
 

 

INBJUDAN 

Missbruk bland barn, 
unga och unga vuxna  
Kartläggning och forskning om ett komplext problem  

Under dagen kommer du att få höra 
kliniker och forskare föreläsa kring 
frågor som:  

 
Vad säger den senaste forskningen om 
missbruk bland barn, unga och unga 
vuxna?  
 
Vilka trender och tendenser ser vi?  
 
Vad vet vi om tramadolmissbruk?  
 
Gaming - en ny beroendediagnos  
 
Hur motiverar vi när ingen motivation finns?  
 
Hur fungerar heldygnsvård för 
missbrukande ungdomar? 
 
Vad ser vi för framtida utmaningar kring 
ungdomar och missbruk? 
 

 
VÄLKOMNA! 
 
 

TID OCH PLATS 

20 september kl. 9.00-15.00 
Registrering och kaffe från kl. 8.30 
Carolinahallen, St. Gertrud,  
Östergatan 7B, Malmö  

MÅLGRUPP 

Politiker, verksamhetsledning samt 
yrkesutövare inom offentlig sektor i Malmö  

KOSTNAD 

Konferensen är kostnadsfri.  
Vi bjuder på lunch och fika.   

ANMÄLAN 

Anmälan görs via länk 
Sista anmälningsdatum 4 september   

KONTAKTPERSON 

Jenny.rundberg@skane.se  
040–33 19 80 

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=296045ae8f68ceff6c06e6b356a1f3f7b40e744&Origin=Direct
mailto:Jenny.rundberg@skane.se


 

 

Missbruk bland barn, unga och unga vuxna  

Kartläggning och forskning om ett komplext problem  

Dagens innehåll 
 
08.30 – Kaffe och registrering  
 

09.00 – Styrgruppen för Maria Malmö hälsar välkommen  
 

09.10 –  Handlingsplan mot missbruk och beroende  
Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 
Anna-Karin Ekman, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne  
 

09.30 – Trender och tendenser av missbruk bland unga 
Maria Almazidou, enhetschef Maria Malmö  
 

09.45 –  Tramadolprojektet sammanfattning och slutsatser  
Alexander Holmstedt, projektledare Region Skåne  
Gunilla Alväng, projektledare Malmö stad 
 

10.30 –  Kaffe och smörgås   
 

11.00 –  Heldygnsvård för missbrukande ungdomar 16-21 år  
Avd 306, Sahlgrenska sjukhuset 
Jörgen Vennsten, biträdande verksamhetschef Beroende Västra Götalandsregionen 
 

11.30 –  Ungdomar på Mini-Maria berättar om motivation i öppenvårdsbehandling  
Martin Hugo, docent i pedagogik, Avd för psykologi och pedagogik,  
Jönköpings universitet 
 

12.30 –  Gemensam lunch på St. Gertrud    
 
13.15 –  En sammanfattande bild av pågående forskning om  

Maria mottagningarnas ungdomar 
Mats Anderberg, universitetslektor och Mikael Dahlberg universitetslektor, 
Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet  
 

14.15 –  Gaming en ny beroendediagnos  
Vad ser vi för framtida utmaningar kring unga och missbruk?  
Anders Håkansson, professor Lunds universitet, överläkare Beroendecentrum 
Malmö  

 

15.00 – Dagen avslutas 
 


