Samsjuklighet

Varför gör vi inte det vi vet – möjligheter och hinder
NU TAR VI NÄSTA STEG! Vi har tidigare bjudit in till länsgemensamma spridningskonferenser kring de nationella riktlinjerna för missbruk/beroende. Riktlinjer som i vissa delar
är tydligt riktade till enskilda huvudmän men i andra delar inte alls lika tydligt anger vem
som gör vad. Organisatoriska hinder står alltför ofta i vägen för resultat för den enskilde
brukaren.
En mer effektiv användning av våra gemensamma resurser och ett gott resultat för den
enskilde kräver att insatser samordnas och integreras mellan huvudmännen.
Med anledning av detta riktar vi nu ljuset mot samsjuklighet och erbjuder en inspirationsdag med fakta och exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för personer med psykisk
ohälsa och missbruk/beroende. Under dagen får du såväl kunskap om samsjuklighet som
goda exempel på konkreta samarbetsmodeller från sjukvård, kommun och brukare.
Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och politiker inom kommunal och regional
beroendevård/missbruksvård samt kriminalvård. Företrädare för brukarorganisationer.

Torsdag 12 oktober 2017 kl 09.30–16.15. Se baksida för innehåll.
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Samsjuklighet

Varför gör vi inte det vi vet – möjligheter och hinder
INNEHÅLL:
09.00 Registrering med kaffe/te och smörgås.
09.30 Inledning. Lars Fröding, avdelningschef från Samhällsavdelningen på
Länsstyrelsen. Moderatorer, Malin Camper, processledare, VGR och
Lennart Rådenmark, länssamordnare ANDT, länsstyrelsen Västra Götaland
09.50 Beroende och psykisk samsjuklighet
Förekomst, orsaker till och konsekvenser av samsjuklighet missbruk/psykisk
ohälsa.
Individanpassade insatser och förhållningssätt i relation till brukares situation
och förmåga.
Rehabilitering /habilitering. Behandling/stöd.
Vem har ansvar för vad? – Ansvarsfördelning mellan vårdgivare och
integrerade vårdkedjor.
Sven-Eric Alborn, psykolog och psykoterapeut, utvecklingsledare Region Halland
10.50 Kaffe och frukt
11.10 Brukarperspektiv
Håkan Blom, ordf. brukarrådet Västra Götaland. Emma Ekblom, administratör
11.30 Psykisk ohälsa bland ungdomar med missbruk
Mikael Dahlberg, fil dr, institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet
12.00 Lunch
12.45 Ett helhetsperspektiv på brukare – överenskommelser och uppföljning.
Vårdanalys berättar om två rapporter
Maria Branting, utredare Myndigheten för Vårdanalys
13.30 Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götalandsregionen
Malin Camper, processledare
14.00 ARBETSSÄTT SOM GÖR SKILLNAD, EXEMPEL FRÅN PRAKTIKEN
Mobila Fältteamet – en lågtröskelverksamhet i en högtröskelvärld
Per Nerman, samordnare Mobila fältteamet Göteborgs Stad
Samverkan och tidiga insatser, erfarenheter från Ungdoms- och
vuxencentralen i Åmål
Peter Olsson, socionom/behandlingssekreterare Åmåls kommun och
Margareta Bohlin, Högskolan i Väst
14.40 Fika
15.10 forts. ARBETSSÄTT SOM GÖR SKILLNAD ...
Att vända från att de professionella styr till att brukaren styr, erfarenheter
från SOB, stöd- och beroende-teamet i Partille
Andreas Engelbertsen metodutvecklare/samordnare och
Annett Andersson, boendestödjare
15.30 Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov av
samordnade insatser – ett teoretiskt perspektiv
Ewa Wikström, professor Management & Organisation, Handelshögskolan,
Göteborgs universitet
16.00–16.15 Avslutning och reflektion
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Tid och plats
Torsdag 12 oktober 2017
kl 09.30–16.15.
Registrering, kaffe/te och smörgås
från kl 09.00.
Lunch ingår.
Kongressalen, Folkets hus, Göteborg.
Avgift
795 kr exkl. moms.
Anmälan
Anmälan görs direkt genom
att klicka här.
Vid frågor kring anmälan k ontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag:
onsdag 12 september 2017.
Anmälan är bindande och vid
återbud efter sista anmälningsdagen
debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan
person.
Upplysningar
Yvonne Witzöe,
yvonne.witzoe@grkom.se
Lennart Rådenmark,
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

