
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Inspirationsdag kring familjeorienterat 
arbetssätt 

Datum och tid: 24 januari 2018 kl. 08:45-16:00 

Plats: Oskarshamns folkhögskola 

Program: 

08.45–09.15 FIKA 

09.15–09.30   Välkomna! 

09.30–11.30   Peter Hagberg, Implementeringsverket 

11.30–12.15 LUNCH 

12.15–13.15   Helen Olsson & Lars Lewerth, Childrens program 

13.15–14.00   Ulrika Olsson 

14.00–14.30   FIKA 

14.30–15.00   Nybro kommun 

15.00–15.30   Mörbylånga kommun 

15.30–16.00   Summering av dagen och avslut 

 



När föräldrar med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs ett samordnat stöd 

till både den beroende och anhöriga. Det innebär vård och stöd för beroende, 

anhörigproblematik, föräldraskap och stöd till barn.   

Att arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt förutsätter därför intern samordning mellan 

verksamhetens olika enheter för att förbättra stödet till barn och föräldrar i familjer med 

missbruk. 

Inspirationsdagen vänder sig till framförallt chefer men även medarbetare från 
verksamheter som möter barn, familjer och/eller vuxna med missbruks- och 

beroendeproblematik. 

Medverkande: 

Peter Hagberg, Implementeringsverket 

Peter Hagberg är socionom och processledare som arbetar med implementering och 

utveckling. Driver www.implementeringsverket.se 

Lars Lewerth och Helen Olsson, Childrens program 

Lars Lewerth, Verksamhetsledare för Childrens program Sverige, har sedan 20 år tillbaka 
arbetat som projektledare med en rad förebyggande insatser inom ramen för alkohol och 
drogproblematik. Är i grunden radiojournalist med flerårig verksamhet inom Sveriges Radio.  

Helén Olsson, Utbildningsansvarig för Childrens Program Sverige, är socionom med 
vidareutbildning i systemteori och med 30 års erfarenhet av socialt arbete. De senaste 4 åren 
har hon arbetat som utvecklingsledare inom Regionförbundet Uppsala län med nationella 
och regionala projekt som handlar om barn i missbruksmiljöer. Helén har även egen 
erfarenhet av att växa upp med missbruk i familjen och föreläser om medberoende och barn 
som anhörigproblematik. 

Childrens program är ett förebyggande stödprogram, fyra hela dagar, för barn 7-12 år och 
deras föräldrar som har en beroendeproblematik. Ett program som innebär att barn och unga 
erövrar kunskap och förståelse för sina egna behov och vad beroendesjukdomen gör med 
deras föräldrar/vårdnadshavare. 
I programmet ingår möte mellan barn och föräldern/vårdnadshavaren som avlastar barn och 
ungas skuldkänslor och att etablera nya sätt att mötas. En viktig del är att unga får sätta ord 
på sin egen upplevelse och på hur de kan förhålla sig framöver. 

Ulrika Olsson berättar utifrån självupplevda erfarenheter om beroende som en 
familjesjukdom 

Medarbetare från Nybro respektive Mörbylånga kommun delar med sig av sina planer 

och erfarenheter av att arbeta mer samordnat kring familjer med missbruk. 

VÄLKOMNA! 

Margit Lindholm-Johansson & Victoria Häggerud 

Dagen är kostnadsfri, fika och lunch ingår. Kaffe serveras från kl. 08:45 

Anmäl genom att följa länken nedan: 

http://www.trippus.net/familjeorient_arbetssatt_24jan 
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