
 

 

 

 

 

      ” Tillsammans i med- och motgång”                

     

      

 

SEMINARIUM     

8 –9 oktober 2015      

    

    

   Plats: Ålands Lyceum, hörsalen        

                                                                                               

 

ARRANGÖR: Föreningen fri från narkotika r.f 

 I samarbete med   



OBS!       Anmälan till: ffn.semi@hotmail.com        

 

 

Torsdag 8 oktober 2015   

    
  Moderator: Gunilla Grönlund      

09.00            Kaffe      

      

09.05-09.30  ÖPPNING  Gunilla Grönlund är 

aktiv inom Fri från narkotika, Åland men också mor till 

Linda som idag inte längre finns här med oss. 

Nykterhetsförbundet Hälsa och trafik tilldelade Gunilla 

utmärkelsen "årets drogförebyggare" 2014. Så här 

skriver Nykterhetsförbundet Hälsa och trafik på sin 

sida:  ”Hon gör berörande och beundransvärda in-

satser för att alla ska förstå att drogmissbruket kan 

drabba en helt vanlig familj. Med hjälp av dokumentär-

filmen ”Den maktlösa kampen” och sina föreläsningar 

på seminarier och i skolor vill Gunilla bidra till att andra 

inte hamnar i samma  situation. ”    
     

09.30-10.45 Jenny Lindroth Jenny är verk-

samhetsansvarig för gatutidningen ’Situation 

Stockholm’. Filosofiekandidat i psykologi. Hon har 

jobbat inom psykiatrin med psykisk ohälsa och 

samtida missbruk. I hennes föreläsningar 

problematiseras och belyses skillnaden mellan väl-

görenhet och egen makt.     

      

10.45-11.15  Gustav Blomberg  Folkhälsan  på  

Ålands nya projektledare för Vision Nolltolerans 

kommer att berätta om Vision Nolltolerans 

framtidsplaner och nästa tre-års periods fokus på 

utsatta vuxna och pensionärer.   

11.15-12.15  Lunch      

      

12.15-13.30  DJÄVULSDANSEN med Sanna 

Lundell och Ann Söderlund. En miljon svenskar 

lever idag med någon form av beroendeproblem. 

Sanna och Ann skildrar sina egna erfarenheter av 

medberoende. Hur vet man att man är medberoende 

och hur hjälper man någon? Spännande föreläsning 

med fakta, humor, goda råd och vägledning. 

13.30-13.45   Kaffe     

 

13.45.-14.45 Lisbeth Nordlund från Diakoni-

föreningen informerar om projektet med hemlösa.   

 

 

 

 

 

Fredag 9 oktober 2015     
 

 

 

09.00 - 10.00  Jonas Strandh är utbildad alkohol- 

och drogterapeuft. Jonas är verksam på trafikskolor där 

han utbildar i risk ettan och har arbetat som 

projektledare och på behandlingshem. Jonas har verkat 

inom de flesta olika verksamheter som motverkar miss-

bruk och har själv en bakgrund som missbrukare. Jonas 

Strandh arbetar i  processer som uppstår när en arbets-

givare tar tag i missbruksproblematik på arbetsplatser..    

10.00–10.15  Kaffe   

10.15-11.00   Uppdateras 

      

11.00–12.00 Lunch  
    

12:00–13.00 Emil Häggbom och hans mor 

Mathilde Häggbom. 23 årige Emil Häggbom och 

hans mamma berättar om drogerna alkoholen och den 

destruktiva livsstilen, samt hur hans mammas 

medberoende påverkat honom som aktiv.     

      

13.00-14.00 Marcus Sandborg Föreläsare och 

författare med egen erfarenhet av drogmissbruk och 

psykossjukdom. Idag arbetar Marcus som verk-

samhetsutvecklare inom psykiatrin i Skaraborg. I sin 

föreläsning belyser han bl.a. hur viktigt det kan vara 

att våga se till det friska mitt i en sjukdom.   
   

14.00–14.30 Kaffe     

   

14.30-15.30 EFFEKT med Nikolaus Koutakis   

EFFEKT 4-6 är ett nytt preventionsprogram som bygger 

vidare på tidigare föräldrastödsprogrammet EFFEKT 7-

9. Det berättar Nikolaus Koutakis, psykologiforskare och 

programutvecklare, och presenterar det nya pre-

ventionsprogrammet som riktar sig till både elever och 

föräldrar som har barn i mellanstadiet
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