
 

 

 

 

 

 

 
 

             ” Missbruk och utanförskap”                

     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SEMINARIUM           

6-7 oktober 2016      

    
    

   Plats: Ålands Lyceum, hörsalen        

                                                                                               
ARRANGÖR: Föreningen fri från narkotika r.f   

  



 

Torsdagen 6 oktober 2016    
 

Kvällsföreläsning om dataspelsmissbruk.  

Moderator: Cita Nylund      

Kl. 19.00 - 20.30 Patrik Wincent  
Författaren Patrik Wincent är auktoriserad terapeut och specialist inom 
dataspelsmissbruk. Han föreläser inom digitala missbruk och är själv pappa till en 
tonåring. Patrik är grundaren till Dataspelsakuten och Internetakuten. 

 

 

Fredagen 7 oktober 2016      
     

Kl 09.00-09.15 Öppning  Anette Holmberg- Jansson, Styrelseordförande i ÅHS.   
 

Kl 09.15 -10.30 Hasse Arvidsson har varit där vi alla inte vill hamna, längst ner på botten 
och vet vad det innebär att använda droger och att resa sig ur skiten. Hasse Arvidsson är 
utbildad fritidspedagog och har även varit föreståndare på ett behandlings-hem för 
ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.  
Idag arbetar Hasse som drog och alkoholterapeut inom ramen för egen behandlings-
verksamhet Goodlife AB. Han utbildar sig också till diakon. 
Hasse arbetar också som gatuterapeut både i Örebro och Stockholm och tar emot 
missbrukare och andra behövande i sin husvagn som står uppställd på torg för att med ett 
snabbt och enkelt bemötande hjälpa behövande direkt. Hasses arbete som gatuterapeut 
har uppmärksammats i många media. 
 
Det mänskliga mötet - för alla som möter människor i utsatta situationer ger Hasse 
stöd, inspiration och påminnelser att möta varje människa med omsorg och respekt och 
titta bakom etiketten. 
 

Kl 10.30-12.00 Lasse Mattila; författare, föreläsare och handledare i frågor rörande 
utsatthet och utanförskap. Att bygga bärande relationer – om konsten att vara en 
viktig vuxen i barns och ungdomars liv 

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING DIREKT FRÅN VERKLIGHETEN. 

Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt och med över 20 års erfarenhet av arbete med 
utsatta barn och ungdomar, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom 
socialtjänsten, delar Lasse med sig av sina samlade livs- och yrkeserfarenheter och bjuder 
på ett unikt sätt, bland annat med hjälp av musiken, på både fakta, verkliga exempel och 
konkreta råd om hur vi vuxna kan göra skillnad i våra barn och ungas liv. Lasse synliggör 
utanförskapets mänskliga och samhällsekonomiska kostnader, och påvisar med konkreta 
exempel hur vi kan både bryta och förebygga utsatthet och utanförskap. Lasse är författare 
till böckerna Att förebygga livslångt utanför-skap (2012) och Att bygga bärande 
relationer (2015) och har även släppt musikalbumet På riktigt för dig (2015). 

http://www.dataspelsakuten.se/
http://www.internetakuten.com/


 

Föreläsningen innehåller bl.a. följande: 
  

x Utanförskapets, omfattning, uttryck och kostnader 
x Preventionspotentialen vid lyckade insatser 
x Att upptäcka barn och unga i riskzon 
x Risk- och skyddsfaktorer 
x Att bygga bärande relationer och att vara en viktig vuxen i barns och ungdomars liv 

 
 
12.00-13.00 Lunch 
 
13.00 -14.30 Pelle Olsson Cannabis; miljön, myten om medicinsk marijuana, 
alkohol och legalisering.  
 
Under det senaste decenniet har Pelle gjort reportageresor till bland annat Afghanistan, 
Moldavien, Vitryssland, Ryssland. USA, Kanada, Jamaica, Uganda, Nya Zeeland, Holland 
och Portugal. De erfarenheterna har lett fram till flera nya böcker. Pelle föreläser om 
narkotika och narkotikapolitik på skolor, i föreningar och i många andra sammanhang.   
 
Även i det skönlitterära skrivandet är droger ett vanligt tema. Romanen Pulver (2000) 
handlar om unga missbrukare i Stockholm. En fristående fortsättning är Flödder (2006). 
Bägge böckerna utspelar sig i Pelles egna hemtrakter i de södra förorterna. Flera av de 
personer han skriver om skulle ingen vilja möta i verkliga livet, men man känner stark 
sympati för den unge huvudperson i Flödder, Henrik ”Giraffen” Jacobsson.  
 
14.30.-14.45 Kaffe med tilltugg 2 € 
 

14.45-16.00 Pia Sjögren ”Egentligen skulle Pia ha varit död för länge sen med tanke på 
det liv hon levt, istället är hon en av de mest levande människor jag känner. Jag tror att 
det till en del beror på att hon är seg och envis som få, men än mer på att hon aldrig tappat 
bort sin familj. Hennes mor och hennes barn har alltid funnits i hennes närhet även när 
hon haft det som svårast, därför att det är så lätt att tycka om Pia, Mycket på grund av 
hennes humor som alltid besegrar tårarna. Kan man skratta även när man är längst nere 
på botten, då kan man också resa sig upp och gå vidare, som en människa bland 
människor.”                                                                                                                                                                 ”Tom Alandh”                                                                 

 
Anmäl ert deltagande till ffn.semi@hotmail.com 
Välkomna! 

 

http://www.pelleolsson.se/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDkvMjcvMjAvNTEvMzEvNDU5L2Nhbm5hYmlzX2hvc3Rlbl8yMDE1LnBkZiJdXQ/cannabis-hosten-2015.pdf?sha=b97263e93a8aa24c
http://www.pelleolsson.se/system/resources/W1siZiIsIjIwMTUvMDkvMjcvMjAvNTEvMzEvNDU5L2Nhbm5hYmlzX2hvc3Rlbl8yMDE1LnBkZiJdXQ/cannabis-hosten-2015.pdf?sha=b97263e93a8aa24c
mailto:ffn.semi@hotmail.com

