
 

Regional aktivitet -SAD Umeå/Östersund 

En dag om Missbruk och Beroende - den 23 februari 2017, Umeå, Folkets hus 

Denna konferensdag planerades och arrangerades av Annika Nordström, FoU Välfärd 

Region Västerbotten och Magnus Israelsson, Mittuniversitetet Östersund, båda 

styrelsemedlemmar i SAD.  

Syftet med dagen var att sprida aktuell kunskap och social forskning rörande alkohol och narkotika.  

De föreläsare som engagerades till dagen är alla SAD-medlemmar, förutom Abdulai Cadaani från 

SIMON som i ett avslutande pass talade om ensamkommande barns utsatthet för droger. Förutom 

SAD-medlemmar i norra Sverige inbjöds chefer, politiker och medarbetare inom landsting, 

socialtjänst, kriminalvård, universitet och andra verksamheter i de fyra nordliga länen. Målgruppen 

var således bred och ca 200 personer deltog i konferensdagen. 

Arne Gerdner, professor i socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping inledde dagen 

genom att under rubriken ”Kan vem som helst bli beroende?  Om missbruksutveckling, 

förklaringsmodeller och behandlingsstrategier” belysa vägar in och ut ur ett alkoholberoende, visa 

på bio-psyko-sociala faktorers betydelse, diagnostiska överväganden 

och aktuell behandlingsforskning.   

 Eftersom Magnus Israelsson tyvärr drabbats av influensa och inte 

kunde närvara fick Arne G även ta hans pass;  ”Sverige – ett avvikande 

fall?  Tvångsvård av personer med missbruk eller beroende i 

internationell jämförelse”.  Tur i oturen var att Magnus och Arne 

arbetat tillsammans och att Arne därför var kunnig inom området. 

Under passet fick deltagarna veta att Sverige inte har någon världsunik  

tvångslagstiftning och en inblick i på vilka sätt de tre lagtyperna, 

psykiatrisk, socialrättslig och straffrättlig lag, används för tvångsvård 

globalt och i Europa.   

 Som en effekt av planeringen inför denna dag värvades två doktorander från institutionen för social 

arbetet, Umeå universitet, till SAD. Dessa fick möjlighet att presentera sin pågående forskning.  

  



 

Först ut var doktoranden Robert Grahn som valt rubriken: ”Klienter 

som återkommer i tvångsvård - vilka är de och hur kan vi motverka 

flödet?”  Robert har med stöd av ASI och DOK data försökt att identifiera 

faktorer av betydelse för de som återkommer i tvångsvård, vilket är fallet 

för ca 20 procent. Tidigare LVU-vård, fängelsedomar återfanns i 

bakgrunden och behovet av en fungerande eftervård underströks.  

 

Marcus Blom-Nilsson, också doktorand vid institutionen för socialt 

arbete, UmU, har i sin pågående forskning bland annat studerat ”Ett 

psykosocialt perspektiv på opioidmissbruk - vad kännetecknar en lyckad 

behandling?” Även Marcus har använt sig av ASI-data och har studerat 

bakgrunds- och framgångsfaktorer utifrån ett social-kontextuellt perspektiv.  

Arbete och föräldraskap var två faktorer som utkristalliseras som särskilt 

betydelsefulla.   

 
 

 

Som andre huvudtalaren, med fokus på narkotika, talade 

överläkare med dr, Olof Blix, som på deltid är knuten till 

beroendeenheten vid Psykiatricentrum, Nus, Umeå.  

Nordsjöns höga vågor, där han nyligen hade färdats med båt, fick 

illustrera hur narkotikapolitik, olika drogers betydelse och 

behandlingsfilosofier har svängt hit och dit över åren. Särskilt 

uppmärksamhet gav Olof den läkemedelsassisterade behandlingen 

under sin rubrik: LARO - en snabb fix eller ett livslångt beroende?  

 

 

 

 

Till konferensdagen hade SAD-medlemmar möjlighet att delta utan avgift och under lunchen 

samlades de som var närvarande till ett informellt lunchmöte för att träffas, samtala och lära känna 

varandra. 
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