
 

INBJUDAN TILL UTBILDNINGSDAG 17 MARS 2014 

 
Att förebygga, tidigt uppmärksamma och behandla missbruk hos unga. 
 
Ett nytt drogpolitiskt program för Uppsala kommun, lägesrapport från myndigheter och verksamheter 

samt resultat från Liv och hälsa ung undersökningen kommer att presenteras.  

Kunskapsspridning är en central del i det drogförebyggande arbetet; att känna till risk- och 

skyddsfaktorer för missbruk och utanförskap, skadeverkningar av alkohol och cannabis etcetera. Idag 

erfordras att vi är uppdaterade på området och kan samverka över myndighetsgränserna för att 

förebygga missbruk bland unga. Samsjuklighet, psykisk ohälsa i kombination med missbruk, ställer 

stora krav på samhället och på oss som möter och arbetar med barn och unga. Att ha redskap för tidig 

upptäckt samt kunna erbjuda adekvat vård och behandling.  

Moderator är välkände Uppsalabon Jacke Sjödin. 

 
Målgrupp: personal på hem för vård eller boende m fl. som arbetar med barn och unga i Uppsala. 

 

Tid och plats: Måndag den 17 mars 2014  kl. 9.00 -16.30.  Blåsens hus, von Kraemers allé 1, 

konferenssal Gunnar Johansson. 

Hitta dit: http://www.blasenhus.uu.se/om-blasenhus/besok/hittahit/ 

 

Anmälan och avgift: Till kursbokningen. 

http://kursbokning.uppsala.se/bokakurs/kurs.asp?kat=119&kurs=1726&fomdat=2014-01-28 

Senast 28 februari 2014. Avgift 500:-/deltagare. Fika och lunch ingår. Ange ev. specialkost eller 

allergi. Lunchen serveras i restaurangen i samma hus. 

 

Kontakt: Vård & bildning: kontakta Zorica Petkovic zorica.petkovic@uppsala.se.  

övriga: Monica Söderbaum, monica.soderbaum@uppsala.se. 

 

Program 

9.00-09.10  Välkommen och inledning. Jacke Sjödin, moderator. 

9.10-09.40      Nytt drogpolitiskt program. Liv och Hälsa Ung 2013.  
  Monica Söderbaum, preventionsamordnare, Uppsala kommun 

9.40-10.10  Situationen i Uppsala. Tecken & symtom på drogmissbruk.  

  Magnus Hänström, Polisens gatulangningsenhet. 

10.10-10.30  Fika. 

10.30-11.10  Om risk och skyddsfaktorer och familjeperspektiv på  

  missbruk. Karin Alexandersson, fil.dr.soc. inst. Uppsala universitet. 

11.10 -12.00  Narkotikamissbruk och attityder till droger i olika delar av 

  världen. Pelle Olsson, författare, journalist och sjuksköterska. 

12.00-13.00  Lunch  

13.00-14.00 Beroendeutvecklingen. ”Drog föder drog”. Fred Nyberg, Koordinator 

UFOLD/Uppsala universitet. 

  Alkohol och cannabis skadeverkningar. Maria  

  Ellgren. doktorand, Uppsala universitet. 

14.00-14.30  Öppenvårdsinsatser i Uppsala. Ungdomscentrum, Råd &  

  behandling, Beroendecentrum. 

14.30-15.00  Fika 

15.00-15.30  forts. öppenvårdsinsatser i Uppsala. 

15.30-16.30  Samverkan och hur går vi vidare? Avslutning. 
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