FRID HANSEN, BORGESTADKLINIKKEN
MEDVERKAR I RFMA:s KONFERENS

MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP
Såväl barn som föräldrar behöver ett aktivt stöd för att medicinska och psykosociala brister
skall kunna avhjälpas vid förekomsten av missbruk och beroende. RFMA arrangerar därför
en konferens på temat föräldraskap och missbruk för att höja kunskap och kompetens hos i
första hand personal inom socialtjänst, elevhälsa, hälso- och sjukvård, institutionsvård,
kriminalvård. Konferensens kommer att ha sitt fokus på erfarenheter och aktuell forskning när
det gäller behov som behöver tillgodoses föräldrar och barn i missbruksmiljöer. Vidare
kommer konferensen att belysa och diskutera hur ett utvecklande samtal kan skapas med
missbrukande föräldrar om barnens känslomässiga och fysiska behov och hur barnfokuserade
samtal med föräldrarna kan komma till stånd. Missbruk ur ett generations- och familjeperspektiv kommer också att diskuteras.
Borgestadklinikken i Norge har sedan lång tid arbetat med att utveckla metoder i frågor som
berörs i ovan. De har vunnit stort erkännande och respekt för detta inte minst genom Frid
Hansens arbete med detta under 30 år.

Tid: Fredagen den 17 mars år 2017 kl. 09:00 – 15:30.
(Kaffe mellan kl 08:30 och kl 09:00)
Plats: ABF huset i Stockholm, Sveavägen 41. Parkeringsplatser finns på
gatorna i närheten men i begränsad omfattning och till hög avgift. T bana
rekommenderas därför och närmaste station är Rådmansgatan.
Lokal: Z salen (första våningen)
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 10
mars år 2017 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
OBS! Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 750 kronor och i den ingår för- och eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras.
Frågor om konferensen kan göras via e-post till
tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller till Tore Karlsson på tfn: 070–556 18 60.

Välkomna!
Stefan Borg
Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA)

MISSBRUK OCH FÖRÄLDRASKAP
Fredagen den 17 mars år 2017, Z salen, ABF huset Sveavägen 41, Stockholm .

Kl 08:30 – 09:00

KAFFE

Kl 09:00 – Kl 09:30

INTRODUKTION TILL DAGEN SAMT KOMMENTAR
TILL SOCIALSTYRELSENS NY RIKTLINJER VAD
GÄLLER STÖD TILL BARN OCH FAMILJER VID
MISSBRUK OCH BEROENDE.
Stefan Borg, docent, ordförande i RFMA samt tidigare chef
för beroendecentrum Stockholm

Kl 09:15 – Kl 09:55

ATT GÅ IFRÅN ETT INDIVID- TILL ETT
FAMILJEPERSPEKTIV FÖRUTSÄTTER SAMVERKAN
OCH IMPLEMENTERING.
Peter Hagberg, socionom och processledare,
Implementeringsnätverket

Kl 09:55 – Kl 10:15

PAUS

Kl 10:15 – Kl 12:00

BARNS BEHOV AV STÖD OCH HJÄLP VID BRISTER I
OMSORGEN FRÅN FAMILJ OCH NÄRA OMGIVNING –
vanliga omsorgsbehov hos barn som växt upp med missbrukande
föräldrar samt metoder för att tillgodose omsorgsbrister.
Frid Hansen, seniorrådgiver/psykologspesialist,
Borgestadklinikken, Skien, Norge

Kl 12:00 – Kl 13:10

LUNCH

Kl 13:10 – Kl 14:00

Frid Hansens föreläsning fortsätter bl.a. med frågor om hur vården kan genomföra familjesamtal och
hur vuxna partners och andra närstående kan inkluderas i vård och
behandling.

Kl 14:00 – Kl 14: 25

KAFFE

Kl 14:25 – Kl 15:15

Frid Hansens föreläsning fortsätter

Kl 15:20 – Kl 1530

AVSLUTNING
Stefan Borg (presentation se ovan) sammanfattar dagen.

