UPPDR AGSUTBILDNING FR ÅN HÖGSKOL AN I GÄVLE

Välkommen till BAS-utbildningen

Tre dagar om missbruk
och beroende
Högskolan i Gävle erbjuder en grundläggande utbildning inom missbruks- och beroendevård.
Den ges i syfte att inspirera och uppdatera yrkesverksamma inom Region Gävleborg och
kommuner som berörs av missbruksproblematik i vardagen. Utbildningen kommer att ge en
ökad förståelse av olika perspektiv och aspekter vad gäller missbruks- och beroendevård.
Utbildningen ges under tre heldagar som innehåller olika teman.

9 april, 16 april och 23 april 2019 kl. 9-16
i Gävle (Clarion hotell Winn) samt Söderhamn (CFL Söderhamn)
9 april | Gävle, Clarion hotell Winn (i Åhlénshuset)
Perspektiv på missbruk och missbruksbehandling
Sam Larsson, professor i socialt arbete, Högskolan i Gävle
Thérèse von Braun, universitetsadjunkt i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Hur påverkas människan ur ett medicinskt perspektiv?
Biosociala faktorer för missbruks-och beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem
Katarina Hermansson, läkare, specialist i allmänmedicin och ansvarig för Gävleborgs
beroendemottagningar i Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn

16 april | CFL Söderhamn
Komplexa behov och komplexa organisationer
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle

Juridiska perspektiv på samverkan
Gunilla von Wachenfeldt, advokat, företrädare för barn i LVU-mål, tvister om vårdnad, boende och
umgänge, men även vid internationella vårdnadstvister om hedersrelaterat våld

23 april | CFL Söderhamn
Etik i socialt arbete
Pär Grell, universitetslektor inom socialt arbete, Högskolan i Gävle

Anhörig och brukarperspektiv
Linda Ytterholm, universitetsadjunkt inom psykologi, Högskolan i Gävle
PRIS

2.500 kr/person exkl moms. Föreläsningar samt ﬁka förmiddag och eftermiddag ingår.
ANMÄLAN

Anmälan sker på www.hig.se/uppdragsutbildning, senast 31 mars.
KONTAKT

Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig, Högskolan i Gävle.
tel: 026-64 87 90, e-post: anna.jansson@hig.se
Marie Löhman, utbildningsledare, Högskolan i Gävle.
tel: 026-64 82 63, e-post: marie.lohman@hig.se
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