
 

 

RFMA 

                   INBJUDAN TILL KONFERENS OM 

Förstärkta insatser för unga med begynnande eller pågående 

missbruk – handlingsplan och konkreta insatser 

Den 14 december 2018 antog Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse en 

handlingsplan mot missbruk och beroende bland unga, med fokus på tidig upptäckt, tidiga 

insatser, stöd och behandling för personer mellan 13 - 29 år. Handlingsplanen ska fungera 

både som underlag för beslut och utvecklingsarbete. Följande huvudområden behandlas 

 Synen på missbruk 

 Lättillgänglighet 

 Tidig upptäckt och tidiga samordnade insatser 

 Samverkan, samordning och delaktighet 

 Stöd och behandling 

 Kunskapsutveckling 

Planen ger inte anspråk på att vara heltäckande, men sätter fokus på de områden som är mest 

angelägna att utvecklas. När RFMA nu tar initiativ till att genomföra denna konferens vill vi 

sprida goda exempel som följer den röda tråden i handlingsplanen. Vi lyfter vikten av att 

verksamheterna ska vara lättillgängliga och utgå från brukarnas behov, tidig upptäckt och 

tidiga insatser, A-CRA ett öppenvårdsprogram för unga och unga vuxna, på samverkan och 

samordning mellan BC ung tillsammans med BUP och kommunerna Eskilstuna och 

Strängnäs. Slutligen presenterar Mariamottagningen i Malmö hur de kartlägger problem, 

följer upp resultatet och använder statistiken för vidareutveckling. Konferensen inleds med en 

presentation av handlingsplanen och avslutas med en beskrivning av hur SKL ska stödja 

implementering av förändringsarbetet. 

Datum: 2 oktober 2019 

Plats: ABF huset, Stockholm 

Lokal: Sandlersalen 

Tid: 10.00 – 15.45 

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsplats görs senast den 23 september år 

2019 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se. Konferenser sker i samverkan med 

Stiftelsen RFMA. 

Konferensavgiften är 950 kronor och i den ingår såväl morgon- och 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 

tore.karlsson@karlssonkonsult.se. ABF huset nås enklas med T-bara till Rådmansgatan. 

 

Välkomna! 

Stefan Borg 

Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk 

mailto:tore.karlsson@karlssonkonsult.se
mailto:tore.karlsson@karlssonkonsult.se


 

 

KONFERENSPROGRAM 

Onsdagen den 2 oktober 2019, ABF-huset i Stockholm, Sandlersalen 

 

9.30 – 10.00 Morgonkaffe 

10.00 - 10.45 Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, tidiga insatser, 

stöd och behandling för personer mellan 13 - 29 år  
Mikael Malm, samordnare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

 

10.45 - 11.15 Utgå från brukarnas behov och erfarenheter – framgångsfaktorer i 

brukarmedverkan på individ-, verksamhets- och systemnivå  
Ulla-Karin Schön, professor i socialt arbete vid Stockholm universitet 

 

11.15 -11.45 Tidig upptäckt av riskbruk på ungdomsmottagningarna och hur de kan agera? 
Pia Kvillemo, PhD, STAD, centrum för psykiatriforskning 

Charlotte Skoglund, PhD och psykiatriker, Smart Psykiatri 

  

11.45 - 12.45 Lunch 

12.45 - 13.15 Ökad tillgänglighet till vård för unga – Livsstilsmottagningen i Stockholm ett 

exempel 
Kristina Bolme, enhetschef på Livsstilsmottagningen, Beroendecentrum Stockholm  

Johanna Bengtsson, biträdande enhetschef på Livsstilsmottagningen, Beroendecentrum Stockholm 

 

13.15 -13.45 Beroendecentrum Ung i Eskilstuna/Strängnäs – samverkan mellan BUP i 

Sörmland och kommunerna Eskilstuna och Strängnäs 
Christer Åkerlund, enhetschef och teamledare på BC ung,  

Toni Saukko, enhetschef BUP, Eskilstuna 

 

13.45 - 14.15 Öppenvårdsprogram för ungdomar och unga vuxna – A-CRA.                    
Carolina Björkman, utvecklare, Nyköpings kommun,  

Cecilia Brikic, ungdomsbehandlare, Nyköpings kommun  

Anna Lundin, ungdomsbehandlare, Nyköpings kommun 

 

14.15-14.45 Fika 

14.45 – 15.15 Kartläggning och uppföljning – en mer kunskapsbaserad öppen vård för unga  
Maria Almazidou, enhetschef på Mariamottagningen i Malmö 

 

15.15-15.45 Hur går vi vidare? Hur får vi det att hända? Hur stödjer SKL huvudmännen i 

implementering av innehållet i handlingsplanen?  

Zophia Mellgren, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

 

 


