Välkommen till utbildningsdag
28 september 2022

UTBILDARE
Agneta Björck har sedan 80-talet arbetat inom beroendevård, psykiatri, socialtjänst, HVB,
utredningsteam och neuropsykiatri. Parallellt med detta har hon undervisat, föreläst och
handlett inom Kriminalvård, HVB, SIS, Region, privat verksamhet och kommuner. Agneta
har även erfarenhet som verksamhetschef och enhetschef inom ideell sektor, socialpsykiatri,
LSS och behandling.
Anders Printz är jurist och har varit chef för Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd
inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Han har också varit Regeringens samordnare inom
området psykisk ohälsa, och lett statliga utredningar om hälso- och sjukvårdens
klagomålssystem och om huvudmannaskapet för beroendevården. Han har också skrivit
böcker om psykiskt funktionshindrades rättigheter och om funktionshinderspolitik.

Äldre och alkohol 28 september 2022
Att komma i kontakt med alkoholproblem hos äldre är inte ovanligt för personal i
äldreomsorgen. För att kunna ge stöd till äldre med sådana svårigheter krävs kunskap om
problematiken, bemötande och förhållningssätt. Det är också betydelsefull att känna till
lagstiftningen som reglerar hur man kan hantera svåra situationer som uppkommer kring äldre
med alkoholproblem och att man har förmågan att göra etiska reflektioner. För att den äldre
ska få rätt stöd krävs också samverkan med andra myndigheter.

Vi erbjuder en utbildningsdag som ger praktiska verktyg och metoder för att kunna möta äldre
med alkoholproblem på ett så bra sätt som möjligt. Utbildningsdagen innehåller kunskap om
beroende, åldrande, kroppens reaktioner på alkohol, lagstiftning, myndigheternas olika ansvar
och praktiska övningar kring etik.

Målgrupp: Dagen vänder sig till dig som möter äldre, exempelvis omsorgspersonal och
första linjens chefer i äldreomsorgen, hemtjänsten, kommunal hälso- och sjukvård,
primärvård, medicinklinik, psykiatri m.fl.
Datum: 28 september 2022
Tid:10.00-16.00
Plats: Regionhuset, Luleå
Utbildningens sänds även digitalt via Zoom, ange i anmälan om du avser att delta digitalt eller
på plats i Luleå
Anmälan via denna länk >>
Anmäl dig senast den 6 september 2022
Fika och lunch ingår under dagen om du deltar på plats i Luleå. Meddela eventuella allergier
vid anmälan.
Avgift: ingen avgift
Vid sent återbud (efter 6 september) uppmanar vi dig att hitta en ersättare, annars utgår en
avbokningsavgift på 1000 kr exkl. moms.

PROGRAM – Äldre och alkohol 28 september
10.00 Inledning och presentation
10.15 Att möta äldre som dricker
Förekomst och orsaker.
Kroppslig och kognitiv påverkan.
Strategier för bemötande och praktiska exempel.
Agneta Björck
12.00 Lunch
13.00- 16.00 Ett system som hjälper äldre som dricker
Lagstiftning, rätt till stöd, samverkan, balans mellan arbetsmiljö och medborgares rättighet.
Under eftermiddagen varvas föreläsningar med workshops utifrån olika case.
Pausar inom ramen för programmet.

______________________________________________________

Välkommen med din anmälan!

Carin Nordberg, länssamordnare division psykiatri, Region Norrbotten
Helena Asklund, utvecklingsledare, Social välfärd, Norrbottens Kommuner

