Välkommen till

Opinionsbildning

Skyddsvärnets seminarium
Torsdagen 16/2

Missbruk och äldrevård
- vem tar ansvar?
Hur bemöter vi äldre med missbruksproblem? Vem tar ansvar och var finns
kompetensen? Hur skapar vi ett äldrevänligt samhälle för missbrukare?
Varmt välkommen till ett seminarium som lyfter viktiga frågor om äldre,
missbruk och dess samband med psykisk ohälsa.

Vi tror på
allas lika värde

Seminarier

Inledning om Skyddsvärnet

13.10-14.00
			

Äldre, missbruk och psykisk ohälsa

Föreläsningar
&
Utbildningar

Vi är opinionsbildande och
utvecklar socialt arbete
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Niklas Bjurström, utredare på Socialstyrelsen, har sedan 1979
arbetat inom äldreomsorgen med olika befattningar. Niklas föreläser om
äldre, missbruk och hur det har ett samband med psykisk ohälsa.
Hur ser statistiken ut - kan vi se några trender? Vem ansvarar för äldre
med missbruksproblem och var finns kompetensen?  

Attityder, bemötande och kompetensutveckling

			
		
		
		
		
		

Lena Strandberg är chef på Gamlebo som är ett boende för hemlösa
äldre missbrukare med psykisk ohälsa. Lena är beteendevetare med
bakgrund från psykiatrin och utvecklingsfrågor kring äldrepsykiatri/
missbruk. Under seminariet kommer hon att prata om attityder och
bemötande av äldre med psykisk ohälsa och missbruk samt vikten av
kompetensutveckling på området.

14.50-15.15

Paus - Skyddsvärnets Sociala företag bjuder på fika

15.15-16.00
		

Att vara missbrukare och bli äldre
Lars-Inge Edlund har sedan tidiga tonåren haft ett omfattande missbruk.
Idag är han 58 år, nykter och drogfri. Lars har en egen lägenhet och bra
kontakt med sin familj. Lyssna till Lars när han ger sin syn på sitt tidigare
liv och hur det har påverkat hans nuvarande livssituation. Han
berättar om hur det är att bli äldre och om hans fysiska och psykiska
hälsa. Om ekonomi, familj, vänner och om tankar inför framtiden.

När:		
Var: 		
Kostnad:
Anmälan:
Bekräftelse:
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Thomas Ekbom, Skyddsvärnets styrelseordförande

14.00-14.50

		
		
		
		
		

Förebygger
brott & social
utslagning
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13.00-13.10
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16 februari 13.00-16.00
ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm
gratis
senast 14/2 till seminarium@skyddsvarnet.se
skickas ut via mejl

