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Uppmärksamhets-

vecka

Vecka 12 är det dags för oss i Örebro kommun att 
uppmärksamma barn som har någon i familjen som 
dricker för mycket, använder droger eller missbrukar 
medicin. I år ses vi digitalt. Välkomna!

TEMAVECKA 
MED DIGITALA 

FÖRELÄSNINGAR

DIGITAL



Sputniks temavecka 22–26 mars
Cirka 430 000 barn i Sverige lever med föräldrar med riskabel alkohol-  
eller narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige, uppskatt-
ningsvis fem barn i en klass på 30 elever. De här barnen känner sig en-
samma, oroar sig mycket och en del far riktigt illa. Ju fler som vet om 
deras situation, desto större chans att barnen får det stöd de behöver.

Vi samlar därför våra resurser under en hel vecka!
Under kampanjveckan arrangerar vi på Sputnik föreläsningar med syfte att uppmärksamma 
och sprida kunskap om hur vi kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och miljöer. 
Barnen är många men det finns hjälp att få om vi uppmärksammar dem.

Alla föreläsningar är kostnadsfria och kommer  
att finnas tillgängliga digitalt under vecka 12.

Anmälan
Anmäl dig senast måndag 15 mars via det här formuläret: 
https://new.memlin.com/view/6017fb070d132a.

Länk till föreläsningarna mejlas till dig   
måndag förmiddag den 22 mars.

Frågor
Har du frågor om programmet eller vår verksamhet  
är du välkommen att kontakta oss på Sputnik: 
 

 sputnik@orebro.se 
  
 019-21 10 00 (Servicecenter)

@
OM OSS

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, 
ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon som dricker 
för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel.



PROGRAM

Sputnik berättar om medberoende och vad som händer med familjemönster, roller och ansvar.  
Vad kan vi professionella göra för att ge stöd till barnen och omsorgspersoner kring barnen,  
såsom den anhöriga föräldern eller familjehem?

 Kuratorerna     Örebro kommun 

Många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever ett utanförskap och att de 
inte blir förstådda. Mikael ger oss kunskap om NPF samt användbara tips och strategier för att 
minska den känslan och istället ge en känsla av sammanhang och delaktighet.

 Mikael Ericsson, samordnare/Npf-handledare
  NP Resurs och samverkan, Örebro kommun 
 

Marit och Beatrice från Barnahus i Örebro län pratar om förekomst av våld och övergrepp mot 
barn, vad man som professionell kan och förväntas göra när man möter dessa barn samt barnets 
väg genom rättsprocessen.

 Marit Äng och Beatrice Bergqvist, socionomer och samordnare
  Barnahus, Örebro län 
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2021 PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

PROGRAM

Tomas och Bernard berättar om det aktuella drogläget i Örebro bland ungdomar samt tecken på 
droganvändning.

Den aktuella legaliseringsfrågan av cannabis tas upp – hur farligt är cannabis egentligen?

De informerar även om den nystartade verksamheten Maria ungdom, som är ett samarbete mellan 
Örebro kommun och Region Örebro län när det gäller missbruksfrågor.

 Thomas Göth och Bernhard Landh, kuratorer 
  Skolverksamheten, Örebro kommun

Peder kommer att prata om beroendeprocessen och dess egna logik, samt hur anknytning och 
affekt har betydelse.

 Peder Dam, behandlingschef samt alkohol-/drogterapeut, steg 1 KBT
  VäxaEnheten 
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