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Förändringsarbete och samspel
i familjer med missbruk

V

älkomna till en angelägen konferens om förändringsarbete och samspel i f amiljer där
det förekommer missbruk. Frid Hansen har lång erfarenhet av beroendeproblematik och att arbeta utifrån ett familje- och generationsperspektiv i Norge. Vi får ta del av
barnets behov, samspelet i familjen och konsekvenser, på kort och lång sikt, av missbruk i
en familj.
Socialstyrelsen berättar om sitt utvecklingsarbete kring familjeorienterat arbetssätt och
CAN ger en översiktsbild av forskningen kring barn som växer upp i missbruksmiljöer.
Programmet bjuder också på kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande där föreläsare
beskriver sitt arbete med att implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Detta innebär
bland annat att stärka helhetssynen och samverkan inom socialtjänsten, dels i handläggningen och dels genom att samordna insatser i familjer där någon vuxen har missbruksproblem.
MÅLGRUPP: Chefer och medarbetare i socialtjänsten.

Onsdag 12 september 2018. Se baksida för program och anmälan.

Förändringsarbete
och samspel
i familjer med
missbruk

Medverkande
Peter Larm,Medicine Doktor, forskare
vid Centralförbundet för Alkohol- och
Narkotikaupplysning och Karolinska
Institutet, lektor i Folkhälsovetenskap
vid Mälardalens Högskola
Frid Hansen, psykolog, specialist i
klinisk psykologi.
Marie Nyman, utredare,
Socialstyrelsen

PROGRAM

Medarbetare vid Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen i Trollhättan

08.45 Kaffe och registrering
09.15 Välkommen! • Ulrika Ankargren, länssamordnare ANDT,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Dagens moderator
09.20 Barn som växer upp i missbruksmiljöer: En översiktsbild av den
samlade forskningen • Peter Larm
En kort genomgång av forskningshistoriken, när forskningen började
och vilka stadier den har genomgått. Hur många barn växer upp
i missbruksmiljö? Olika studier visar på olika antal, varför? Har
barn som växer upp i missbruksmiljö en ökad risk för psykosocial
ohälsa? Och i sådana fall, vad beror denna riskökning på? I vilken
utsträckning har stöd och behandling som erbjuds barn som växer
upp i missbruksmiljö vetenskapligt stöd?
09.50 Att förstå beroendeproblematik utifrån ett familje- och
generationsperspektiv • Frid Hansen
• Hinder i mötet med missbruksrelaterade problem;
om skam och skuld
• Om barnfokuserade samtal med föräldrar som kämpar
med missbruksproblem; varför och hur
• Från barnfokuserade samtal till barnets eget perspektiv.
När och hur barnet inkluderas i det terapeutiska rummet
10.35 Paus med kaffe och smörgås
11.00 Fortsättning Frid Hansen
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning Frid Hansen
14.10 Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring familjeorienterat
arbetssätt • Marie Nyman
Socialstyrelsen berättar om det utvecklingsarbete som pågår kring
barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik samt på
vilka grunder socialtjänsten bör arbeta utifrån ett familjeorienterat
arbetssätt.
14.40 Kaffepaus
15.10 FIM-samverkan • Medarbetare vid Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i Trollhättan
I Trollhättans kommun arbetar man sedan ett tag tillbaka
med FIM-samverkan, en modell för samverkan när det gäller
familjer i missbruk. Myndighetssidan och utförarledet från
verksamhetsområdena Barn och unga och Beroendestöd arbetar
tillsammans för att förbättra situationen för familjer där det
förekommer missbruk.
15.30 Arbetet med ett familjeorienterat synsätt utifrån exempel i
våra verksamheter • Cecilia Broman, Cecilia Fredin, Catharina
Davidsson, Susanne Haglund, Ingmarie Månsson
Medarbetare vid Social resursförvaltning, Göteborgs Stad bjuder
på ett rollspel.
16.00 Tack för idag

Cecilia Broman och Cecilia Fredin,
Barnteamet, Catharina Davidsson,
Respons Alkoholrådgivning, Susanne
Haglund, Behandlingsgruppen
Hisingen, Ingmarie Månsson,
Behandlingsgruppen Nordost,
Social resursförvaltning Göteborgs
Stad

Tid och plats

Onsdag 12 september
kl. 09.15–16.00 i Göteborg.

Avgift

1 000 kr exkl moms.
I priset ingår kaffe och lunch.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan var vänlig
kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 13 aug 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras
full avgift. Anmäld plats kan alltid
överlåtas till annan person.

Upplysningar

Kristina Elofsson, tel. 031-335 53 16
kris ina.elofsson@grkom.se

