METODER FÖR ATT STÖDJA BARN
OCH FÖRÄLDRAR VID MISSBRUK
OCH BEROENDE
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 traumatiska uppväxtförhållanden kan få för
dem senare i livet då de själva skall utöva föräldraskapet. Men framförallt vill vi med denna
konferens redovisa studier som visar på möjligheter att läka sår som uppstått under en trasig
uppväxt. Anhöriga och övrigt nätverk spelar därvidlag en central roll samt de program för
behandling och stöd som utvecklats på olika håll.

Konferenstid: 28 november 2017, kl. 09:30 – 15:35
(Morgonkaffe mellan 0900 - 0930)

Konferensplats: ABF huset, Sveavägen 41
Parkeringsplatser finns men i begränsad omfattning.
Lokal: Z salen.
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs
senast den 20 november år 2017 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: Z salen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
09:30 - 09:40 Inledning
Stefan Borg, ordf. RFMA, docent och tidigare
verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm
09:40- 10:30 Berättelser från barn och unga i familjer med missbruk och
fattigdom - om hur livet påverkas och vilket stöd de önskar.
Elisabet Näsman, seniorprofessor, Sociologiska institutionen,
Uppsala universitet
10:30 - 10:50

Kaffe

10:50 – 11:45 Childrens Program - ett förebyggande stödprogram för
barn och föräldrar i familjer med missbruk. Programmet är
framtaget av Betty Ford Center, USA.
Lars Lewerth kommunikatör och verksamhetsledare, certifierad i
Childrens Program och Helen Olsson, socionom, certifierad i
Childrens Program
11:45 - 12:50

Lunch

12:50 - 13:45 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. Tidigare verksam vid
universitet i Aarhus
13:45 - 14:10

Kaffe

14:10 - 14:50 Anhörigas och det sociala nätverkets roll när det gäller
behandlingen av personer med drogproblem och hur
påverkas anhöriga i sina liv av att en närstående missbrukar
Anette Skårner, socionom, docent i socialt arbete, Göteborgs
universitet.
14:50 - 15:30 CRAFT (Community Reinforcement Approach and
Family Training) Presentation av ett program inriktat på att
stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruksproblematik samt motivera närstående med beroendeproblem till behandling.
Carina Bång, beteendevetare, cert. CRAFT terapeut och
utbildare i MI och CRAFT.
15:30 - 15:35 Avslutning

