Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Farmor på fyllan”, 2021-02-02, kl. 13.15 -14.30
Närvarande via Teams: Lena Hallkvist, Region JH, Elin Ring Region JH, Berit Johansson, KSAN
regionalt, Thomas Andersson, Region JH. Inger Breil, PRO, Gerd Larsson-Lundgren, SV,
Leena Haraké, KSAN. Eva Malm, ABF JH, Lena Jönsson RF SISU, Irene Westberg SPF, Margareta
Engdal Svenska Kyrkan, Stefan Olsson Röda Korset, Hans-Olof Andersson IOGT-NTO och
Ej närvarande: Hans Ödmark NBV och Sofia Leije, Region JH och Magnus Nordqvist,
Folkuniversitetet
Thomas började mötet och önskade oss alla välkomna som nu blivit så många, trevligt!
Berit redogjorde från träffen med civilsamhällsgruppen som nu bestämt sig för en
gemensam broschyr med kontaktuppgifter och vad som kan erbjudas målgruppen 65 år och
äldre. Frågor som kom upp var Vem ska denna broschyr spridas till? På vilket sätt ska den
spridas? Via hemsidor och sociala medier etc?
Vi beslutade att;
* Berit samlar in respektive organisationers kontaktuppgifter och vilka aktiviteter som kan
erbjudas, gärna senast 28 februari.
* Thomas och Berit går gemensamt igenom det inkomna materialet och tar fram förslag på
innehåll i broschyren som sedan mailas ut till hela gruppen för reflektion och
kompletteringar.
* Thomas tar kontakt med regionens informationsenhet som gör den slutgiltiga
utformningen av broschyren klar för distribution.
Thomas skickar ut mail igen till kommunernas pensionärsråd eller liknande för att få komma
och informera om arbetet med Alkohol och Äldre (Farmor på fyllan).
Leena Haraké, KSAN och Thomas har diskuterat utbildningens innehåll som ska tas fram
till personal inom vård och omsorg. Leena redogjorde vad som just nu är aktuellt och vad
som kan vara viktigt att belysa. Personalen bör ges en grundläggande kunskap om alkohol
och äldre, kommunerna behöver ha riktlinjer för äldre och missbruk, den nya
socialtjänstutredningen men finns dessa frågor med? Leena tog även upp att hon varit i
kontakt med Sven Wåhlin, överläkare på beroendecentrum 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. 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.
Lena Hallqvist tyckte att det lät som en mycket bra inledning med Sven Wåhlins föreläsning
om Äldres sårbarhet gällande alkohol och läkemedel. Lena lyfte även att det nu är
högaktuellt med de äldres situation kring vård och omsorg både i regionen om Nära vård
och att regionen och kommunerna får rätt mycket pengar till att förbättra och utveckla
verksamheterna för äldreomsorgen.
Elin Ring kommer att ta över efter Lena Hallkvist som går i pension i mars. Elin arbetar idag
med överenskommelsen kring Riskbruk, Missbruk och Beroende, där man tar upp det
förebyggande arbetet, samverkan med olika verksamheter inom region och kommunerna.
Berit påtalade vikten av ett tillägg till innehållet att även civilsamhället behöver finnas med
som samarbetspartner.
Thomas tog upp med gruppen om hur man ser på att ordna med konferensen som vi hade
planerat att ha ifjol. Ska vi inbjuda till den i höst eller ska vi bara ordna med mindre

föreläsningar i samband med utbildningstillfällena. Majoriteten av gruppen ansåg att
konferensen är viktig att ha, man spelar in den så att man kan visa den vid andra tillfällen
samt att den kan även erbjudas som en webbsändning.
Inger Breil berättade att pensionärsrådet i Östersund ska ha en utbildningsdag och då vore
det bra om Thomas skulle kunna vara med vid det tillfället.
Thomas är inbjuden till chefsgruppen för äldreomsorgen i Krokoms kommun.
Utifrån ovanstående diskussioner beslutades att;
* Thomas och Leena H arbetar fram ett utbildningsmaterial för vård och omsorgspersonal
som kan användas i respektive kommun digitalt.
* Lena H och Elin pratar igenom hur utbildningarna ska förankras i kommunerna
* Presentation av folkbildningsprogram från studieförbunden mfl, utbildningsmaterial till
vård och omsorgspersonal, program för konferens och broschyrens utformning
Beslut tas på vårt nästa möte den 3 maj kl. 13.00
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