Minnesanteckningar från den tredje träffen med civilsamhällsgruppen, via Zoom
Tisdagen den 19/1-21 kl. 13.00-14.30 inför ”Farmor på Fyllan” projektet i Jämtland/Härjedalen
Närvarande Leena Haraké KSAN, Inger Breil PRO, Irene Westberg, SPF, Stefan Olsson Röda
Korset, Margareta Engdal Svenska kyrkan, Lena Jönsson RF SISU, Hans-Olof Andersson
(Hansa)IOGT-NTO MITT och Berit Johansson, KSAN Regionalt
Anmält förhinder Eva Malm ABF, Magnus Nordqvist Folkuniversitetet, Hans Ödmark NBV och
Gerd Larsson-Lundgren.SV
Berit välkomnade alla och speciellt några nya representanter med önskan om ett bra nytt år och
informerade att hon numera representerar KSAN Regionalt. Hon hade en hälsning från Thomas
Andersson på regionen att all information kring projektet samt alla minnesanteckningar finns på
www.mobilisering.nu och sedan under Farmor på fyllan.
Vi gjorde en kort presentationsrunda eftersom det var några nya representanter.
Efter presentationsrundan tog vi upp hur varje organisation funderat kring Alkohol och äldre sedan
vi senast träffades.
Hans-Olof Andersson ”Hansa”, IOGT-NTO Mitt som deltog första gången idag berättade att nästa
rapport Alkohol och Corona kommer att lanseras tisdagen den 26/1 kl. 10.00. Eftersom det är öppet
för alla att delta skickar han en länk där vi kan anmäla oss för att delta. Med vid denna lansering är
även personer från PRO och MIND, så det är av intresse för oss i gruppen. Det blir även
uppföljnings seminarier som IOGT-NTO Mitt håller i, även inbjudan till dessa skickar Hansa ut till
oss.
Leena Haraké, KSAN informerar om att de har haft möte med Anders Printz, Vårdförbundets
nuvarande kanslichef och ny utredare utsedd av regeringen för att se över hur insatser för personer
med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer
samordnat. Leena berättade för honom om vårt projekt i Jämtland, Alkohol och Äldre och Anders
blev mycket intresserad att få följa det. Hon har även varit i kontakt med Sven Wåhlin,överläkare på
beroendecenrum i Stockholm för att höra om han skulle kunna ha en föreläsning om ”Äldres
sårbarhet gällande alkohol och läkemedel”. Sven har stor kunskap om hur man på ett lättsammare
sätt kan ta sig an frågor om alkohol. Leena gjorde en intervju med Sven som finns med under
KSAN:s uppmärksamhetsvecka 45 2020. Leena skickar en länk till oss för att bl a lyssna till honom
men även andra intervjuer som gjordes den veckan. När man gör en webbsändning med Sven där
han upplyser och informerar om äldres sårbarhet gällande alkohol och läkemedel går det att se den i
efterhand när som helst vid olika möten som man har inom sin förening eller på personalmöten.
Leena vill gärna ha respons av gruppen hur vi tänker kring förslaget!
Samtliga närvarande såg detta som en bra ingång när man lyfter de äldres sårbarhet gällande
alkohol och inte fördömer och ger pekpinnar. Bra upplägg och spännande med information på ett
folkbildande sätt. Viktigt att ha utbildnings möjligheter som även föreningarnas medlemmar och
volontärer får ta del av.
Berit hade till dagens möte gjort bilder med att tydliggöra projektets syfte, målgrupper och
handlingsplan. Inger poängterade att pensionärsorganisationerna behöver stå med på ett tydligare
sätt under målgrupp och inte bara 60 +. Berit lägger till det.
Viktigt att tänka på att dessa bilder endast är ett förslag och behöver diskuteras vidare för att se om
det är ett bra underlag att arbeta vidare med! Kom redan nu gärna med input!!
Under handlingsplanen hade Berit lagt in förslag på att vi gör en gemensam informationsbroschyr
med alla som ingår i projektet Alkohol och Äldre, där det finns namn till kontaktperson/er och vad
man erbjuder för aktivitet eller liknande.

Samtliga som var på mötet tycker att det både är bra och viktigt om vi sammanställer en
informationsbroschyr tillsammans, det visar på en styrka att synas gemensamt. Däremot kan det
vara problematiskt att ha informationsbroschyren med allas aktiviteter mm på de enskilda
föreningarnas m fl egna hemsidor.
Kostnaderna för denna informationsbroschyr bör finnas med i regionens budget för projektet
Alkohol och Äldre/Farmor på fyllan.
Berit kan ansvara för att samla in uppgifter från respektive förening/organisation och vill gärna få in
dessa så hon kan påbörja sammanställningen som sedan kan kompletteras. Initialt får vi nu tänka
att de uppgifter som respektive förening/organisation m fl lämnar ska vara övergripande för
regionen. Längre fram när vi har förankrat projektet till kommunerna bör en informationsbroschyr
göras för respektive kommun.
Leena H informerade att KSAN kan vara behjälplig med mallar till en broschyr. KSAN kan lägga
ut broschyren på sin hemsida. Vidare tycker hon att vi behöver förmedla till våra olika
lokaltidningar, radio Jämtland om både projektet och att det kommer att finnas en gemensam
informationsbroschyr från olika civilsamhällsaktörer. Budget för informationsmaterial bör ligga i
Regionens arbete med projektet Alkohol och Äldre/Farmor på fyllan.
Tack för ett engagerande möte. Vi träffas nästa gång tillsammans med hela arbetsgruppen
den 2/2-21 kl. 13.00, det mötet kallar Thomas Andersson till.
Vid ”pennan” Berit Johansson, KSAN Regionalt

