Minskad dödlighet och skador – nytt fokus inom
missbruks- och beroendevård
- praktiska åtgärder för att komma tillrätta med den höga dödligheten när
det gäller missbruk av droger
- metoder för att behandla psykisk samsjuklighet.
- Socialstyrelsens nya och uppgraderade riktlinjer vad gäller
vård och behandling av missbruk och beroende.
För drygt tio år sedan gav socialstyrelsen ut riktlinjer för missbruks – och beroendevården.
Dessa har sedan reviderats ett antal gånger och nu senast år 2018. När RFMA nu arrangerar
ytterligare en konferens för att informera om de uppgraderade riktlinjerna vill vi särskilt
informera om och diskutera hur en likvärdig och effektiv missbruks- och beroendevård kan
åstadkommas och hur missbruksvården kan bli mer tillgänglig. Möjligheterna till förbättrad
styrning och ledning av vården kommer också att belysas samt hur patientinflytandet kan
förbättras. Vi vill också ta upp konsekvenser av den omfattande handeln med droger via nätet
och förekomsten av medicinska komplikationer i samband med drogutlösta psykoser. Vidare
hur stödet till föräldrar med eget missbruk kan förbättras och hur ideella organisationer kan
bidra i vård och behandlingsarbetet. Avslutningsvis kommer de bakomliggande orsakerna till
den höga dödligheten vid droganvändning att diskuteras och även Socialstyrelsens
kunskapsstöd.

Konferenstid: Torsdagen den 23 maj 2019
Plats: ABF huset, Stockholm
Lokal: Katasalen
Tid: kl. 10:00 – 15:55 (Morgonkaffe mellan 0930 och kl 1000)
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 17 maj år 2019
via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Konferensen genomförs i samverkan med Stiftelsen RFMA
Konferensavgiften är 950 kronor och i den ingår såväl för- om eftermiddagskaffe. Avgiften
kommer att faktureras.
OBS! Anmälan är bindande.
Frågor om konferensen kan ställas till Tore Karlsson på tfn: 070 – 556 18 60 eller via e-post
till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
ABF huset nås enklast med T-bana med avstigning vid uppgång Rådmansgatan

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

KONFERENSPROGRAM
Torsdagen den 23 maj år 2019, ABF huset i Stockholm, Katasalen

Kl. 09:30 – 10:00 Kaffe
Kl. 10:00 – 10:10 Inledning
Stefan Borg, tidigare verksamhetschef, Beroendecentrum
Stockholm, ordförande för RFMA

Kl. 10:10 – 10:30 De nya uppgraderade riktlinjerna – en allmän
presentation
Stefan Borg (presentation ovan)

Kl. 10:30 – 10:50 Paus
Kl. 10:50 – 12:00 Praktiska konsekvenser av de nya och uppgraderade
riktlinjerna:
Socialstyrelsens kunskapsstöd:
Föreläsare: meddelas senare

Beroendevård: Åsa Magnusson, sektionschef,
Beroende och psykiatri, Uppsala

Socialtjänst: Zophia Mellgren, handläggare, Sveriges
kommuner och landsting (SKL)

Kl. 12:00 – 13:00 Lunch
Kl: 13:00 – 13:40 Den ökade dödligheten genom överdoser –
bakomliggande faktorer
Håkan Leifman, docent, Karolinska institutet

Kl. 13:40 – 14:15 Socialstyrelsens program för att komma till rätta med
den höga dödligheten vid droganvändning.
Anders Håkansson, professor, Lunds universitet

Kl. 14:15 – 14:35 Kaffe
Kl. 14:35 – 15:15 Erfarenheter av nätdroger och av droghandel på
nätet
Matilda Bäckberg, leg. apotekare, med. doktor, Enheten
för drogprevention, Folkhälsomyndigheten

Kl 15:15 – 15:50

Psykisk samsjuklighet och medicinska
komplikationer vid drogmissbruk
Anders Håkansson, (se presentation ovan)

Kl 15:50 - 15:55 Avslutning

