STOCKHOLM
BORTOM PRIMÄRVÅRD OCH EFTERVÅRD - ATT SE
BEROENDE SOM EN LIVSLÅNG PROCESS

iCAAD är
Europas största
konferensarrangör
inom beroendefrågan

21 februari 2019
08.30-17.30
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46

Välkommen till en inspirerande endagskonferens om beroendevård och
tillfrisknande. iCAAD återkommer till Stockholm med en unik utbildningsdag
som bygger på en MI-baserad modell för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Föreläsningar och expertpaneler blandas med interaktiva gruppdiskussioner
där experter och kursdeltagare diskuterar specifika fallbeskrivningar
tillsammans. Konferensspråket är engelska men det kommer att finnas hjälp
med översättning på plats.
Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar för
tillfrisknande och utnyttja de resurser som finns både inom den offentliga,
privata och ideella sektorn.
KONFERENSEN RIKTAR SIG TILL:
• Medicinsk personal

• Behandlingsansvariga
• Beroendeterapeuter
• HR och chefer

• Handläggare inom Socialtjänsten

• Handläggare inom Kriminalvården
• Kommunala beslutsfattare
• Försäkringsbolag

PROGRAMPUNKTER:
• Bygga färdigheter för livslångt tillfrisknande
• Utvärdering och uppföljning - nyckeln
till effektivitet
• Spelberoende
• Trauma och missbruk
• Tillfrisknande utanför den organiserade 		
beroendevården
• Neuropsykiatri och missbruk
• Recovery Coaching
• Case management och planering

Ordinarie pris1995 kr
Anmälan före 30 dec 1495 kr
Studentpris 1000 kr
Ordinarie pris grupp (fyra eller fler)
per person 1795 kr
Anmälan grupp före 30 dec 1295 kr
per person

I konferensavgiften ingår frukost,
lunch och eftermiddagsfika.
Anmäl dig nu
på vår hemsida icaad.com
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Dr Thomas G. Kimball

PROGRAM iCAAD STOCKHOLM 21 FEBRUARI 2019
08.30 - 09.00 - REGISTRERING. MORGONFIKA MED FRUKOSTSMÖRGÅS

09.00 - 09.15 - VÄLKOMMEN TILL ICAAD - PROFESSOR FRED NYBERG

Professor emeritus i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

09.15-09.45 - ATT BYGGA FÄRDIGHETER FÖR LIVET
PROF. E.M. ÅSA NILSONNE

Personer som har genomgått trauma är fortfarande individer med unika utmaningar och styrkor. För att klienter ska
kunna hantera de långsiktiga konsekvenserna av upplevda trauma kan det behövas att de lär sig nya färdigheter för att
kunna uppnå ett hållbart tillfriskande. Dessa färdigheter behöver de lära sig en trygg och stöttande miljö.
09.45-10.15 - UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING- NYCKELN TILL EFFEKTIVITET
DR. THOMAS G. KIMBALL, LMFT

Med begränsade resurser och ett delat huvudmannaskap för den offentliga beroendevården gäller det att satsa på
sådana insatser som verkligen fungerar. I den här föreläsningen kommer Dr Thomas Kimball att berätta om MAP som är
ett nytt forskningsbaserat system för uppföljning och kvalitetsutveckling. Genom att använda utbildade kamratstödjare
kan man förlänga stödinsatserna och minska återfallsfrekvensen samtidigt som man samlar in longitudinella data för
uppföljning.
10.30-10.45 - FIKA

10.45 - 12.15 - VAD ÄR TILLFRISKNANDE OCH VAD BEHÖVS FÖR ATT UPPNÅ DET? - DR CHARLOTTE SKOGLUND,
JUDY CRANE OCH PHIL VALENTINE

I den här paneldiskussionen kommer experterna att diskutera tillfrisknandeprocessen utifrån deras olika perspektiv och
erfarenheter. Bland ämnena som kommer att diskuteras återfinns neuropsykiatri, trauma och hur man bygger effektiva
stödorganisationer för personer som tillfrisknar utanför den organiserade beroendevården.

12.15 - 13.00 - MINGELLUNCH

13.00-14.00 - HUR ARBETAR MAN PRAKTISKT MED LÅNGSIKTIGT TILLFRISKNANDE?

ALLY MORDY, FINN STENWALL DR COLLEEN KELLY, DR FLORIAN KAPLICK OCH CAROLINA BJÖRKMAN

I den här paneldiskussionen kommer experterna att diskutera hur man praktiskt kan arbeta med långsiktigt
tillfrisknande inom om olika behandlingsorganisationer och utifrån olika yrkesroller. Deltagarna i denna panel är bl.a.
experter på integrerad beroendevård inom psykiatri, spelberoende, kommunal missbruksvård och hur man kan integrera
12 stegsbehandling och substitutionsbehandling.

14.00 - 14.15 - FIKA
14.15 - 16.00 - GRUPPDISKUSSIONER DÄR EXPERTERNA ROTERAR RUNT OCH DELTAR I DE OLIKA GRUPPERNA
16.00 - 17.30 - AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING

