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Äldre personer på Kungsholmen kartläggs
Sedan 2001 har äldre personer boende på Kungsholmen fått
möjlighet att få sin hälsa undersökt. Under 9 år har 3500 personer i
åldrarna 60-104 år blivit intervjuade och undersökta av
sjuksköterskor, läkare och psykologer för att kartlägga och beskriva
åldrandet och de äldres livssituation.
Kartläggningen ingår i den nationella äldrestudien SNAC – The
Swedish National Study on Aging and Care – som startade 2001 på
initiativ av regeringen. Syftet med studien är att öka kunskapen om
åldrandet och hälsoläget bland dem 60 år eller äldre för att ge svar
på hur framtida behov av vård och behov kommer att se ut och hur
de bäst skall tillgodoses

Äldrecentrum erbjuder nätverk som
ger inspiration
Forskning visar att nätverk som metod utnyttjas för att hämta hem
ny kunskap, få idéer och inspiration men också för att gemensamt
utveckla ny kunskap. Personliga kontakter och nätverk av olika slag
har en stor betydelse för medarbetarnas kompetensutveckling. Kan
arbetsgivaren uppmuntra och ta tillvara den kompetens som
medarbetarna utvecklar genom sina nätverk, gynnar det hela
organisationen. Äldrecentrum arbetar därför med nätverk som en
av flera metoder för kunskapsutveckling. Nätverken startar alltid i
dialog med nätverkets deltagare och vänder sig till anställda i både
privat och offentlig äldreomsorg.
Äldrecentrum är öppna att diskutera förslag till nya nätverk. Har du
ett tips på ett ämnesområde/nätverk som du skulle vara intresserad
av att delta i, kontakta: Bengt Larsson tel 073 914 52 27

Dialogseminarium kring inköp och upphandling
av livsmedel
Äldrecentrum organiserar och genomför regelbundna
nätverksträffar för anställda i både privat och offentlig regi som
kommer i kontakt med mat för äldre i Stockholms Län. Detta sker i
samverkan med Kostverksamheten i Stockholm stad och varje träff
innehåller ett specifikt tema. Torsdagen den 4 mars var temat
"Inköp och upphandling" och personer inom Stockholms län som
arbetar inom området mat och måltid för äldre var inbjudna.

Japan och Sverige jämförs kring behov och
insatser inom äldreomsorgen
Mårten Lagergren, docent och anställd vid Äldrecentrum, Noriko
Kurube vid Nihon Fukushi Universityi Japan och Marti Parker,
docent, ARC, Aging Research Center har fått artikeln ”A comparison
of long-term care recipients in Japan and Sweden” publicerad i
tidskriften Hallym International Journal of Aging, vol. 11, n:o 2,
2009. Artikeln belyser likheterna och olikheter mellan Japan och
Sverige när det gäller vården och omsorgen om äldre, behövande
personer.
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