I N B J U DA N T I L L
SEMINARIESERIE MED STIFTELSEN ÄLDRECENTRUM
För dig som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad

Utbildning

2009-06-17

Välkommen till höstens seminarieserie där Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med Stockholms stad bjuder in till fyra föreläsningar om äldre och åldrande. Förutom att lyssna till föreläsarna finns det utrymme för
frågor och diskussion. Varje seminarium pågår i 2,5 timme med paus för kaffe. Seminarierna är kostnadsfria
och äger rum på Bolinders Kafé & Konferens i Bolinderssalen, Bolindersplan 1, (tunnelbana/pendeltåg till
T-Centralen).
Anmälan gör du, senast en vecka före respektive seminarium, genom att klicka på länken
http://aldre.proof.se/enkatpoll.asp?ProofID=3567
Inbjudan och anmälan finns också på stadens intranät: I min yrkesroll/Stöd och omsorg/Äldreomsorg/Utbildning.
Bekräftelse får du till den e-postadress du uppger i anmälan. Får du förhinder går det självklart bra att
skicka en ersättare eller lämna återbud till rose-marie.norlin@aldre.stockholm.se, tfn 508 36 221.

Program
Tisdag 15 september, kl 13.30 – 16.00

Att åldras i Sverige - en tid då kultur och religion kan betyda allt mer

För många människor kan kultur, ursprungligt språk samt religion betyda alltmer på äldre dar. Hur kan
man uppmärksamma dessa aspekter i äldrevården för att nå bättre kontakt och ökad förståelse för en äldre
persons önskemål? Vad kan vara viktigt att ta hänsyn till vid arbete i en äldre persons hem? Kulturaspekter
kring omvårdnad. Olika synsätt kring livets sista tid, omvårdnadsönskemål och tankar kring liv och död.
Föreläsare: Socionom Inger-Johanne Larsson
Tisdag 13 oktober, kl 13.30-16.00

Anhöriga – glädje eller belastning?

Föreläsningen handlar om hur du som personal inom äldreomsorgen kan arbeta tillsammans med anhöriga
och vilka vinster det kan ge.
Föreläsare: leg. sjuksköterska Gunilla Matheny
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SEMINARIESERIE MED STIFTELSEN ÄLDRECENTRUM
Tisdag 10 november, kl 13.30-16.00

Social dokumentation – ett stöd i det dagliga arbetet!

På Kungsholmen pågår ett projekt där fem arbetsplatser arbetat med social dokumentation i ParaSoL. Äldrecentrum har följt projektet och tagit del av de äldre och personalens erfarenheter. Hur kan dokumentationsarbetet planeras och organiseras, hur arbetar man med att använda dokumentationen i det dagliga arbetet och
vilka vinster finns det för personal och pensionärer med en god dokumentation?
Föreläsare: utredare Rose-Marie Hedberg och utredare Eva Norman
Tisdag 8 december, kl 13.30-16.00

Sinnesstimulering i demensvården

Föreläsarna ger konkreta och vardagsnära råd om arbetet med aktivering och stimulering inom demensvården och hur man ska få det att fungera i praktiken. Föreläsningen tar upp om att stimulera sinnena, stimulerande vardagsaktiviteter, beteendeförändringar vid demenssjukdom och miljöns betydelse.
Föreläsare: leg. sjuksköterska Ann-Christin Kärrman och leg. arbetsterapeut Lotta Olofsson
Välkomna!
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