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Kunskapscentrum och kunskapsbank

Vid kunskapscentrum geriatrik sprider vi kunskap i enlighet med de senaste
forskningsrönen och behandlingsmetoderna. Vi ger föreläsningar, utbildningar och
seminarier och du kan också anlita oss som föreläsare vid dina egna utbildningar.
Vi har upprättat en kunskapsbank med information inom områden som är viktiga
inom geriatriken och omhändertagandet av den äldre patienten. Vår målgrupp är
personalgrupper verksamma inom vård och omsorg, sjukhus och primärvård.
Mer information finns på www.kcgeriatrik.se

Akut geriatrik

Äldre människors hälsa och sjukdom påverkas av en mängd faktorer. Akuta
sjukdomstillstånd hos äldre och speciellt hos sköra äldre behöver handläggas med
gedigen kunskap inom geriatrik. Vid kunskapscentrum för geriatrik ges årligen en
SK kurs som vänder sig till läkare.
solve.elmstahl@skane.se

Trafikmedicin

När skall man sluta köra bil och när får man
fortsätta efter att ha drabbats av
sjukdom eller skada som påverkar hjärnans
funktion? Har åldern betydelse? Vad föreskriver
regelverket? Hur görs bedömningar? Trafikmedicin
vänder sig till läkare och andra yrkeskategorier
som kommer i kontakt med problematik kring
bilkörning och kognition.
vera.denvall@skane.se

Nutrition

Bristande energi- och näringsintag
bidrar till en försämrad hälsa hos många
äldre. Vi erbjuder utbildningar med
målsättningen att öka kompetensen
om de specifika krav som ställs på
kostbehandling hos äldre. Stort fokus är
att förebygga och åtgärda undernäring
och därmed öka förutsättningar för en
så god hälsa och livskvalité som möjligt.
linda.li.jonsson@skane.se

Trycksår

Vid trycksårsmottagningen brinner vi för att sprida kunskap i hur trycksår
förebyggs och behandlas. Vi erbjuder heldagsutbildning för hela teamet och kan
även skräddarsy utbildningar efter behov.
katarina.frick@skane.se / jenny.engstrom@skane.se

Fallprevention

Fall och fallskador orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för många äldre och
är den olyckstyp som leder till flest sjukhusbesök, inläggningar och dödsfall.
Samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre uppskattas till cirka 14 miljarder
kronor per år i Sverige. Forskning visar att fallolyckor går att förebygga.
Vi erbjuder föreläsningar och kurser om orsaker till fall, fallrisk och hur man kan
arbeta förebyggande.
daniel.smedberg@skane.se
Psykisk hälsa

Kurserna syftar till att öka kunskaperna kring äldres psykiska hälsa. Exempel
på innehåll är symtom vid depression, psykoser och kriser. Strategier för gott
bemötande och omhändertagande vid psykiatrisk problematik ingår också i
kurserna. Ökad kunskap i ämnet ger möjligheter att förebygga psykisk ohälsa och
skapar trygghet för personal.
catharina.hansson@skane.se

Geriatriska signalfrågor och geriatriskt kvalitetsregister

Signalfrågorna används som ett
vardagligt redskap för att identifiera
risken för undernäring, smärta,
inkontinens et cetera, ge möjlighet att
följa gjorda insatser och öka
patientens delaktighet.
Signalfrågorna samlas i ett
geriatriskt kvalitetsregister och
används som en indikator på behov
av förändringar och förbättringar
och medverkar till
standardlösningar av vård och
omsorg.
Kunskapsbank för geriatrik

I kunskapsbanken för geriatrik finns en samlad och granskad information för
vårdpersonal inom flera ämnesområden. Vill du till exempel veta mer om hur
mycket energi och protein som patienten behöver? Eller vad reglerna säger
om livsuppehållande behandling? Hur man bedömer fallrisk? Vem som
bedömer om en person med demenssjukdom kan köra bil? På detta och
mycket mer finner du svar i Kunskapsbank för geriatrik.
skane.se/kunskapsbank
Kunskapsspridning

Vi sprider forskningsresultat inom geriatrik från bland annat
projektet Gott Åldrande i Skåne (GÅS) vilket är en del i en nationell
studie kring normalt åldrande och riskfaktorer för sjukdom.
geriatrik.lu.se

Skräddarsydd utbildning och föreläsning

Vi kan även skräddarsy utbildningar och
föreläsningar efter era önskemål och behov.

Följ oss på twitter.com/geriatriska

