
 

 

INBJUDAN TILL 
    RFMA:s KONFERENS DEN 18 mars 2021 

Hur kan tidiga förebyggande insatser mot alkohol-, narkotikaberoende 
och kriminalitet stärkas bland barn och unga? 

Många initiativ har tagits inom folkhälsoområdet de senaste åren – regeringen har tagit initiativ till 
folkhälsoprojekt i två län, satsning på psykisk hälsa, jämställdhetsstrategi, utredningen om ”Framtidens 
socialtjänst” etc. En ny ANDT-strategi kommer med all sannolikhet även antas i början av år 2021.  
 
Alla dessa satsningar lyfter vikten av att förstärka det förebyggande arbetet, men hur kommer vi 
dit? Hur definierar vi förebyggande arbete? Vad vet vi om effekter av olika typer av insatser och 
vad ska vi prioritera? 
 
Denna RFMA konferens kommer att ha fokus på att tydliggöra vad förebyggande insatser är och vilka 
konkreta insatser som kan implementeras. 
 
Konferensen sänds digitalt på Zoom, en länk kommer att mejlas ut efter den sista anmälningsdagen 
som är den 12 mars.  
                                                                                                                                                                                                
Tid: Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 09.30 – 16.00 

  
Kostnad: 950:- per person  
  
Anmälan till konferensen med namn, arbetsplats, fakturamottagarens e-postadress och datum för 
konferensen görs senast den 12 mars via e-post till konferens@rfma.se Om e-faktura krävs lägg till 
rätt fakturaadress samt referensnummer. OBS! Anmälan är bindande, men skulle du få förhinder 
kan du anmäla en kollega. Avgiften kommer att faktureras per mejl i samband med att du anmäler dig. 
Konferensen genomförs i samarbete med Stiftelsen RFMA. En länk till konferensen mejlas ut den 15 
mars. 
  

Frågor om konferensen kan göras till Maria Laag på mobil: 070 – 679 53 00 eller via e-post till 
maria.laag@gmail.com.  

  

  

  

     Välkomna!                                  
  
  

Gunborg Brännström  
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol och Narkotikamissbruk    

   
            



 

 

KONFERENSPROGRAM  

09.30    Inledning 
  Gunborg Brännström, ordförande 

 

09.45  Vad menas med förebyggande arbete? Hur definieras det inom olika områden?  
  Håkan Leifman, fil dr, tidigare chef på CAN 

 

10.15  Tillgänglighetsbegränsning av narkotika som en viktig del i ett  
  lokalt förebyggande arbete – vad vet man och vad gör man? 
  Johanna Gripenberg, chef på STAD  

  Patrick Widell, regional brottsförebyggande samordnare, Regionkansliet 

 

10.45  I Haninge har vi prioriterat att arbeta långsiktigt med föräldrastöd – 
  det vill säga insatser som vänder sig till alla föräldrar. 
  Inger Dahlberg, samordnare ANDT, Haninge kommun 

 

11.15  Paus 

 
11.30  Risk- och skyddsfaktorer för våld i nära relation och för alkoholproblem 
  Knut Sundell, docent i psykologi SBU     

  

12.00  Lunch 

 

13.00  Hur kan hälso- och sjukvården beakta barns behov av information, råd och stöd? 
  Anna-Carin Hultgren, barnsamordnare på Beroendecentrum Stockholm 

  Hanna Trobäck, barnsamordnare på Beroendecentrum Stockholm 

 

13.30  Hur kan samverkan inom socialtjänsten utvecklas för att möta hela familjen? 
  Peter Hagberg, chef för resursenheten barn och unga i Lunds kommun 

 
14.00  Paus 

 

14.15  Samverkan mellan skola, socialtjänst och öppenvård i Karlskrona som syftar  
  till att tidigt minska psykisk ohälsa så att fler ska klara skolan 
  Susanne Wallin Eriksson, utvecklingsledare, bitr rektor i Rödebyskolan 

  Catrin Brissmalm, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona  

 
14.45  Det civila samhällets insatser för att förebygga alkohol- och narkotika- 
  beroende 
  Daniel Carlryd, organisationssamordnare, CAN 

 

15.15  Brottsförebyggande arbete på lokalplanet i Botkyrka 
  Lina Jallow, chef Brottspreventivt centrum i Botkyrka 

15.45-16.00 Avslutning    


