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Vi behöver en ny lag för att skydda personer
med demenssjukdom
Tillsammans med bland andra Äldreborgarrådet i Stockholms stad,
Joakim Larsson har Svenskt demenscentrums föreståndare Wilhelmina
Hoffman, Professor Laura Fratiglioni och Äldrecentrums direktör Sven
Erik Wånell skrivit en debattartikel om att demenssjuka behöver en lag
som ger dem möjlighet till rätt vård när de inte längre är förmögna att
fatta egna beslut.

Samordnad vård av de mest sjuka äldre
Alla – regeringen, landstinget, kommunerna – vill säkerställa att de
äldre som har de största behoven får en trygg och sammanhållen vård
och omsorg. Men hur vet vi om landstingen och kommunerna lyckas?
Och hur vet vi om det sker förbättringar, eller tvärtom att vården och
omsorgen försämras för de mest sjuka äldre? De frågorna ligger till
grund för Äldrecentrums senaste uppdrag, att studera vilka indikatorer
som kan belysa hur samordningen sker mellan olika vårdgivare kring
den äldre med stora och sammansatta behov.

DN Debatt om att äldre inte kan välja omsorg
Ny studie som visar att hälften av alla 77 år och äldre saknar förmåga
att själva välja utförare inom sjukvård och äldreomsorg debatteras i
Dagens Nyheter av Äldrecentrums forskningsledare och professor Mats
Thorslund, fil dr Bettina Meinow och Docent Marti Parker.

Senaste numret av Äldre i Centrum

Tredje numret av Äldrecentrums prisbelönta tidskrift Äldre i Centrum är
nu ute. Temat för årets tredje nummer är missbruk och riskbruk hos
äldre, ett ämne som det sällan pratas om trots att alkoholkonsumtionen
ökar bland äldre människor och framför allt bland äldre kvinnor.

Nytt i kalendern
I Äldrecentrums kalender finns aktuella kurser och konferensen som vi
och andra arrangerar inom äldreområdet. Kika in med jämna
mellanrum för att hålla dig uppdaterad.
8 nov - Samverkan kring personer med demenssjukdom
8-9 nov - Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen
10 nov - Att möta äldre med tecken på psykisk ohälsa
16 nov - Stora Demensdagen
17 nov - Konferens om ledarskap
21 nov - Åldrandet och minnet
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