Systematisk uppföljning
– ett steg i utvecklingen av missbruksvården
Datum: 21 oktober 2016
Tid: 9.00–16.30
Plats: Hilton Slussen i Stockholm
Genom att använda ASI och Ubåt som bas för systematiskt uppföljning
kan verksamheterna få kunskap om klienter och insatser. Rätt använd kan
denna kunskap bidra till utvecklingen av missbruksvården. Konferensen ger
exempel på både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, från
systematisk uppföljning med de två instrumenten ASI och Ubåt och vad
denna kunskap kan användas till.
Välkommen!

Program
09.00–09.30 Registrering och kaffe
09.30–09.45 Mot nästa steg – lokal kunskapsutveckling
		
Siv Nyström, Socialstyrelsen hälsar välkommen.
09.45–10.30
		
		
		
		

Kunskap av värde för missbruksvården – vad kommer det pågående
forskningsprojektet om missbruksvårdens klienter och insatser att bidra med
Lena Lundgren, professor, Boston University och Mojgan Padyab, forskare, Umeå
universitet presenterar resultat från en registeruppföljning av en tidigare prospektiv
studie baserad på data från ASI-intervjuer.

10.30–10.45 Kaffepaus med bokbord
10.45–11.30 Utveckling av missbruksvårdens insatser
		
Kerstin och Bengt-Åke Armelius, båda professor emeritus, Umeå Universitet, visar hur
		
systematisk uppföljning med ASI och Ubåt kan bidra till mer kunskap om resultat av insatser.
11.30–12.00 Att arbeta med ASI och Ubåt
		
Företrädare för missbruksvården i Täby kommun berättar om sina erfarenheter att arbeta
		
med ASI och Ubåt.
12.00–13.15 Lunch med bokbord
13.15–14.15
		
		
		

Överbrygga klyftan mellan politik, praktik och forskning i missbruksvården.
Vad systematisk uppföljning kan bidra med
Dennis McCarty, professor, Department of Public Health and Preventive Medicine,
Oregon Health and Science University

14.15–15.00 Klienter som återkommer i LVM-vården
		
Robert Grahn, forskare, Umeå universitet pratar om vilka de är och vad socialtjänsten 		
		
kan göra för att minska återfallen.
15.00–15.30 Kaffe med bokbord
15.30–16.15
		
		
		
		
		

Paneldiskussion
Hur kommer vi i gång med att använda systematisk uppföljning för att förbättra missbruksvården? Diskussionen leds av Anneli Jäderland, Sveriges kommuner och landsting.
Övriga medverkande: Jacqueline Axelsson, projektledare, Götebogs stad, Claudia Fahlke,
docent i psykologi, Göteborgs universitet, Tony Kjellberg, missbruksenheten, Täby kommun
och Jenny Nybom, Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen.

16.15–16.30 Vad händer i det pågående forskningsprojektet om missbruksvårdens klienter
		och insatser?
		
Lena Lundgren, professor, Boston University, avslutar med några ord om det pågående 		
		
forskningsprojektet om missbruksvårdens klienter och insatser.

