Familjeorienterat arbete
i familjer med missbruk
Kommunalförbunden i Västra Götaland, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen 
bjuder gemensamt in till en inspirationsdag för att stödja utvecklingen av
familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk

Onsdag 6 november i Göteborg alternativt torsdag 7 november i Trollhättan
När en förälder med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser. Barn påverkas även om föräldern som har problem inte lever med
eller träffar barnen. Ett familjeorienterat arbetssätt med en helhetssyn på och en samverkan kring familjer
med missbruk hjälper både barnen och föräldern som missbrukar. Intern samordning mellan verksamhetens
olika enheter möjliggör ett gott stöd till hela familjen och förebygger framtida ohälsa.
Inspirationsdagen vänder sig till personal i socialtjänsten som har ett utvecklat eller just påbörjat familjeorienterat arbete men även till de kommuner som ännu inte påbörjat arbetssättet. Personal från alla verksamheter som berörs av missbruk välkomnas. Syftet med dagen är att ge inspiration, erfarenhetsutbyte och
lärande.

MÅLGRUPP: Chefer/ledare på olika nivåer, förändringsledare/projektledare, metodutvecklare samt
socialsekreterare eller behandlare inom socialtjänsten.

Familjeorienterat arbete i familjer med missbruk
Program
09.30 Välkommen!
09.40 Inledning Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen
10.10 Maskrosbarn Barnets egen röst – vad vill unga ha för stöd? Lösningar och konkreta
verktyg för att möta barnens behov
Maria Jylkkä, verksamhetsansvarig på Maskrosbarn i Göteborg
10.50 Paus
11.10 Våga se, våga fråga och samverka – risk och skyddsfaktorer och hur man kan
arbeta för tidig upptäckt
Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet
11.50 Gruppdiskussion
12.10 Lunch
13.10 Forts. Våga se, våga fråga och samverka ...
Elisabeth Näsman
13.50 Att arbeta med intern samverkan – hålla i och hålla ut
Anna Kindberg, enhetschef, Josefin Ahlin, teamledare och Helena Larsson, teamledare,
Trollhättan stad
14.20 Fika
14.50 Gruppdiskussion
15.20 Nätverket de glömda barnen i Västra Götaland, vad kan vi bidra med?
Disa Jagurdzija, samordnare, presenterar nätverket
15.40 Fördjupningsutbildning i stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och
beroendevården
Information om fördjupningsutbildning och regionala kursledare utbildade genom CAN
15.50 Slutsummering. Blicken framåt. Vad gör vi nu?
16.00 Avslut
TID OCH PLATS: Konferensen ges vid två olika tillfällen, ett i Göteborg och ett i Trollhättan.
Onsdag 6 november kl. 09.30–16.00, Folkets Hus, Göteborg.
Torsdag 7 november kl. 09.30–16.00, Högskolan i Väst, Trollhättan.
Bekräftelse med mer information skickas ut cirka 10 dagar innan konferensen.
AVGIFT: Dagen är avgiftsfri. Fika och lunch ingår.
ANMÄLAN TILL: 6 november i Göteborg: klicka här. 7 november i Trollhättan: klicka här.
Sista anmälningsdag för båda dagarna är 18 oktober 2019.
Vid frågor kring anmälan kontakta kurs@goteborgsregionen.se. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och
utnyttjas inte anmäld plats debiteras en avgift på 500 kronor. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.
UPPLYSNINGAR: Innehåll: Cecilia Axelsson, cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se
Lennart Rådenmark, lennart.radenmark@lansstyrelsen.se, Lis Palm, lis.palm@fyrbodal.se
Praktiska frågor: Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

