Nationella riktlinjer för
missbruks- och beroendevård

RIS
Riktlinjer I Samverkan
Västra Götaland

Uppföljningsdag för
Kompetensstödjare
den 12 februari 2010
program:

förmiddag: Claudia Fahlke leder ett samtal med
 eltagarna kring det faktiska implementeringsarbetet
d
av Nationella riktlinjer i Västra Götaland. Hur långt
har vi kommit och så går vi vidare.

eftermiddag: Föreläsning med Lars Oscarsson
kring praktisk implementerng och evidensbaserad
praktik.
deltagare: Kompetensstödjare, processledare,
utbildare, FoU och Forskningsrådet för missbruk och
beroendefrågor, Sahlgrenska universitetssjukhuset
(FMB).

Arrangörer:

medverkande:
Claudia Fahlke, professor Psykologiska institutionen,
Göteborgs universitet och sammankallande för FMB.
Lars Oscarsson, professor i socialt arbete vid Örebro
Universitet med mångårig erfarenhet av att forska
inom missbruksvården. Han har ochså skrivit artiklar
och en lärobok om evidensbaserad praktik och medverkat i flera böcker om behandling, utvärdering och
effektstudier. Lars Oscarsson är en av experterna som
knutits till SKL:s satsning ”Kunskap till praktik”.
RIS projektgrupp
tid och plats: 12 februari 09.30–15.45.
Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg.
Samling med kaffe och smörgås från 08.30.
Gemensam lunch.

Riktlinjerna är framtagna av
Socialstyrelsen

Anmälningsblankett på nästa sida

Avgift och anmälan
Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med medel
från länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.
Skulle du få förhinder måste du anmäla detta tre dagar före
utbildningstillfället. Om inte debiteras en avgift på 400 kr exkl moms.
Anmälan görs via e-post till kompetens@grkom.se eller
på nedanstående talong senast 15 januari 2010.
Upplysningar
Upplysning om utbildningen:
Malin Sparrström Olers, kriminalvården 0708–31 10 29,
malin.sparrstrom.olers@kriminalvarden.se
Staffan Schött, Social resursförvaltning Göteborg, 0768–26 87 04,
staffan.schott@socialresurs.goteborg.se
Praktiska upplysningar:
Karin Westberg 031–335 53 88, karin.westberg@grkom.se

www.riktlinjerivast.se
Anmälningsblankett
Uppföljningsdag för Kompetensstödjare
12 februari 2010 kl. 09.30 – ca 15.45.
RIS

Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Riktlinjer I Samverkan
Västra Götaland

Namn: .........................................................................................................................................................................
Befattning:....................................................................................................................................................................
Kommun:...................................................................................................................

Tel:.........................................

Arbetsplatsens namn (förvaltning/bolag/skola/etc):.........................................................................................................
Adress: ........................................................................................................................................................................
Postadress:....................................................................................................................................................................
e-post (om du vill ha bekräftelse via e-post):.................................................................................................................................
Mobil:...........................................................................................................................................................................
Faktureringsadress:.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Mottagarkod/Referenskod:............................................................................................................................................

Skickas till: GR Kompetens, Box 5073, 402 22 Göteborg. Fax: 031-3355119.

