
Beroendeproblematik 

hos äldre
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SVT 

13 maj 

2019



Källor: Läkartidningen, Socialstyrelsen

Oavsett verksamhet

finns personer med riskbruk, 

skadligt bruk/missbruk och beroende



Incheckning 

Hur påverkas en åldrande kropp av alkohol, Karin Lendrup distriktsläkare 

Vård- och omsorgschefens tankar Jessica Bergman 

Hur kan man bemöta omsorgstagare med alkoholproblem, Hans Kleine psykiatriker, 

utbildare i motiverande samtal

Socialchefens tankar, Monica Hammar

Gruppsamtal – summering

Lite information

Utcheckning 

Avslutning med lunch 











Gruppsamtal 

Att tillgodose den enskildes behov av omsorg – hur tänker du kring att omsorgsbehovet 

kan förändras av drickande och berusning? 

Att komma hem till en omsorgstagare i fysiskt/psykiskt dåligt skick – hur är det att både 

visa respekt och göra det du ska på den tiden du har? 

Går det att vänja sig vid påfrestande arbetssituationer? 

Hur gör du om du behöver värja dej? 

Har det hänt att du velat hälla ut alkohol? 

Händer det att du är orolig för någon omsorgstagares livssituation?

Hur  pratar ni med varandra och med närmaste chef kring svåra möten?

Skriv ner på postit

Det här tar vi med oss från  

samtalet -…………………… 

……………………………….



Notisar från gruppdiskussionen
Nya erfarenheter

Intressant

Funktionsegoism, handlingsplaner 

handledning

Svårt etiskt dilemma

Finns inte en lösning

Resurser måste finnas

Samverkan viktig

Handledning

Renodla flera boenden

Att det är viktigt att ligga steget före

Varandras erfarenheter

Utbyte av kunskap

Svårt – mer samarbete mellan 

kommun och region Värmland och 

inom kommunen

Jobba förebyggande

Specialiserade team

Handlingsplan – göra lika 

Påverkansfaktorer för nykterhet 

Att vi kommer att behöva bättre samarbete i 

kommunen och faktiskt SE individen

Tiden med den som behöver hjälp

Går det att vänja sig vid påfrestande 

arbetssituationer

Personalen som jobbar ska ha tiden och empatin 

som behövs för den enskilde individen 

Tidsaspekten – för att skapa ett utvecklande 

samtal med brukaren behövs tid. Om det bara är 

bedömt viss tid… den räcker oftast inte till för 

några längre samtal



Insikt i hur svårt det är att påverka –

när viljan inte finns från individens 

sida – finns inte heller tiden från vår 

sida.

Kunskap om olika erfarenheter och 

enheter där man arbetar och hur man 

arbetar.

Givande

Pubafton på SÄBO – för vems skull?

Samhall handlar på systembolaget

Äldreomsorgen behöver hjälp med 

missbruksproblemet

Finns alltid hjälp att få 

Stor problematik, tid för samtal

Handledning, bolla tankar 

bredare kunskap om missbruk 



Var kan vi läsa om vad 

och hur vi ska göra?

Riktlinjerna riktar sig till hälso- och sjukvården och 

omfattar även kommunal hälso- och sjukvård samt 

tandvård. 

Rekommendationerna gäller personer som redan har 

utvecklat ohälsosamma levnadsvanor. 



Länsöverenskommelse Vuxna
Missbruk beroende
Dopningsmissbruk
Spelmissbruk- spelberoende, spel om pengar

länsöverenskommelse och lokala handlingsplaner 

https://varmlandsvardforbund.se/category/anslagstavla/utvecklingsomrade/styrdokument/


Utveckling av missbruks och 

beroendevården i Värmland 
Struktur för ledning och styrning 

Lokal 

ledningsgrupp

Lokal 

ledningsgrupp

Lokal 

ledningsgrupp
Lokal 

ledningsgrupp

Lokal 

ledningsgrupp

Alla professionella medarbetare i socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Central ledningsgrupp  



Kunskaper i Motiverande samtal – MI kan vara hjälpsamma i arbetet.

Höstens fem kurstillfällen ute nu! 

www.regionvarmland.se/mi

http://www.regionvarmland.se/mi




Tack för idag!

Kontakt 

asa.lofvenberg @regionvarmland.se 


