Samordningsförbundet Östra Södertörn bjuder in till fördjupat
kunskapsseminarium den 29 november 2019!

Tema: Missbruk, beroende och samsjuklighet.
Tid: 9.00 – 12.00
Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Haninge. Fikapaus ca kl 10.00.
Seminariet belyser temat missbruk, beroende och samsjuklighet – några av de frågeställningar som
kommer att diskuteras är: Varför har vi fått ett belöningssystem? Vad menar vi när vi säger att någon har
ett missbruk eller beroende? Varför testar så många alkohol och droger? Och varför fortsätter några? Är
det psykisk ohälsa som leder till missbruk eller tvärt om? Hur kan vi förebygga och hur kan vi hjälpa unga
och vuxna med beroendeproblematik? Vi får ta del av kunskaper och perspektiv från såväl en överläkare
som en person med egen erfarenhet av missbruk.

Medverkande:




Lotta Borg Skoglund, är specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare vid SMART Psykiatri.
Lotta har tidigare arbetat många år på Maria Ungdom där hon bland annat startat
Livsstilsmottagningen (för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika),
samt är specialiserad inom utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser som till exempel
ADHD.
Jasmine som växte upp i en familj med ADHD, missbruk, kriminalitet och våldsutsatthet. Nu hjälper
hon andra kvinnor i social utsatthet till ett bättre liv. Det tog nästan 40 år att komma hit. Hade det
kunnat gå fortare?
Går det att korta vägen till ett bättre liv?
- om myndighetshinder på väg mot tillfrisknande!

Med våra seminarietillfällen hoppas vi bidra till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att öka kunskapsnivån
inom olika temaområden som ofta upplevs som svåra och komplexa i arbetet med personer i behov av ett
samordnat stöd. Vi vill också bidra med praktiska verktyg och höja kunskapsnivån om de insatser som
Samordningsförbundet Östra Södertörn stödjer.

VARMT VÄLKOMNA!
Anmälan: cecilia.vitblom@haninge.se, senast tre dagar före mötet. Du kan också anmäla dig
via vår hemsida, se fliken Frukostmöten.
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