BARN I MISSBRUKSMILJÖER
Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan
beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska
förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt
fördelad över landet.
RFMA vill därför, med denna konferens, dels redovisa några aktuella studier av hur barn har
det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser dylika uppväxtförhållanden kan få för dem
när det kommer upp i vuxen ålder och själva skall utöva ett föräldraskap. Vidare vill vi
redovisa studier rörande biologiska och miljömässiga faktorer bakom psykisk ohälsa och
missbruk samt miljömässiga- och individuella metoder för att stödja och hjälpa inte bara de
allra närmaste utan också andra anhöriga. Vi vill också med denna konferens peka på
betydelsen av att ha en ändamålsenlig organisation för arbetet.

Konferenstid: 19 november 2015, kl. 09:00 – 15:30
(Morgonkaffe mellan 0830 och 0900)

Konferensplats: Alfred Nobels Allé 12
Konferensplatsen ligger nära Södertörns högskola och Huddinge
sjukhus och nås enklast med pendeltåg till Flemingsbergs station.
Parkeringsplatser finns men i begränsad omfattning.
Lokal: sal 221.
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs
senast den 13 november år 2015 via e-post till
tore.karlsson@karlssonkonsult.se OBS! Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 750 kr och i den ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. Avgiften kommer att faktureras.
Frågor om konferensen kan göras via e-post till
tore.karlsson@karlssonkonsult.se eller via tfn till Tore Karlsson på
tfna: 070 – 556 18 60.

Välkomna!
Stefan Borg
Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk

Program
Konferensställe: Alfred Nobels Allé 12, sal: 221, Tid: 19 november 2015
09:00 - 09:05 Inledning
Stefan Borg, ordf. RFMA, docent och tidigare verksamhetschef,
Beroendecentrum Stockholm
09:05- 09:45 Presentation av SKL:s karläggning av Barn till
föräldrar i missbruks- och beroendevård och den fördjupade
studie som CAN genomförde på uppdrag av SKL
Gunborg Brännström, senior rådgivare och fd projektchef på SKL
09:45 - 10:25 Metoder för att behandla kvinnor med alkoholberoende och
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bl.a. till följd av sexuella
övergrepp.
Åsa Magnusson, överläkare, EWA mottagningen,
Beroendecentrum Stockholm
10:25 – 10:40 Kaffe
10:40 - 11:25 Biologiska och miljömässiga faktorer bakom psykisk ohälsa och
missbruk samt verkningsfulla interventionsformer.
Kent Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala
universitet.
11:25 - 12:05 Individualiserad behandling i kombination med miljöinriktad vid
behandling av missbruk och beroende - effekter och konsekvenser
Anders Tengström, docent, Karolinska institutet.
12:05 - 13:05 Lunch
13:05 - 13:50 C.R.A.F.T. (Community Reinforcement Approach and Family
Training) Redovisning av ett program inriktat på att stödja och
vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroende
till en bättre livskvalitet samt motivera närstående med missbruk
till behandling.
Carina Bång, certifierad CRAFT terapeut och utbildare i MI
13:50 - 14:10 Kaffe
14:10 - 14:50 Metoder för att stödja, hjälpa och behandla barn, familj och
anhöriga vid problem till följd av missbruk och beroende.
Helle Lindgaard, Cand. psych., Ph. d.

14:50 – 15:20 Redovisning av ett projekt med fem kommuner om vikten av ett
väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom socialtjänsten
när det handlar om att vidta åtgärder för barn och föräldrar i
missbrukssituationer.
Marie Nyman, utredare, Socialstyrelsen.
15:20 - 15:30 Avslutning

