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Inbjudan till

DIGITAL FÖRELÄSNINGSSERIE OM 
MISSBRUKSPROBLEMATIK OCH  
SAMSJUKLIGHET
FoU Välfärd Värmland bjuder in till en digital föreläsningsserie med 
verksamhetsnära fokus i syfte att kunskapshöja personal som arbetar 
med personer som har en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. 
Föreläsningsserien innehåller fyra temaområden med totalt sex digitala 
föreläsningar. Föreläsningarna äger rum mellan 21 september 2022 och 8 
februari 2023.
Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter personer som har en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa i 
Värmlands kommuner.

Kostnad: 150kr per deltagare och föreläsning.

Anmälan: Anmälan sker via länken nedan. Observera att man måste klicka i alla tillfällen man vill delta vid, då de är 
fristående: fou_forelasningsserie.axacoair.se

Vid frågor kontakta fouvalfardvarmland@kau.se

EN PRESENTATION AV VARJE FÖRELÄSNING FINNS PÅ NÄSTA SIDA.

http://KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND
https://fou_forelasningsserie.axacoair.se/
mailto:fouvalfardvarmland%40kau.se?subject=
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Temaområde 1
FÖRELÄSNING 1: MISSBRUK
För att kunna stödja en person att avsluta eller minska ett 
missbruk krävs förståelse av missbrukets funktion utifrån 
bedömning och förklaringsmodeller. 

Föreläsningen syftar till att skapa förståelse för 
vidmakthållande faktorer och det utvidgade stöd som är 
nödvändigt för att erbjuda ett alternativ till missbruket. 

Den första föreläsningen i temaområde 1. Att förstå 
missbruk och samsjuklighet är en digital föreläsning med 
fokus på risk- och missbruk av alkohol och andra droger.

Datum, tid och plats: 21 september 2022, kl 9.15 – 11.45 
via Zoom. 

Temaområde 1
FÖRELÄSNING 2: SAMSJUKLIGHET 
Den andra föreläsningen i temaområde 1. Att förstå 
missbruk och samsjuklighet är en digital föreläsning 
om det komplexa förhållandet mellan samsjuklighet 
utifrån allvarlig psykisk ohälsa och missbruk. ”Vem har 
behandlingsansvaret?”, ”Vilka samverkansformer finns?” 
och hur man som yrkesverksam förhåller sig till detta tas 
upp under föreläsningen.  

Datum, tid och plats: 5 oktober 2022, kl 10.15 – 12.45 
via Zoom.

Temaområde 1
FÖRELÄSNING 3: NATIONELLA RIKTLINJER FÖR 
VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE
Den tredje föreläsningen i temaområde 1. Att förstå 
missbruk och samsjuklighet är en digital föreläsning med 
fokus vad de nationella riktlinjerna säger om missbruk och 
psykisk ohälsa.

Under föreläsningen kommer några specifika metoder 
och insatser presenteras så som bedömningsinstrument, 
psykologisk- och psykosocial behandling, sociala 
stödinsatser och behandling vid samsjuklighet.

Datum, tid och plats: 19 oktober 2022, kl 9.15 – 11.45 
via Zoom.

Temaområde 2
FÖRELÄSNING: BRUKAR BRUKARMEDVERKAN 
OCH BRUKARINFLYTANDE 
Brukarmedverkan och brukarinflytande är något som 
prioriterats under en lång tid. Än så länge är dock 
kunskapen begränsad om hur dessa mål ska uppnås och 
när det gäller den psykiatriska kontexten är svårigheten att 
skapa delaktighet extra uttalad. 

Metoden Delat Beslutsfattande kommer presenteras, som 
är ett arbetssätt för att stärka individers delaktighet i sin 
egen vård och stöd. Dessutom kommer ett antal andra 
metoder diskuteras som handlar om att stärka inflytande 
på verksamhetsnivå.

Denna digitala föreläsning i temaområde 2 kommer handla 
om hur man i praktiken kan arbeta för att stärka delaktighet 
för personer med psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter.

Datum, tid och plats: 23 november 2022, kl 9.15 – 11.45 
via Zoom.

Temaområde 3
FÖRELÄSNING: HELHETSPERSPEKTIV – 
BEMÖTANDE OCH MAKTFÖRHÅLLANDE 
Denna digitala föreläsning i temaområde 3 behandlar 
ett helhetsperspektiv med betoning på bemötande 
och maktförhållande. Fokus utgår från hur man genom 
kommunikation når fram till brukaren, något som i teorin 
kan verka lätt men som i praktiken kan upplevas svårt. 

Datum, tid och plats: 11 januari 2023, kl 9.15 – 11.45. 
Digital föreläsning via Zoom.

Temaområde 4
FÖRELÄSNING: VÅLD I NÄRA RELATIONER 
OCH MISSBRUK
Denna digitala föreläsning i temaområde 4 fokuserar 
på våld i nära relationer och missbruksproblematik. 
Föreläsningen inleds med en kort introduktion av 
begreppet våld i nära relationer. Därefter – vad behöver 
en boendestödjare tänka på när det gäller; sårbarhet, 
riskfaktorer och barnperspektiv? Vidare berörs 
tillvägagångssätt vid orosanmälningar samt viktiga frågor 
att ställa till klienten i relation till missbruk och våld i nära 
relationer. 

Datum, tid och plats: 8 februari 2023, kl 9.15 – 11.45 
via Zoom.

DESSA FÖRELÄSNINGAR ERBJUDS
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