BARN OCH FÖRÄLDRAR
I FAMILJER MED MISSBRUK
- erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsprojekt
”Att leva med en förälder som är full ... Du tyngs ner hela tiden .”
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Välkomna till en dag där forskning från en unik
studie som genomförts i Uppsala län presenteras.

Kom och ta del av vad barn, ungdomar och föräldrar sagt om hur det är att leva i och med missbruk, vilket stöd de fått och vad de önskat.
Lyssna även till de konkreta tips och goda råd de gett till både socialtjänst och skola om hur stödet skulle kunna utvecklas.
Projektet har bestått av en forskningsdel där drygt 50 intervjuer genomförts samt ett utvecklingsarbete i fem kommuner i länet.
Eftersom både barn, ungdomar och den missbrukande föräldern intervjuats ger studien en samlad bild av familjens perspektiv.
Goda exempel från praktiken kommer också att presenteras.
Datum:
Tid:		
Plats:		

Torsdag 17 september 2015
09.00 – 16.30
Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala

»»

Målgrupp

Kostnad

Tjänstemän, personal och förtroendevalda inom
kommuner och landsting, brukarorganisationer och
övriga intresserade.

Konferensen är kostnadsfri för deltagarna genom
ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten.
Begränsat antal platser.

Anmälan
Senast 17 augusti 2015 via regionförbundets webbplats www.regionuppsala.se/kurser

Program
8.30 Kaffe serveras
9.00 Välkommen
Lena Chirico
9.20 Missbruk - ett problem för hela familjen
Karin Alexanderson, fil dr i socialt arbete, Uppsala universitet
9.30 Vad menas med ett familjeperspektiv?
Elisabet Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet
10.00 Fika med smörgås
10.25 Resultat från intervjustudie och tidigare forskning
Karin Alexanderson, Elisabet Näsman och
Helén Olsson, utvecklingsledare, Regionförbundet Uppsala län
”Barn kan inte vara där man dricker”
Vad har barn, ungdomar och föräldrar sagt om
att leva i en familj med missbruk?
”Man kan hjälpa barn genom att hjälpa deras föräldrar”
- Vilket stöd har barn, ungdomar och föräldrar fått och
vad hade de önskat?
11.45 Lunch på egen hand

13.30 Stuprör, hängrännor och rännkrokar
Utvärdering av Socialstyrelsens projekt kring samordnat arbete
mellan socialtjänstens barn- och vuxenenheter i fem kommuner
Karin Alexanderson
Marie Nyman, utredare, Socialstyrelen
14.15 Eftermiddagsfika med kaka
14.40 Jag och min familj
Ett kunskaps- och motivationsprogram i öppenvård för
familjer där det förekommer missbruk eller beroende.
Ann Lyrberg, platsansvarig, Öppenvården Svalan
Ingrid Nääs, familjebehandlare/samordnare, Sandvikens kommun
15.30 Rapport från utvecklingsarbete i Uppsala län
- vad har vi lärt oss?
Helén Olsson
Katja Friberg, enhetschef, Uppsala kommun
16.00 Ett nationellt kunskapsstöd för socialtjänstens
arbete med barn och föräldrar
Marie Nyman
16.15 - 16.30 Avslutande reflektioner
Åsa Carlsson, avdelningschef, Uppsala kommun
Gunilla Svedström, verksamhetschef, landstingets beroendepsykiatri
Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län

13.00 ”Hur mår du - det tror jag är en väldigt bra fråga”
Tips från barn, ungdomar och föräldrar

Kontakt
Helén Olsson, 0706 - 11 97 19, helen.olsson@regionuppsala.se

