UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERARförekomst, orsaker och åtgärder
Personer som tidigt i livet börjat använda droger och alkohol hamnar ofta i kriminalitet och
antisocialitet och riskerar att bli kvar i detta resten av livet. Strategier, metoder och program
som tidigt kan sättas in i den unges liv och ersätta riskfaktorer med friskfaktorer är därför helt
avgörande. En nyligen avlämnad statlig utredning har beräknat att i runda tal 150. 000
personer i åldrarna 13 till 29 år saknar den fasta förankring i samhället som studier och arbete
ger. Man har också beräknat att ca 30.000 ungdomar är s.k. hemmasittare d.v.s. ungdomar
som istället för att delta i skolundervisningen befinner sig i hemmet. En icke obetydlig del av
dessa är personer som på olika sätt varit föremål för samhällets insatser på institution,
fosterhem eller inom kriminalvård.
Mot denna bakgrund anordnar RFMA en konferens med syftet att ge en förklaring till det
utanförskap som är en verklighet för många och dessutom ge en bild av hur den psykosociala
verkligheten kan te sig för dem. Vi vill vidare beskriva hur välfungerande samhällsinsatser
kan lösa ett flertal problem och vilken betydelse föräldrar, kamrater, lärare etc. har.
Konferensens målgrupp är därför i första hand personal som möter ungdomar och unga vuxna
i sitt vardagliga arbete som lärare eller behandlingspersonal och som har behov av att utveckla
sitt arbete med metoder och program som är särskilt tillämpliga och verkningsfulla när det
gäller att stödja och utveckla målgruppen.

Tid: 22 mars 2019, kl. 09:30 – 15:40
(Kaffe mellan 09:00 – 09:30)
Plats: ABF huset i Stockholm, Sveavägen 41
Lokal: Z salen
Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senast den 17 mars
2019 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande. Avgiften kommer att faktureras.
Konferensen genomförs i samverkan med Stiftelsen RFMA
Konferensavgiften är 950 kr per person och i den ingår såväl förmiddags- som
eftermiddagskaffe.
Frågor om konferensen kan göras till Tore Karlsson på mobiltfn. 070 – 556 18 60 eller via epost till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Det är ont om parkeringsplatser runt ABF huset så T-bana rekommenderas. Närmste Tbanestation är Rådmansgatan. Närmste parkeringshus ligger nära Hötorget och Sergels torg.

Välkomna!
Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk (RFMA)

KONFERENPROGRAM
Fredagen den 22 mars 2019, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Z salen

Kl. 09:00 – 09:30

Kaffe

Kl. 09:30 – 09:40

Inledning
Stefan Borg, ordförande i RFMA, tidigare verksamhetschef,
Beroendecentrum Stockholm

Kl 09:40 – 10:45

Hur ser utanförskapet ut när samhället varit
föräldrar och hur kan vi kompensera tidigare
försummelser?
-

ungdomar och unga vuxna med en bakgrund i det
samhälleliga omhändertagandet
- bakgrund och konsekvenser av att inte fått ta del av
samhällets välfärdsanordningar ex. tandvård, hälsovård, vaccinationer, skolstöd etc.
- utblick internationellt
Bo Vinnerljung, professor emeritus, Stockholm

Kl. 10:45 – 11:05

Paus

Kl. 11:05 - 11:55

Neuropsykiatriska svårigheter - ett hinder för
etablering i samhället?
- kognitiva faktorer som grund för svårigheter att
etablera sig i skola och arbetsliv
olika psykosociala problem
- metoder för att öka etableringen av unga vuxna
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)i skola och
arbetsliv
Steve Berggren, med. dr., leg. psykolog, specialist i
neuropsykologi (KIND) Karolinska Institutet

Kl. 11:55-12:50

Lunch

Kl. 12:50 - 13:35

Ungdomar med missbruksproblem och
skolsvårigheter
-

Kl:13:35 – 14:15

studier av hur ungdomar med missbruksproblem
vid Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg
och Malmö uppfattar sina skolsvårigheter
Mats Anderberg, universitetslektor, Linnéuniversitetet,
Växjö

Anpassningar av studier och arbete för unga vuxna
med högfungerande autism
- situationen för ungdomar som blir marginaliserade och
sysslolösa efter gymnasiet och som har svårt att passa in i
dagens slimmade arbetsmarknad.
Martin Hugo, universitetslektor, Jönköping University

Kl:14:15 – 14:35

Paus

Kl. 14: 35 – 15:20

Riskabla alkoholvanor bland tonåringar med
psykiatrisk sjukdom - kartläggning och intervention
- rådgivande samtal som metod att reducera
alkoholkonsumtionen bland unga med psykiska
problem
– interventioner för att komma tillrätta med
psykisk ohälsa hos yngre
Sophia Eberhard, MD, PhD, specialist i barn- och
ungdomspsykiatri, Region Skåne

Kl. 15:20 – 15: 40

Reflekterande samtal om behovet av
personalutveckling och utveckling av
behandlingsmetoder

