Social resursförvaltning

Inbjudan

till konferens den 27 april 2017

Recovery – en modell för arbetet mot etablerat missbruk och
beroende i Göteborg?

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen
när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende.
Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar
samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.
Är du nyfiken på vad detta innebär? Är detta koncept och förhållningssätt något för
Göteborg?
Social resursförvaltning bjuder in till en unik heldagskonferens den 27 april med syfte
att ta del av internationell forskning och implementering av ett recoveryorienterat
arbetssätt. Under dagen presenteras både ett antal internationella och lokala
exempel på verksamheter. Recoverymodellen är ett sätt att knyta samman insatser
som görs av till exempel beroendesjukvård, kommun och civilsamhälle.
Målgrupp: Politiker från staden och Västra Götalandsregionen, chefer i SDF, Social
resursförvaltning, SU Verksamhet Beroende, Kriminalvården, Stadsledningskontoret,
samt utvalda representanter från Missbruksnätverket.
Konferensspråket är svenska och engelska, tolkning kommer att finnas tillgängligt.
Tid: torsdag 27 april, klockan 08:30 – 16:30
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg
Konferensen är kostnadsfri men antalet platser begränsat.
Anmäl dig här

Vid frågor kontakta:
Ove Lundgren, 031-367 93 27, ove.lundgren@socialresurs.goteborg.se
Linda Nilsson, 031-367 93 97, linda.2.nilsson@socialresurs.goteborg.se

www.socialutveckling.goteborg.se

P

rogram

8.30 – 09.00
09.00 – 10.30

Registrering
Inledning
Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande
Varför kommer de tillbaka?
Åsa Bringlöv, Forskningsassistent, FoU Södertörn

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

Att bygga lokala vägar och professionell samverkan för att
skapa recoverykapital
Michael Edwards, Senior Lecturer, Department of Law &
Criminology, Sheffield Hallam University, Storbritannien
Kaffe och tilltugg
Samverkan och bemötande för återhämtning
Lars Lundell, Verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Beroende
Att skapa sitt liv och sin framtid
Susanne Haglund, Ulla-Karin Littorin, Socialsekreterare,
Behandlingsgruppen för drogproblem, Göteborg
Lunch
Att hitta tillbaka efter en lång tids hemlöshet
Marie Hedström, Emma Fransson, Utvecklingsledare,
Bostad först
Arbete: en väg ut ur missbruk
Catharina Håkansson, Verksamhetschef, Vägen ut

14.30 – 15.00
15.00 – 16.15

16.15 – 16.30

Resultat och utmaningar från San Patrignano modellen
Antonio Boshini, Medicinskt ansvarig, San Patrignano, Italien
Pål Mange Steinland, Jegersberg rehabiliterings- och
kompetenscenter, Norge
Kaffe och tilltugg
Vikten av recoveryröster i samhället
Boro Goic , Ordförande, Recovered Users Network, Bosnien
och Hercegovina
Hur spridningen av ett recoveryorienterat arbetssätt kan
hjälpa städer att utvecklas
David Best, Professor, Department of Law & Criminology,
Sheffield Hallam University, Storbritannien
Avslutning och reflektion
Marina Johansson, Social resursnämnds ordförande
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