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Temavecka med föreläsningar 
 
Vecka 12 är det dags för oss i Örebro kommun att åter uppmärksamma barn 
som har någon i familjen som dricker för mycket, använder droger eller 
missbrukar medicin.  

400 000 barn i Sverige lever med föräldrar med riskabel alkohol- eller 
narkotikakonsumtion. Det är vart femte barn i Sverige, uppskattningsvis fem barn i en klass 
på 30 elever. De här barnen känner sig ensamma, 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 på Sputnik samlar därför våra resurser under en hel vecka, 18–22 mars 2019.  
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 vi bjuder på fika!  
Studenter är välkomna i mån av plats. 

 
Plats 
Samtliga föreläsningar sker i Sputniks lokaler på Fabriksgatan 5 i centrala Örebro. 

 

Anmälan 
Begränsat antal platser. Du anmäler dig via vår epost sputnik@orebro.se senast tisdag  
12 mars. Alla föreläsningar är kostnadsfria, vi bjuder på fika. FÖRST TILL KVARN! 

 
Program 
Se program för alla dagar på följande sidor. 

Har du frågor om programmet eller vår verksamhet  
är du välkommen att kontakta oss på Sputnik via mejl eller 019-21 10 00! 

 
TEMAVECKA 

18–22 MARS 
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Program 
 
Måndag den 18 mars 
 
Pass 1 
Kl. 13.15–16.00  Hur blir det för barnen när någon i familjen dricker för 

mycket eller använder narkotika? 
 Vad är beroende och vad händer i en familj när någon har 

bekymmer med alkohol och/eller droger? Vad kan vi 
professionella göra för att hjälpa barnen? 

 
 Kajsa Sjöblom-Zivkovic och Charlotte Bäck, kuratorer på Sputnik 

 
Tisdag den 19 mars 
 
Pass 2 
Kl. 9.00–12.00 En sjuklig kärlek och tillitsrelation 
 Peder kommer att prata om beroendeprocessen och om dess 

egna logik samt hur anknytning och affekt har betydelse.  
 
 Peder Dam, Behandlingschef på Växaenheten,  

alkohol/drog-terapeut steg 1KBT 
 
 
Pass 3  
13.15–15.30 Ungdomar och missbruk  

Thomas och Bernard kommer att berätta om deras arbete med 
ungdomar och missbruk. De kommer att berätta om det 
aktuella drogläget i Örebro och tecken på droganvändning; 
Cannabis och Tramadol. Den aktuella legaliseringsfrågan av 
cannabis tas upp och de jämför med Colorado 5 år efter 
legaliseringen.   

  
Thomas Göth och Bernard Landh, kuratorer på Skolverksamheten 
Örebro kommun   
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Onsdag den 20 mars 

 
 
Pass 4 Vad är medberoende och hur påverkar det våra liv? 
Kl. 9.00–12.00 Pia berättar om medberoende utifrån sina egna erfarenheter 

samt utifrån den kunskap hon har genom sitt arbete med 
anhörigprogram. 

 
 Pia Nordlund, alkohol- och drogrådgivare 
 
  
 
 
Pass 5  
Kl. 13.15–15.45 Vad gör vi när vi möter barn som utsätts för våld och 

förtryck? 
 Mari 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. 

 
 Mari Gustavsson, barnutredare polisens enhet Brott mot Barn och polisiär 

samordnare Barnahus samt Beatrice Bergqvist, socionom och samordnare 
Barnahus Örebro Län 
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Torsdag den 21 mars 
 
Pass 6 
Kl. 9.00–12.00          Beroende – en familjesjukdom! 
  

Anhörigstöd till vuxna- att arbeta med anhöriga i grupp och 
enskilt. Cecilia och Göte ger exempel på verktyg som används 
bl.a. CRAFT-modellen. Ni får lära er mer om hur det 
psykoedukativa arbetet kan se ut i praktiken. 
Cecilia Grahn och Göte Petterson kuratorer  
Socialtjänstens Öppenvård Vuxen Örebro kommun 

 Ett sätt att ta sig ur fångenskap och nå frihet. 
 Stefan Keventer, Internationell certifierad beroendeterapeut, KBT-steg1  

Socialtjänstens Öppenvård Vuxen Örebro kommun 
 
Pass 7 
Kl. 13.15–16.00 Om våld i familjen 
 När det förekommer våld i familjen – vad blir det för 

konsekvenser? Vad kan man få för hjälp? 
 Bland annat kommer filmerna ”I skuggan av våldet” och ”Jag sa 

att jag hade en mardröm” att visas.  
 
 Lisa Jansson Montin och Mia Törngren, kuratorer  

Centrum mot våld Örebro kommun 
 
Fredag den 22 mars 
 
Pass 8 
Kl. 9.00–12.00 Familjebehandling inom Socialförvaltningens 

öppenvård barn och familj 
Familjebehandlarna föreläser om hur de arbetar med 
vägledning, stöd och förändringsarbete till barn och familjer i 
utsatta situationer och miljöer. 
 
Eva Petterson och Mette Fernros kuratorer  
Socialtjänstens Öppenvård barn och familj Örebro kommun 


