
26 SEPTEMBER SCANDIC RUBINEN GÖTEBORG 

Arrangör:   Anmäl dig på www.vast.psyoh.se

1B   Missbruk och trauma, del 1
-Stefan Sandström, leg psykolog

2B  Missbruk och trauma, del 2
- Stefan Sandström, leg psykolog
3B  Hur socialtjänsten kan identifiera, be-
möta och på bästa sätt konkret hantera 
föräldrar med narcissistisk/psykopatisk 
problematik och hjälpa barnet/barnen som 
lever i dessa dysfunktionella familjesystem, 
del 1
- Helena Bingham, leg psykolog, och Char-
lotta Donohue Lengstam, masterexamen, i 
socialt arbete, fil kand i psykologi

4B  Hur socialtjänsten kan identifiera, be-
möta och på bästa sätt konkret hantera 
föräldrar med narcissistisk/psykopatisk 
problematik och hjälpa barnet/barnen som 
lever i dessa dysfunktionella familjesystem, 
del 2
- Helena Bingham, leg psykolog, och Char-
lotta Donohue Lengstam, masterexamen, i 
socialt arbete, fil kand i psykologi

1C  Att lämna fanatism och 
fundamentalism, del 1
- Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkul-
turell krishantering och i livsåskådning 
med fokus på familje- och relationsterapi
2C  Att lämna fanatism och 
fundamentalism, del 2
- Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkul-
turell krishantering och i livsåskådning 
med fokus på familje- och relationsterapi

3C  Spelberoende 2019 – en fortsatt aktuell 
beroendediagnos 
- Carolina Widinghoff, läkare och doktorand 
i beroendemedicin med inriktning på 
spelberoende, Lunds Universitet och Ber-
oendecentrum Malmö 
4C  Vad kännetecknar friska arbetsplatser 
inom socialtjänsten?
- Pia Tham, socionom och docent i socialt 
arbete

1A   Spelar det någon roll vilken metod vi 
använder? 
- Knut Sundell, docent i psykologi och sak-
kunnig på Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering
2A Psykisk ohälsa hos ungdomar med alko-
hol- och narkotikaproblem
- Mikael Dahlberg, fil dr i socialt arbete, 
lärare och forskare vid Institutet för kunska-
ps- och metodutveckling inom ungdoms- 
och missbruksvården,  Linnéuniversitetet
3A Framgångsrik behandling vid samsjuk-
lighet och samtidigt missbruk hos unga
- Charlotte Borg Skoglund, överläkare och 
specialist i psykiatri
4A 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?
- Charlotte Borg Skoglund, överläkare och 
specialist i psykiatri

08:00    Registrering 

09:00     Invigning

09:05  Plenumföreläsning 

09:50   Förmiddagskaffe

10:30   Seminariepass 1 

11:20     Bensträckare

11:30     Seminariepass 2

12:20     Lunch

13:20 Seminariepass 3

14:10 Eftermiddagsfika

   

14:40    Seminariepass 4 
 
15:30       Bensträckare

15:40     Plenumföreläsning

16.30 Dagen avslutas

SPÅR A SPÅR B SPÅR C


