
 

 

 

 

Inbjudan 

Missbruk hos äldre. Seminarium och 

Workshop med kunskap, praktik och etik 

PLATS 

Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping. 

TID 

Tisdagen den 9 oktober 

Klockan 9.00-12.00 för politiker, hälso-och sjukvårdspersonal, verksamhetschefer, gruppchef, handläggare. 

Klockan 13.00-16.00 för omvårdnadspersonal på äldreboende/hemtjänst, arbetar i socialpsykiatri/LSS. 

OSA 

Senast den 1 oktober via kalendern på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats eller  

Klicka här för att anmäla dig för att anmäla dig till passet kl. 9.00-12.00 

Klicka här för att anmäla dig för att anmäla dig till passet kl. 13.00-16.00 

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Meddela oss eventuella allergier eller andra orsaker 

relaterade till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/kalenderhandelser---ostergotland/2018-06-25-missbruk-hos-aldre.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/kalenderhandelserostergotland/missbrukhosaldre.5.2e0f9f621636c8440272e69a.html


 

 

 

 

Inbjudan 

INNEHÅLL 

• Kunskap om missbruk hos äldre 

• Praktiska exempel från vardagen  

• Etisk dialog kring det svåra ämnet självbestämmande och alkoholmissbruk 

BAKGRUND 

Saxat från Socialstyrelsens pressmeddelande 2017 02 23 

Fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Främst har andelen kvinnor ökat. Antalet personer 65 

år och äldre som får vård för diagnoser relaterade till alkohol ökar också, enligt en rapport från Socialstyrelsen 

(februari 2017). 

År 2015 dog över 1 000 personer 65 år och äldre av orsaker relaterade till alkohol. Mätt i antal dödsfall per 

hundratusen personer motsvarar det 53,5 personer, en ökning med 41 procent sedan 2001. Samtidigt minskar 

dödsfallen kopplade till alkohol bland dem mellan 20 och 64 år. 

Allt fler äldre får också vård för diagnoser relaterade till alkoholmissbruk. 

Fler äldre bor kvar hemma längre, med stöd från hemtjänst. Ofta är det personal på äldreboenden eller inom 

hemtjänsten som först ser tecken på missbruk. Men Socialstyrelsens senaste kommun- och 

enhetsundersökning visade att bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena har 

rutiner för vad man gör vid misstanke eller upptäckt av beroende. Även primärvården har en viktig roll när 

det gäller att upptäcka missbruk. 

 

 



 

 

 

 

Inbjudan 

MEDVERKANDE 

Anders Printz, kanslichef Vårdförbundet 

Agneta Björck är verksamhetschef och sjuksköterska hos Ostgota Care.   

  

Anders Printz har arbetat på Socialstyrelsen i tolv år och bland annat varit chef för hälso- och 

sjukvårdsavdelningen och avdelningen för regler och tillstånd. Men närmast kommer han från 

regeringskansliet där han arbetat som nationell samordnare inom psykisk ohälsa. Sin yrkesbana började 

Anders Printz som skötare i psykiatrin, ett jobb som han kombinerade med juriststudierna. Som färdig jurist 

arbetade han bland annat på Riksförbundet för Social och Mental hälsa. I sin roll som kanslichef blir han 

ansvarig för Vårdförbundets hela organisation. 

Agneta Björck har i mer än 30 år arbetat inom beroendevård på mottagning, kriminalvård, ungdomshälsa, 

socialtjänst och är numera verksamhetschef för ett äldreboende för personer med missbruk. 

Arrangör av dagen är Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med NBV, ÖLN och Ostgota Care. 


