INBJUDAN
Stiftelsen mot
alkohol- och narkotika
missbruk

till en digital konferens den 12 maj 2022

Äldre och alkohol
Äldres alkoholkonsumtion uppmärksammas oftast inte i hälso-och sjukvården.
Dessutom brister samarbetet inom socialtjänsten mellan de som arbetar med
missbruk respektive äldreomsorg brister dessutom i många kommuner

När vi åldras ökar risken för hälsoproblem och försämrad livskvalitet. Alkoholkonsumtion och
alkoholrelaterade skador, både kroniska och akuta har ökat bland äldre i Sverige under de senaste
åren. Hög alkoholkonsumtion, ökar risken för många alkoholrelaterade sjukdomar, som hjärtkärlsjukdomar, skrumplever, alkoholberoende och vissa cancersjukdomar. Hög
alkoholkonsumtion är också den största riskfaktorn för demens. Dessutom har självmord och
alkoholrelaterad dödlighet ökat bland äldre. Vid vissa sjukdomar eller problem bör man helt
undvika alkohol; leversjukdom, magsår, oregelbunden hjärtrytm, problem med minne och
inlärning och dålig balans. Att diskutera alkohol bland äldre som ett sätt att förebygga sjukdomar
och skador är därför viktigt. Men påverkar den kunskapen vårt förhållningssätt till äldre inom vård
och omsorg? Hur hanterar vi detta i relation till respekten för individens självbestämmande?
Socialstyrelsens Öppna Jämförelser för äldreomsorgen som redovisades juni 2021 visade att runt
hälften av kommunerna hade en samordning mellan äldreomsorgen och missbruksenheten. Bara
20 procent av kommunerna har rutiner som visar hur handläggare ska gå tillväga vid misstanke om
risk- eller missbruk av alkohol bland äldre och endast 12 procent använder AUDIT inom
äldreomsorgen.
Konferensen är indelad i två delar. I den första får vi ta del av kunskapsläget utifrån svensk och
internationell forskning, myndigheters ansvar och hur stödet fungerar inom hälso- och sjukvård
och socialtjänst. I den andra delen redovisas praktiska exempel på hur verksamheten kan
vidareutvecklas och förstärkas när det gäller äldre och alkohol.
Konferensen genomförs via Zoom. En länk kommer att mejlas ut efter den sista
anmälningsdagen som är den 5 maj 2022.
Tid:
Torsdagen den 12 maj 2022 kl.09.00 – 16.00
Kostnad:
1250:- +moms per person/ 5000:- +moms för fem personer från samma
arbetsplats som anmäls av en person.
Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och
datum för konferensen görs via e-post till konferens@rfma.se. Om e-faktura krävs lägg
till rätt e-postadress samt referensnummer. Om du anmäler fem personer från samma
arbetsplats måste alla e-postadresser anges. OBS! Anmälan är bindande, men skulle du få
förhinder kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband
med att du anmäler dig. Om du har frågor så kontakta Maria Laag på mobil:
070 – 679 53 00 eller via e-post till maria.laag@gmail.com.

Välkomna!
Gunborg Brännström
Ordförande i Stiftelsen RFMA
www.rfma.se

KONFERENSPROGRAM
09.00
09.05

INLEDNING
Gunborg Brännström, ordförande
KUNSKAP OCH MYNDIGHETERS ANSVAR
Alkoholens hälsomässiga och sociala effekter på äldre – översikt av svensk och
internationell forskning
Sven Andreasson, professor i socialmedicin

09.35

Äldre med psykisk ohälsa och substansberoende
Susanne Rolfner Suvanto, tidigare utredare av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

10.05

Vilket ansvar har myndigheterna, vilka regler bör finnas och hur
borde samverkan fungera?
Anders Printz

10.35
10.45

Paus
Psykisk hälsa och beroende - vad kan vårdcentralen göra?
Mikael Wibom, medicinsk rådgivare, processledare riktade hälsosamtal,
Region Skåne

11.15

Äldre hemtjänstmottagare med missbruksproblem – förekomst, erfarenheter och
svårigheter
Håkan Jönsson, professor och Tove Harnett, universitetslektor, Socialhögskolan i Lund

11.45

”En ny grupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen?” – en rapport från
FoU Nordväst
Katarina Piuva, Stockholms universitet
Lunch

12.15

13.15

13.45

14.15

BEMÖTANDE, POLICIES OCH ARBETSSÄTT – NÅGRA
EXEMPEL
Hur arbetar vi med Trygg och säker rutin hemma i Bergs kommun
– ett sätt att fånga upp risk/missbruk i tidigt skede.
Fredrika Steen och Linda Toveskär, biståndshandläggare i Bergs kommun och Sara
Stålhand, sjuksköterska, Hälsocentralen i Svenstavik
Samverkan mellan beroendeenheten och avdelningen för
äldreomsorg i Täby kommun – äldre med hög alkoholkonsumtion
och/eller missbruksproblematik
Malin Elwinger, enhetschef. Täby kommun
Paus

14.30

Bemötande, samspel och förhållningssätt – några praktiska fall
Agneta Björck, sjuksköterska Björkhälsan

15.15

Vad händer när man börjar arbeta teambaserat och samordnat –
självbestämmande eller tydlighet?
Åsa Swan, konsult i verksamhetsutveckling och samtalsterapeut

15.45 -16.00 UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING

