Välkomna på SN-DD:s
årsmöteskonferens i Göteborg
den 7 april 2016

Inbjudan & program

Inbjudan till SN-DD:s årsmöteskonferens 2016 i Göteborg
Plats:

Burgårdens konferenscentrum
Skånegatan 20
Göteborg
Sist i inbjudan framgår hur man hittar hit

Tid:

9.30 – 16.00 den 7 april 2016

Sista anmälningsdag:

1 april 2016

Konferensen är kostnadsfri för medlemmar i SN-DD:s medlemsorganisationer. OBS! Anmälan är bindande.
Program
09.30 – 10.00 Kaffe och smörgås samt registrering
10.00 – 10.15 Inledning och välkommen
Ordförande SN-DD Lena Karlsson
10.15 – 12.00 ”Standing up!” Stödgruppsverksamhet för anhöriga till personer med drogproblem
Föreläsningen utgår från en studie av en professionellt ledd stödgruppsverksamhet för anhöriga
till personer med drogproblem. Hur uppfattar och bemöter samhället människor med
missbruksproblem och deras anhöriga? Hur kan psykosocialt stöd utformas så att anhöriga får
hjälp med den svåra situation som de befinner sig i? Det är några av de frågor som kommer att
diskuteras under föreläsningen
Anette Skårner är socionom, docent i socialt arbete och universitetslektor vid Göteborgs
Universitet med missbruk, sociala nätverk och behandling/klientskap som centrala
forskningsområden.
Björn Andersson är socionom, docent i socialt arbete och universitetslektor vid Göteborgs
Universitet med forskningsintresse för offentliga livets sociala relationer, förebyggande och
uppsökande socialt arbete samt social hållbarhet.
12.00 – 13.30 Lunch SN-DD bjuder på lunch i Burgårdens restaurang
13.30 – 14.30 Årsmötesförhandlingar
14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe med kaka och frukt
15.00 – 16.00 ”Peer support”.
Presentation av NSPH:s satsning på utbildning av professionella kamratstödjare inom vården.
Tanken är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller kognitiva
funktionsnedsättningar kan erbjuda patienter unik hjälp som kompletterar den befintliga vården.
Sonny Wåhlstedt är ordförande & verksamhetsansvarig NSPHiG, Nationell Samverkan Psykisk
Hälsa i Göteborg
16.00

Årsmöteskonferensen avslutas

Så här anmäler du dig:
Anmälan om deltagande görs till följande mejladress: konferens@skyddsvarnet.se
Vid anmälan ska följande uppgifter lämnas:
(1) Namn på den eller de som kommer.
(2) Namn på verksamheten/arbetsplatsen.
(3) Ev. allergier, kostönskemål etc.

Konferensen har plats för max 100 personer och det är ”först till kvarn” som gäller.

Styrelsen i Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser hälsar er varmt välkomna!
______________________________________________________________________________________
Hitta hit
Hit tar du dig enkelt med spårvagn 2, 6 eller 8. Hållplatsen ligger precis vid skolan och heter Scandinavium.

Huvudentrén (A) på Skånegatan vänder sig mot Scandinavium och Svenska Mässan.
I A-huset hittar du frisersalonger, restaurang Tintomara som serverar dagens lunch
och som även har á la carte på kvällen. Bordsbeställning.
Vårt konferenscenter når du via ingång A-2.

