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Om droger 2016

När och var  Vad Vem
A 28 januari

genomförs i  
Skövde,  
livesänds i  
Göteborg och Borås

Vem drabbas egentligen av  
alkoholens effekter?  
Kan vi förebygga skador som  
orsakas av någon annans alkohol- 
konsumtion och hur stödjer vi de 
som drabbas?

Per Leimar, IOGT-NTO

Barbro Henriksson 
anhörigbehandlare, 
Nämndemansgården  
Rehabcenter Stockholm

B 1 mars

genomförs i  
Göteborg, 
livesänds i Skövde 
och Borås

Ha skoj, få lugn och ro... 
Självmedicinering 
- om drogers möjligheter och  
begränsningar att styra sin  
psykiska hälsa

Personal från  
Mini-Maria Göteborg

C 5 april

genomförs i  
Borås,  
livesänds i Skövde 
och Göteborg

Möjligheter och begränsningar  
- att upptäcka och åtgärda  
alkoholproblem i ett tidigt  
skede på en arbetsplats

Ulric Hermansson 
socionom, med.dr. och 
universitetslektor vid 
Karolinska Institutet

Fika ingår i A-C träffarna och sker på följande adresser (om inte annat meddelas): 

Godtemplargården 
Drottninggatan 13 
541 50 Skövde

Nykterhetsgården Lönnen 
Kasernvägen 6 
504 31 Borås

NBV/Länsnykterhetsförbundet 
Postgatan 5 
411 13 Göteborg

Upplägg

3 st halvdagsföreläsningar (A-C), en heldagskonferens (D) och en studieresa (E). 
OBS! Nytt för i år: halvdagsföreläsningarna genomförs på en ort och livesänds på två andra.



När och var  Vad
D 14 september

9.30 -16.00 
Herrljunga Hotell 
och Konferens

Trender och tendenser 
inom alkohol- och drogområdet

 
Innehåll: 
Den nya ANDT-strategin 
Socialdepartementet

Trender hos unga 
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Aktuell lägesbeskrivning kring alkohol och droger  
- inom Västra Götaland 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisen Region Väst och 
Västra Götalandsregionen 
Detta pass leds av Fredrik Spak, adj. professor och läkare 

E 11-14 oktober

Studieresa till 
Island

Årets studieresa går till ISLAND!

Vi får ta del av folkhälsoarbete, förebyggande arbete och 
behandlingsinsatser, utifrån alkohol- och drogområdet, 
genom studiebesök hos politiker, myndigheter, forskare, 
behandlingshem samt ideella organisationer mm. 

Om droger 2016

Målgrupp

Du som arbetar med ungdomar, är beslutsfattare eller anställd i region, kommun,  
frivilligorganisation samt övriga intresserade.



Praktisk information OM DROGER 2016
 
Kostnad

Paketpris: 
Hela paketet A-E: 8950 kr (3 st. träffar på den ort du väljer,  
heldag i Herrljunga inkl. mat och studieresa till Island) 
A-D: 950 kr (3 st. träffar på den ort du väljer och heldag i  
Herrljunga inkl. lunch, material och fika) 
A-C: 500 kr (3 st. träffar på den ort du väljer)

Styckpris: 
A-C: 300 kr på den ort där föreläsningen genomförs 
A-C: 150 kr på de orter där föreläsningen livesänds 
D: 600 kr (heldag i Herrljunga inkl. lunch, material och fika)

Anmälan  
För mer information och anmälan www.lansnykterhetsforbundet.
nu

Sista dag för anmälan till hela paket är den 21 januari 2016.  
Sista anmälan till enskilda träffar meddelas på hemsidan.  
Anmälan är bindande, men kan vid behov överlämnas till  
annan person. 
Avgiften faktureras efter sista anmälningsdag. 

Antalet deltagare till studieresan är begränsat, varför principen 
”först till kvarn” tillämpas.

Utbildningsansvariga: 
Disa Jagurdzija disa@lansykterhetsforbundet.nu 
Emma Ekblom emma@lansnykterhetsforbundet.nu

www.lansnykterhetsforbundet.nu

Arrangörer och 
samarbetspartners:

N
Ä
T
V
ER

K E T


