Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Farmor på fyllan”, 21/10-20
Närvarande: Lena Hallkvist,Region JH, Berit Johansson,IOGT-NTO MITT, Thomas Andersson,
Region JH via Teams Inger Breil, PRO, Gerd Larsson-Lundgren,SV och Leena Haraké,KSAN.
Meddelat förhinder: Eva Malm,ABF, Sofia Leije, PV i Region JH och
Magnus Nordqvist, Folkuniversitetet.
Saknades: Margareta Engdal Svenska kyrkan, Irene Westberg SPF och Hans Ödmark NBV
Thomas inledde arbetsmötet som i huvudsak handlade om att redovisa arbetsuppgifter från
föregående möte.
•

Thomas informerade att tid avsatt för presentation av vårt arbete i Regionens
gemensamma samverkans forum, ”Fredagsgruppen” den 20 november och ”SVOM”
den 4 december.

•

Thomas har varit i kontakt med sekreterarna för kommunernas/regionens
pensionärsråd. Thomas har därefter skickat ut information om arbetet till
kommunernas/regionens pensionärsråd i samråd med sekreterarna. De återkommer
med ev. synpunkter från respektive presidier.
Beroende på att konferensen om äldre och alkohol senare läggs till hösten 2021 är
det nu viktig att vi kan erbjuda olika yrkesgrupper digitala föreläsningar under våren
2021 i syfte att ge personalen inom bl.a. äldreomsorgen kompetens inom
ämnesområdet. Vi diskuterade att målgruppen är större än bara vårdpersonalen. Det
handlar även om socialsekreterare, biståndshandläggare m.fl. Leena Haraké har
tankar och idéer hur kommande utbildningsinsatser skulle kunna utformas.
Återkommer med förslag till nästa möte efter samråd med organisationerna.

•

Berit informerade att studieförbunden/pensionärsorganisationerna m.fl. har påbörjat
arbetet med att inventera material som finns hos respektive
organisation/studieförbund om alkohol och äldre. Tanken är att ta fram ett
uppdaterat gemensamt material som kan användas för att genomföra t ex
studiecirklar och informations tillfällen i samtliga kommuner för åldersgruppen 65 år
och äldre. Under arbetets gång har det framkommit en del funderingar kring ansvaret
och vilken roll som organisationerna ska ha i det fortsatta arbetet.
Klart är att kommuner/regionen har ansvar för vård, omsorg och rehabilitering men
även förebyggande insatser. För att förstärka det förebyggande arbetet är det av vikt
att de frivilliga/idéburna organisationerna kompletterar det med ett förebyggande
och hälsofrämjande inriktning. Folkbildningen i form av t ex studiecirklar till 60 år och
äldre blir mer av hälsofrämjande karaktär med ett tydligt inslag om
alkoholkonsumtionens risker när man blir äldre. Det är av stor vikt att vårt
gemensamma arbete blir en del i helheten i kommunernas och regionens arbete för
God och Nära vård.
Inför nästa gemensamma träff funderar organisationerna och studieförbunden på
hur det gemensamma materialet skulle kunna se ut utifrån ett hälsoperspektiv. Berit
sammankallar till ett möte med civilsamhällsgruppen innan träffen med regionen.

•

Enligt Jenny Nordin, Kyrkoherde i Östersunds församling, kommer Margareta Engdal
som är Diakon att medverka i arbetsgruppen inledningsvis. Enl. Jenny kan de råda
oklarheter vad det innebär att medverka i det fortsatta arbetet. Detta var tänkt att
redas ut under dagens möte, då vi anser att kyrkan är en viktig samverkanspartner.
Margareta medverkade inte vid mötet idag.

•

Nytt gemensamt möte planeras till tisdagen den 8 december kl. 13.00 – 15.00

Thomas Andersson

