Fördjupningsdag med charlotte skoglund om samsjuklighet

Samsjuklighet hos ungdomar och
unga vuxna
Stockholm 15 september
Utbildningdagen kommer att belysa hur man kan se på
skadligt bruk och beroende ur ett biologiskt, psykologiskt
och sociologiskt perspektiv, samt presentera aktuell
forskning kring den höga samsjukligheten mellan
psykiatrisk sjukdom och substansberoendesyndrom hos
ungdomar.

- För att kunna ge rätt stöd och insatser vid samsjuklighet
behöver du kartlägga vad som är psykiatrisk problematik
och vad som är missbruk – hur veta vad som är vad?

Punkter som kommer att beröras under dagen är:

Under denna kurs får du kunskap om psykiatrisk
samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna. Du får inblick
i den senaste forskningen och kunskap från praktiken
utifrån både det kliniska och vetenskapliga perspektivet. Du
lär dig hur du på bästa sätt kan förhålla dig till och bemöta
ungdomar med samtidig psykiatrisk problematik och
missbruk, samt vilken vård och behandling du bör erbjuda
dessa ungdomar.

- Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller
beroende?
- Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet?
- Samsjuklighet mellan ADHD och missbruksproblem
Substansberoendesyndrom och ADHD – varför förekommer
de så ofta samtidigt
- Preventiva insatser – Hur arbeta förebyggande med
ungdomar med samsjuklighet och samtidigt missbruk?
Vilka preventiva metoder och modeller har visat sig vara
mest verksamma?

-Farmakologisk behandling av psykiatriskt problem och
missbruk

Målgruppen för denna utbildningsdag riktar sig till dig som
i ditt yrke möter ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk
problematik och samtidigt missbruk.

- Samsjuklighet och behandlingsrespons – Framgångsrik
behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk
hos unga

!

föreläsare
Charlotte Skoglund,
MD, PhD, överläkare

Enklast anmäler du dig på
www.expomedica.se
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Pris:
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15 september 2017, kl: 09.00–16.00 Registrering från kl: 08.30
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
2 495 kr exkl. moms
Målgruppen för denna utbildningsdag riktar sig till dig som i ditt yrke
möter ungdomar och unga vuxna med psykiatrisk problematik och
samtidigt missbruk.

– V I UTBILDAR V Å RD S V ERIGE !

Anmäl dig redan idag!
www.expomedica.se

Kurs:

Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna
PROGRAMPUNKTER	

H Å LLTIDER F ÖR DAGEN

Denna utbildningsdag syftar till att
belysa en del av följande områden.

08.30–09.00 Registrering

- Vad menar vi när vi säger att någon har
ett ”missbruk” eller beroende?

- Varför utvecklar en del ungdomar
samsjuklighet?
- Samsjuklighet mellan
ADHD och missbruksproblem
Substansberoendesyndrom och ADHD –
varför förekommer de så ofta samtidigt
- Preventiva insatser – Hur arbeta
förebyggande med ungdomar med
samsjuklighet och samtidigt missbruk?
Vilka preventiva metoder och modeller har
visat sig vara mest verksamma?

09.00 – 10.30 Föreläsning
10.30–11.00 Förmiddagsfika
11.00–12.15 Föreläsning
12.15–13.15 Lunch
13.15–14.30 Föreläsning
14.30–15.00 Eftermiddagsfika
15.00–16.00 Föreläsning

- Samsjuklighet och behandlingsrespons
– Framgångsrik behandling vid
samsjuklighet och samtidigt missbruk
hos unga

16.00 Dagen avslutas, kursintyg delas
ut.

- För att kunna ge rätt stöd och insatser
vid samsjuklighet behöver du kartlägga
vad som är psykiatrisk problematik och
vad som är missbruk – hur veta vad som är
vad?

IN F ORMATION

-Farmakologisk behandling av psykiatriskt
problem och missbruk
Under denna kurs får du kunskap om
psykiatrisk samsjuklighet hos ungdomar
och unga vuxna. Du får inblick i den
senaste forskningen och kunskap från
praktiken utifrån både det kliniska och
vetenskapliga perspektivet. Du lär dig
hur du på bästa sätt kan förhålla dig till
och bemöta ungdomar med samtidig
psykiatrisk problematik och missbruk,
samt vilken vård och behandling du bör
erbjuda dessa ungdomar.

Tid: 15 september kl: 09.00–16.00
Registrering från kl: 08.30
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan
6, Stockholm
Pris: 2 495 kr exkl. moms
Målgrupp: Målgruppen för denna
utbildningsdag riktar sig till dig
som i ditt yrke möter ungdomar
och unga vuxna med psykiatrisk
problematik och samtidigt
missbruk.

!

Enklast anmäler du dig på www.expomedica.se

Ja tack! Jag anmäler mig till Samsjuklighet hos ungdomar och unga vuxna den 15 september kl 09.00–
16.00. Registrering från 08.30. Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Kursavgift: 2 495 kr per person exkl moms.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt kursintyg.
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FEM ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Västmannagatan 15, 111 24 Stockholm

Expo Medica skickar information om
nya kurser via e-post.
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade.
Arrangören organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i
enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid
otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN?
KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

