Kompetens- och verksamhetsutveckling

Om beroende i ett familjeoch generationsperspektiv
Att förstå och se till att hela familjen,
inklusive barnet, får rätt hjälp
Inbjudan till utbildning
26–27 november 2019
i Göteborg

INNEHÅLL
Om beroende i ett familje- och generationsperspektiv
Att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp
INNEHÅLL

MEDVERKANDE

• Grundläggande förståelse för missbruk i ett familje- och
generationsperspektiv

Frid Hansen, psykolog, specialist i
klinisk psykologi. Frid Hansen har lång
erfarenhet av beroendeproblematik
och att arbeta utifrån ett familje- och
generationsperspektiv.

• Hinder i mötet med missbruksrelaterade problem och om skuld
och skam som bromskloss i förändringsarbete.
• Forskningsöversikt om konsekvenserna, på kort och lång sikt, av
missbruk i en familj

TID OCH PLATS

• Interaktionsmönster i familjer med missbruksproblem och
konsekvenser för barnen.

Tisdag–onsdag 26–27 november 2019
kl. 09.oo-16.00.
Kaffe och registrering från 08.30.
Plats i centrala Göteborg meddelas i
bekräftelse som skickas ca två veckor före
kursstart.

• Gruppuppgifter om barriärer.

AVGIFT

• Samtalsträning med föräldrar med missbruksproblem

• Barnfokuserade samtal med föräldrarna

5 500 kr exkl moms för GR:s
medlemskommuner.
6 600 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår kaffe och lunch.

• Samtal med barn

ANMÄLAN

• Den nyktre förälderns situation och problematik; konsekvenser för
barnen och deras behov av stöd.

• Samtalsträning med den nyktre föräldern; värdera hjälpbehov

MÅLGRUPP
Medarbetare inom socialtjänsten som möter familjer, vuxna och
barn, där det förekommer missbruk.

Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
24 oktober 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Susanne Vannerberg, GR, tel. 031-335 51 31
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa
program. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

