
 

CITY-UTBILDNING-KONFERENS 

        

Inbjudan Konferens 25-26 september 2018 

Låt Örebro län bli ledande i Sverige med den bästa missbruksvården! 

2 dagarsprogram för politiker, chefer och personal inom kommuner och sjukvård i Örebro län. 

Samtliga som arbetar med/fattar beslut och åtgärder gällande missbruk samt vårdinsatser.  

Idag har samhället ett växande problem med missbruk, kriminalitet och dödlighet. Narkotikadödligheten är ett 

tecken på att vi måste förbättra hälso- och sjukvården och socialtjänsten vad gäller tillgänglighet, effektivitet 

och kvalitet.  Denna konferens handlar om att tolka och öka förståelsen för lagar och föreskifter. Verktygen 

finns, men följer vi dem, tolkar vi dem för bästa möjliga utfall? Om vi ska lyckas knyta samman missbruket med 

rätt åtgärder och insatser för att nå framgång mot missbruksfritt liv – Vad måste förändras?  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan 25-26 sept till: info@citykonferenscenter.com  2 dagar 2600 kr. 1 dag 1900 kr. Exkl. moms. 

I priset ingår fm/em fika, lunch/dag.  Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 17 sept.  Max 150 platser.            

Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, 70361 Örebro. Konferenslokal Rex. 

 

Ange vid mailanmälan: Konferens 25-26/9, Namn, företag, fakturaadress, specialkost, 1 dag med datum eller 2 

dagars anmälan.  Vid frågor kontakta CITY-UTBILDNING-KONFERENS, projektledare Regina Kjellström, 070-

6862153 eller projektledare Catrin Edqvist, mail info@citykonferenscenter.com.  

 

25/9 kl 09.00-12.00.  

Johan Kallus, advokat, Kallus Advokatbyrå, LVM kontra frivillig vård 
Johan har gedigen erfarenhet av arbete med tvångsvård. Han är 
tingsmeriterad vid Värmlands tingsrätt och har arbetat på myndighet och 
domstolar. Han är innehavare av Kallus Advokatbyrå och är särskilt 
specialiserad inom LVU, LVM, LPT, LRV.  
 

 

26/9 kl 09.00-12.00. 

Ingemar Sköld, Samordnad behandling av olika tillstånd för bästa 

utfallet av vårdinsatser och behandlingar 

Ingemar Sköld. Läkare, spec, Psykiatri. Ingemar har framför allt arbetat de 

senaste 20 åren med Beroendesjukdomar. Fd överläkare på Mariakliniken, 

introducerade MBRP till Sverige, byggde upp mindfulness. 

 

 

25/9 kl 13.00-17.00. 

Stefan Brené, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk. 

Stefan är projektledare för de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
missbruk och beroende. 

Utredare, PhD. Socialstyrelsen 

 

26/9 kl 13.00-17.00. 

Stefan Keventer, Kan man bli frisk i en sjuk…vård? 
Stefan Keventer, VD, Aktivaliva AB, kognitiv beroendeterapeut i Örebro 
kommun. Stefan har över 12 års erfarenhet av att jobba med missbruk och 
beroende. Internationellt certifierad alkohol och drogbehandlare, program-
ansvarig, utbildare och föreläsare i Aktivaliva. 
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    15.05-17.00  Stefan Keventer 

 Individanpassad och tillgänglig vård för personer med missbruk 
 SIP 
 Vilka vinster finns det för samhället? 

 

 

CITY-UTBILDNING-KONFERENS 

Låt Örebro län bli ledande i Sverige med den bästa missbruksvården! 

PROGRAM 25 september 

08.30-08.55  Kaffe/te med smörgås och registrering 

LVM kontra frivillig vård. Principen om frivilligvårdens företräde innebär inte att frivillig vård alltid skall väljas när den enskilde 

samtycker till sådan vård. Den svåra och centrala frågan är om missbrukaren har tillräcklig vilja och förmåga att fullfölja behandling i 

frivillig vård eller om tvång krävs.  

09.00-11.50 Johan Kallus, Advokat 

 Bakgrunden till vård enligt LVM, en tillbakablick 

 LVM kontra frivillig vård. Vad är syftet med  

         tvångsvård? 

 Lagar och föreskrifter  

 

12.00-12.55 Lunch 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Dessa riktlinjer bidrar främst till det mål som handlar 
om att personer med missbruk eller beroende utifrån sina förutsättningar och behov ska få en ökad tillgänglighet till vård och stöd av 
god kvalitet. 
13.00-14.30  Stefan Brené, Socialstyrelsen: 

 Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag 

 Vad är missbruk och beroende 

 Ansvar för behandling och stödinsatser  

14.30-15.00 Kaffe/te och godbit 

15.05-16.30 Stefan Brené. Socialstyrelsen 

 Medicinska tester 
 Läkemedelsbehandling  
 Psykologisk och psykosocial behandling 
 Psykosociala stödinsatser 

PROGRAM 26 september 

08.30 Kaffe/te med smörgås 

Samordnad behandling av olika tillstånd för bästa utfallet av vårdinsatser och behandlingar. Socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården måste bli bättre på att identifiera samsjuklighet mellan missbruk eller beroende och andra psykiska sjukdomar.  Bland 

personer med missbruksproblem bedöms att 20–30 procent också har ADHD.  En stor andel intagna på kriminalvårdsanstalter har visat 

sig ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst ADHD.  

09.00-11.50  Ingemar Sköld. Läkare, spec, Psykiatri. 

 Psykiatrin och missbruk 
 Samsjuklighet. Dubbla diagnoser, utmaningar 
 Neuropsykologiska utredningar 

12.00-12.55 Lunch 

Kan man blir frisk i en sjuk…vård  eller är döden den enda utvägen? Missbruk och beroende är sammansatta 

socialmedicinska problem och det innebär att vården och stödet måste utformas i nära samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården.  

13.00-14.30  Stefan Keventer , beroendeterapeut  

och VD Aktivaliva AB 

 Framgångsfaktorer vid psykosocial behandling 
 Ofrivilligt medberoende, Vad är det? 
 LARO ej för alla 

 

 

Välkomna till två inspirerande konferensdagar! 

 Vad händer inom missbruks- och beroendevården? 

 Centrala rekommendationer  

 Bedömningsinstrument 

 

 Behandling vid samsjuklighet 
 Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller 

beroende av olika substanser. Öppna jämförelser av social-
tjänstens och sjukvårdens insatser. 

 

 Kidnappad hjärna, hur ser beroendesjukdomen ut 
 Medberoende ett kroniskt stresstillstånd 
 Mindfulness 

 

14.30-15.00 Kaffe/te och godbit 

 

 Svåra övervägande vid beslut om LVM 

 Sjukhusets ansvar inför LVM. Kvarhållningsrätt  

 Tvångsåtgärder enligt LVM jämfört med frivillig vård, t.ex.      

ang. visitationsrätt  
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