskapen är de fyra palliativa hörnstenarna:
Symptomkontroll i vid bemärkelse, Kommunikation och
relation, Teamarbete, Närståendestöd."
Uppdraget innebär att sammanställa kunskap från aktuell
forskning och utvecklingsarbete, informera, utveckla och
driva palliativa frågor och att ge stöd och rådgivning.
Äldrecentrum har nu fått i uppgift att följa upp hur PKC
arbetar för att nå målet att all personal som vårdar
palliativa patienter ska ha kunskap om och förståelse för
ett palliativt förhållningssätt samt ge en beskrivning av
verksamhetens kompetens och innehåll och identifiera
utvecklingsområden för PKC.
Uppföljningsprojektet leds av Jenny Österman på
Äldrecentrum och avrapporteras i slutet av oktober 2018.

Äldrecentrum flyttar 1 juni
Det är nu klart att Äldrecentrum den 1 juni flyttar till nya lokaler på Sveavägen 155.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm
info@aldrecentrum.se www.aldrecentrum.se 08-690 58 00
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