
Stöd i föräldraskapet – hjälper 
barn i familjer med missbruk 
Vad kan du som chef, politiker eller nyckelperson bidra med? 

 

”Föräldrar med missbruksproblem vill, precis som alla andra, vara 
bra föräldrar.” 

Barn som växer upp i familjer där missbruk, psykisk sjukdom eller 
våld förekommer behöver bli sedda och få stöd. 

 

En stor nationell satsning, som syftar till att stödja barn som lever 
i dysfunktionella familjer, pågår nu. SKL och regeringen har 
tecknat en överenskommelse. Den här dagen är en del i det 
påbörjade utvecklingsarbetet. 

 

Syftet med utbildningsdagen är att belysa vikten av att arbeta 
med ett helhetsperspektiv i familjer där missbruk förekommer. 
Genom att stödja föräldrar i deras föräldraskap hjälper vi också 
barnen.  

 

Det här är en utbildningsdag som riktar sig till dig som är chef, 
politiker, nyckelperson inom privat, kommunal och 
landstingsverksamhet. 

 

Vi samarbetar med Region Gävleborg i denna satsning. En 
utbildningsdag genomförs i Gävle den 28 februari. Det går bra att 
delta på denna dag istället om ni har förhinder 14 mars. Anmälan 
sker då till utvecklingsledare för föräldrastöd Karin Gisselman på 
karin.gisselman@regiongavleborg.se 

 

Konferensen  finansieras med stöd av projektmedel och 
är därför kostnadsfri för delatagarna. 

 

Enheten för 
välfärd och FoU-stöd 

 

Tid: 
Torsdag 14 mars 2013                            
kl. 9.00 – 15.15                                     
(kaffe serveras från 8.30) 

Plats: 
Alfvénsalen                                      
Orphei Drängars plats 1, Uppsala 

Målgrupp: 
Chefer, politiker, nyckelpersoner 

Anmälan: 
www.regionuppsala.se/kursanmalan                            
Sista anmälningsdag 13 februari 

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

Regionförbundet Uppsala län inbjuder till 

Välkommen! 

INBJUDAN 



8.30 – 9.00  
Välkomstkaffe 
 
9.00 – 9.15 
Inledning ”Ett barns röst”  
Utvecklingsledare Helén Olsson, Uppsala län och Karin Gisselman, Gävleborgs län 
 
9.15 – 9.45   
Presentation av den nationella satsningen ”Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom 
missbruks-och beroendevården”.  
Projektchef   Sveriges kommuner och landsting   Gunborg Brännström 
 
9.45 – 10.00   
PAUS 
 
10.00 – 10.45   
Webbaserad föreläsning ”Att ta upp frågan med föräldrar”. 
Verksamhetsansvarig Gun Lanneström , Eleonoragruppen, Linköping. 
En öppenvårdsverksamhet riktad till barn och föräldrar i familjer med beroende, våld och psykisk 
ohälsa. 
 
10.45 – 10.50  
Bensträckare 
 
10.50 – 11.20   
Webbaserad föreläsning ”Samlade erfarenheter av att vara förälder i missbruk”, 
verksamhetsansvarig Annika Öberg, Qvinnoqulan” Stockholm. 
Information om Qvinnoqulans arbete i Gävle, Karin Gisselman. 
 
11.20 –  12.00   
Nystartat projekt i Uppsala län ”Barn i missbruksmiljöer”  
Fil dr/forskare Karin Alexanderson och utvecklingsledare Helén Olsson. 
 
12.00 – 13.00  
Lunch (på egen hand) 
 
13.00 – 13.30  
”Hur kan jag bidra till utveckling och resultat?”–  om implementering. 
Gunborg Brännström , SKL. 
 
13.30 – 15.00  
Fördjupad diskussion  - Hur går jag/vi vidare?, utvecklingsledare Karin Gisselman och Helén 
Olsson (inklusive kaffe). 
 
15.00 – 15.15   
Summering och avslut 
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