4:e Nordiska konferensen
om Dubbeldiagnos, Samsjuklighet
och Komplexa Vårdbehov
17-19 OKTOBER 2011, ERIKSBERGSHALLEN I GÖTEBORG

Den 17-19 oktober 2011 arrangerar
Svenska Nätverket-Dubbeldiagnoser,
SN-DD, den 4:e Nordiska konferensen
om dubbeldiagnos, samsjuklighet och
komplexa vårdbehov på Eriksbergs
hallen i Göteborg.
Konferensen vänder sig till personal,
chefer, politiker och brukarorganisationer inom psykiatri, socialtjänst, missbruks- och kriminalvård i de Nordiska
länderna.
SN-DD är en partipolitiskt och religiöst
oberoende förening. Föreningen har som syfte
att verka för att patient-/ klientgrupper med
dubbeldiagnoser/samsjuklighet får den vård,
omsorg och behandling de är i behov av och
därmed höja livskvaliteten för denna målgrupp.
Detta sker bl.a. genom att bevaka och initiera
forskning och metodutveckling inom området och
att samarbeta med andra nätverk, bl.a. i Norden,
samt med brukarorganisationer inom området.
Syftet är att skapa en samsyn som vilar på
forskning och beprövad erfarenhet.
Föreningen har drygt 100 medlemsverksamheter
från stat, landsting, kommunal- och privat sektor
samt forskare knutna till sig. För att sprida
kunskap och skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte
är en del av SN-DD:s verksamhet att arrangera
konferenser och utbildningstillfällen.
Medarrangörer:

Den Nordiska konferensen 2011 i Göteborg kommer
att ha temat ”Konsten att förena perspektiv”.
Detta synsätt kännetecknar föreningen Svenska
Nätverket Dubbeldiagnoser och har visat sig ha
avgörande betydelse för resultatet i arbetet med
personer som lider av psykisk ohälsa och missbruks-/
beroendeproblem.
För att förena perspektiv och resurser krävs att
organisationer samverkar samt har förståelse
och kunskap för relationernas betydelse i arbetet
vid alla möten. Med lust, mod & kunskap vill vi
ingjuta hopp då de är en grund för att patienter/
klienter med komplex problematik ska få den vård,
omsorg och behandling de behöver.

De nordiska konferenserna hålls vartannat
år och växelvis i Sverige, Danmark och Norge
och sker inom ramen för det Nordiska nätverket.
Den första anordnades 2005 av SN-DD och var
förlagd till Åre. 2007 hölls konferensen i Århus
(Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose)
och 2009 i Lillehammer (KoRus-Øst
Kompetensesenter-region Øst).

Arrangör:

Besök www.sn-dd.se för mer info och anmälan

MOD
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Inbjudan och program inför

Program

för 4:e Nordiska konferensen om Dubbeldiagnos,
Samsjuklighet och Komplexa Vårdbehov

Huvudlokal / Plenum – Eriksbergshallen Norra
Utställning – Eriksbergshallen Mitt

MÅNDAG 17 OKTOBER
Från 11.00

Registrering i Eriksbergshallen Mitt

11.30-13.00

Lunch i Eriksbergshallen Mitt

13.00-14.00
Invigning av konferensen
			
Ordförande i Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser, Eva-Lotta Ardermark Nilsson
Moderator Lars Håkan Nilsson
Kommunalråd Dario Espiga (s)
Sjukvårdspolitiker Jan-Åke Simonsson (s)
Landshövding Lars Bäckström
14.00-15.00

Etik, makt och ansvar
Håkan Thorsén universitetslektor i filosofi, docent Örebro Universitet

15.00-15.40

Kaffepaus i Utställningen

15.40-16.40

Psykoterapiforskningens kunskap om behandlaren som den
avgörande faktorn för förändring
Rolf Holmqvist psykolog, leg. psykoterapeut samt professor i klinisk psykologi vid
Linköpings Universitet

16.50-17.30

Ostindiefararen Götheborg
”Hurusom Göteborgslivet tedde sig på tidigt 1700-tal” – en betraktelse om klädesdräkt och
tavelduk Gert Alenhall, skräddare och kostymansvarig och Cecilia Bothorp, Event Manager från
Svenska Ostindiska Companiet AB

18.10		Båt transfer över älven till centrala Göteborg
18.45

Välkomstmingel & buffé på Börsen, värdar är Göteborgs stad samt Västra
Götalandregionen
Återresa till hotell på egen hand

TISDAG 18 OKTOBER
08.00-09.00
09.00-10.20

Kaffe (och smörgås serveras för er som ej bor på hotell)

Norska riktlinjer för personer med dubbeldiagnos. Nasjonal faglig retningslinje for
utredning, behandling og oppfølgning av personer med samtidig rus – og psykisk
lidelse - ROP- lidelser. Sammensatte lidelse – Samtidig behandling
		
Anne Landheim Forsker, PhD, Sykehuset Innlandet HF, Div. Psykisk Helsevern, Avd. For
Ruserelatert Psykiatri og Avhengighet Kompetansesenter rus – region öst.
			

Reflektioner på riktlinjerna ur ett svenskt perspektiv
Agneta Öjehagen professor Institutionen för kliniska vetenskaper, avd psykiatri, Lunds Universitet,
socionom, leg. psykoterapeut. Vetenskapligt råd i missbruksfrågor vid Socialstyrelsen.
Gunborg Brännström projektchef Kunskap till praktik, Utveckling av missbruks- och
beroendevård, Sveriges Kommuner och Landsting
Reflektioner på riktlinjerna ur ett danskt perspektiv
Lars Merinder M.D. PhD. Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov
		Lotte Sønderby Psykolog og Mpa Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov.
Naestformand i Dansk Fagligt Netvaerk for Dobbeltdiagnose
10.20-11.00

Kaffepaus i Utställningen

11.00-12.00

Hvordan forstå og tilrettelegge for kognitive vansker ved rusmisbruk og psykisk
lidelse?
Merete Glenne Øie, dr.psychol/nevropsykolog, Sykehuset Innlandet Div.psykisk helsevern,
Lillehammer, Norge

12.00-13.30

Lunch i Eriksbergshallen Mitt

13.30-15.00		Parallella seminarier
Seminarium 1
24 sju–rus og psykisk lidelse
Lokal: K31		
Kirsten Frigstad, Virksomhetsleder, Socionom och Kriminolog
		
Tove Buseth, Psykologspecialist
		
Åpen dør og 24 timers tilgjengelighet gir i seg selv en mulighet for å ”yte hjelp
		
og øyeblikksomsorg når behovet er der”. Målgruppen for 24SJU er de mest utsatte
		
rusmiddelavhengige i Oslo. For 24SJU er det en av kjerneoppgavene å både etablere og
		
reetablere kontakten med tiltaksapparatet.
Seminarium 2
Boendeseminarium:
Lokal: K34		Sviktboende - ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras
		
självständiga boende. Ett samverkansprojekt mellan RSMH, SABO och SKL.
		
Gillis Andersson, psykiatrisjuksköterska, Mölndalsbostäder AB, Mölndal.
		
Alternativt boende för personer med samsjuklighet
		
Ulf Eek, Vårdenhetschef/samordnare, BoP- teamet i Jönköping.
Seminarium 3
Anknytning och trauma
Lokal: Norra		 Tor Wennerberg, psykolog, St Lukas, Stockholm
Eriksbergshallen
(författare till boken ”Vi är våra relationer”)
(Plenum)				
		Behandling av kvinnor med fysiska, psykiska, sexuella och anknytningstrauman
		
Lisen Lindström samtalsterapeut, sexolog, fil.kand. i psykologi. Prostitutionsenheten,
		
Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende, Stockholms Socialtjänst
Seminarium 4
Jeg klager icke – casebeskrivelse av behandlingsforloebet med Frank, diagnosticeret
Lokal: K40		
paranoid skizofren og med ett blandingsmisbrug – inblick i centrale dynamiker og
		omdrejningspunkter.
		
Birgitte Thylstrup cand. psyk. adjunkt Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
15.00-15.40		 Kaffepaus
15.40-17.10		

Parallella seminarier

Seminarium 5
ACT i ett behandlings- og recoveryperspektiv
Lokal: K31		
Amund Aakerholt Psykologspesialist, Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst)
		
Författare till ”ACT-håndbok”
				
		

		
		
		
		

Naerhed og kontrol – socialantropologiske perspektiver på kontaktpersoner og
opsoegende arbejde
Katrine Schepelern Johansen antropolog, fil.dr, post.doc
Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Seminarium 6
Lokal: Norra		
Eriksbergshallen
(Plenum)		

Mentaliseringsbaserad terapi för patienter med borderline
personlighetsstörning och substansberoende
Björn Philips leg. psykolog, leg psykoterapeut, fil.dr. och projektledare samt medarbetare,
Beroendecentrum Stockholm

Seminarium 7
Lokal: K34
		
		
		

Kan praktik, utvecklingsarbete och forskning gå hand i hand?
Forskningsrådet för Missbruks- och Beroendefrågor (FMB) - ett strukturerat
nätverk för forskning, utbildning, utvärdering och organisationsutveckling.
7 års erfarenhet av samarbete mellan forskare, kliniker, universitet, FoU-centra,
socialtjänst och sjukvård.
Claudia Fahlke, professor och leg psykolog, Göteborgs universitet och Beroendekliniken/SU
Sven-Eric Alborn, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, kliniksamordnare Beroendekliniken/SU

		

Seminarium 8
Tidsgeografisk livslinje - ett sätt att förstå den suicidala processen
Lokal: K40		Charlotta Sunnqvist, med.dr univ.lektor Malmö Högskola, Hälsa och samhälle 			
Grundutbildning, sjuksköterskeprogrammet
		
Metaforer noen dör med. Om språk og språkobservasjoner som
		
selvmordsförebygging hos menn med opiatavhengighet
		
Stian Biong Försteamanuensis DrPh, Högskolen i Buskerud, Drammen, Norge
19.00

Middag med dans till toner av musikgruppen Edeni, Eriksbergshallen Södra

ONSDAG 19 OKTOBER
08.00-09.00

Kaffe (och smörgås serveras för er som ej bor på hotell)

09.00-09.30
Hjälpande relationer i psykiatrisk vård utifrån ett brukarperspektiv
		
Anne Denhov socionom, doktorand vid Socialhögskolan Stockholm, anställd vid FoU-enheten
Psykiatrin Södra, Stockholm
09.30-10.00

Ur ett brukarperspektiv
Madeleine Larsson Wollnik, Attention

10.00-10.40		Kaffepaus i Utställningen
10.40-11.40

Når organisationer skal samarbejde – på tværs af professioner, sektorer og politiske
niveauer
v/Lektor, PhD Janne Seemann, Socialt Arbejde, Aalborg universitet

11.40-12.00
”Ord på vägen”
		
Ulf Karl Olov Nilsson, UKON poet och psykolog, läser egna dikter
12.00-12.30
Avslutning och slutord
		
Ordförande sn-dd, Eva-Lotta Ardermark Nilsson
Moderator Lars Håkan Nilsson
12.30

Lunch ”Grab and go”

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

