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Beskrivning
Författare: Peter Wirbing.
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller
begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att
fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser.
Ur innehållet
Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och
varvar teoretiska avsnitt med exempel på hur bemötande, kartläggning och rådgivning kan gå
till. Boken ger vägledning i hur beroendevården ser ut och beskriver några av de mest
använda evidensbaserade behandlingsmetoderna. Med fallbeskrivningar och faktarutor
fungerar Riskbruk och beroende som en handbok i vardagssituationer.
Om författarna
Liria Ortiz är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Hon är författare till
flera böcker om motiverande samtal och har lång erfarenhet som klinisk psykolog inom
beroendevård.
Peter Wirbing är beteendevetare och specialist i psykiatrisk sjukvård. Han är författare till flera
böcker om KBT-baserade metoder inom beroendevård och arbetar sedan länge som
behandlare inom beroendevård.

Båda utbildar och handleder i motiverande samtal, MI, och i kognitiv beteendeterapi, KBT.

Annan Information
British Journal Of Occupational Therapy, 77(12), 605-613. Wirbing, P. & Ortiz, L. (2014).
Riskbruk & beroende: beroendelära för socialtjänsten. (1. uppl.) Stockholm: Gothia
fortbildning. Withers, C., & Shann, S. (2008). Embracing Opportunities: Stepping Out of the
Box. British Journal of Occupational Therapy, 71 (3), 122-124.
Grundkurs i beroendelära, hjärnans belöningssystem, 1-6. Inledning, begrepp, diagnostik ..
bruk av drog emedan det för alkohol kan handla om att en normalkonsument återigen hamnar
i riskbruk eller beroende. .. sin handläggare från socialtjänsten erbjuder vi självklart avgiftning
om det finns en uppföljande behandling.
Riktlinjerna har sammanställts som vägledning för socialtjänstens arbete mot missbruk och
beroende. Grunden är den lagstiftning och de nationella riktlinjer, domar och . ha utbildning i
Beroendelära*, ASI*, AUDIT*, DUDIT* och MI*. . Målsättningen ska vara att ge information,
råd och stöd innan ett riskbruk har övergått till.
4 okt 2017 . 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000. Riskbruk.
Missbruk. Beroende. Komplexa vårdbehov. Alkohol Sverige 16 år -. SOU 2011:35 .
Institution, socialtjänst, psykiatri. Missbruk, måttlig ... Grundläggande kunskap om
beroendelära. • Ungdomar och cannabis. • Föräldrar.
De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom
socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polisen och andra berörda . missbruks- och
beroendelära; Kartläggning, bedömning och uppföljning; Insatser och behandling vid
riskbruk, missbruk, beroende och samsjuklighet; Juridik,.
0. KUNSKAP TILL PRAKTIK. DELRAPPORT MARS 2014. Utveckling av missbruks- och
beroendevården. ANGE UNDERRUBRIK. Dnr 08/1248 . evidensbaserad praktik inom
socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Under 2011 hade Kunskap till ..
Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet. • Riskbruks-.
Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Peter Wirbing. Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta
människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa
yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och.
Mats har en 30-årig erfarenhet av kliniskt arbete med narkomaner, av organisationsutveckling, och metodutveckling, handledning och forskning på en rad om- råden. Han är
en ofta anlitad föreläsare på olika konferenser och kurser runt om i. Skandinavien. Mats har

medarbetat i SBU:s totalgenomgång av det.
Som en fortsättning på den nationella baskursen "Riskbruk, missbruk och beroende" lanserar
nu Kunskap till praktik sex . Riskbruks-, missbruks- och beroendelära. • Insatser och
behandling vid . stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänst och närsjukvård som
skall skapas i varje län.” - Christer Neleryd.
Under några år har de Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården, genom ett
projekt med ... Data har insamlats från enheter inom socialtjänsten och beroendevården i.
Stockholm län ... man upptäcker ett riskbruk eller missbruk diskuterades möjliga lösningar
som att de utbildas av missbruk- eller.
9 jun 2015 . Verksamheter som berörs Lär hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig
kommunal verksamhet som möter barn .. Sedan 1 juli 2013 förstärktes lagstiftningen kring
personer i missbruk och beroende. Enligt denna ska överenskommelser finnas som tydliggör
roller .. riskbruk eller missbruk. Personer.
19 okt 2012 . 6 fördjupningskurser. - Orientering i missbrukspsykologi. - Riskbruk, missbruk,
beroendelära. - Kartläggning, bedömning och uppföljning. - Insatser och behandling för
riskbruk, missbruk och beroende. - Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet. - Juridik –
missbruk, beroende. - Utbildning av utbildare.
sjuksköterskutbildningarna införs beroendelära. • Elevhälsan och Studenthälsan utvecklas för
att arbeta med tidig upptäckt och kort intervention. Högskoleförordningen ändras. •
Självhjälpsprogram och råd via Internet, facebooksgrupper och telefon utvecklas. •
Socialtjänstens redan lagfästa uppsökande arbete utvidgas.
År 2008 kom socialstyrelsen ut med nya gemensamma riktlinjer för socialtjänsten och hälsooch sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem. Det står att
läsa i lag (1998: 531) att hälso- och sjukvårdspersonalen skall arbeta enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet. I socialtjänstlagen.
Jämför priser på Riskbruk och beroende: beroendelära för socialtjänsten (Häftad, 2014), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Riskbruk och
beroende: beroendelära för socialtjänsten (Häftad, 2014).
5 sep 2016 . organisation för riskbruk, missbruk- och beroendevården. RUG beslutar att
synpunkten ska vara den som lämnas till Per Söderberg. 4. Riktlinjer för . någon ansöker om
LARO-behandling så kan de inte tvingas att ha kontakt med socialtjänsten. Sedan blir det i
praktiken svårt i det läget som insatser ska.
20 dec 2010 . Akademin för hälsa och arbetsliv. Faculty of Health and Occupational Studies.
Beroendelära A 7,5 hp. Theories of Addiction A 7,5 credits. Fastställd av Akademin för hälsa
och arbetsliv. KURSPLAN. Fördjupning. Utbildningsnivå. Kurskod. Högskolepoäng.
Ämnesgrupp. Utbildningsområde. G1N. Grundnivå.
16 sep 2011 . Legitimerade psykologer och sjuk- sköterskor bör också utbildas i beroendelära.
2.5 Alna avstyrker utredarens förslag. FHV kan identifiera och kort intervenera vid riskbruk.
Skadligt bruk och beroende däremot anser Alna att specialister utreder, bedömer och
behandlar. 2.8 Alna tillstyrker utredarens förslag.
Andra reviderade utgåvan Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av
alkohol som påverkar hälsan och välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som
missbrukare. Att vara beroende av läkemedel kanske inte heller är något som.
RISKBRUKSVERKSTAD. ALL PERSONAL SOM MÖTER NYA PATIENTER/KLIENTER
ÄR UTBILDADE I BASAL MISSBRUKS- OCH BEROENDELÄRA . Riktlinjer för
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med riskbruk, skadligt
bruk och beroendeproblem. Version; 2008-08-20. LOVIS-.
14 apr 2015 . socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri. Genomförande: Inledande konferens

kring missbruk och beroende som familjeproblem, tidiga tecken hos barn och unga normbrytande beteende, skolrelaterade mönster och utveckling av psykisk ohälsa, att vara ung
i missbruk, beroendelära. Tid och plats: Slutet.
Peter Wirbing, beteendevetare, specialist i psykiatrisk sjukvård, grundläggande
psykoterapiutbildning i KBT, och utbildare och handledare i MI (MINT). Peter har även
skrivit flera böcker inom området; senast Riskbruk och beroende; beroendelära för
socialtjänsten (2014), tillsammans med Liria Ortiz.. Datum Tisdag 17 maj i.
I Sverige insjuknar 30 000 personer varje år i vad vi kallar stroke, samlingsnamnet för
hjärninfarkt och hjärnblöd- ning. Hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder. Stroke är
nummer tre bland de sjukdomar som orsakar död och nummer ett när det handlar om svåra
förvärvade hjärnskador. Vården av dessa människor.
Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna
med psykisk ohälsa. . Målområde 5 - Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd ... Universitetsutbildningen: ”Beroendelära, prevention med
inriktning mot cannabismissbruk” är ett exempel.
14 jan 2016 . Mmmm kakor… Jag har visst ett tema för tillfället gällande droger av olika slag
vilket det här då blir tredje delen av. Teman överfaller mig lite oplanerat så vem vet hur länge
det här pågår. The Daily mail publicerade nyligen artikel med namnet ”Why YOU [sic] crave
junk food when you're drunk” baserad på.
13 feb 2017 . multidimensional family therapy (MDFT). Hälso- och sjukvården och
socialtjänsten kan. • erbjuda brief strategic family treatment (BSFT) eller multisystemisk terapi
(MST). Utbildningsmodell. Introduktion och grundutbildning. -. Tidig upptäckt. -.
Beroendelära. -. Bedömning och diagnostik med ADDIS Ung.
RISKBRUK/MISSBRUK AV ALKOHOL OCH/ELLER DROGER 7 . Mödra- och
barnhälsovård. Ungdomsmottagning. Psykiatrisk öppenvård. Socialtjänsten. Öppenvården Eda
stöd och behandling. Lokala aktörer Arjäng . utbildas i basal missbruks- och beroendelära och
bedömnings- instrumenten AUDIT/DUDIT och andra.
beroendevården. Som en fortsättning på den nationella baskursen ”Riskbruk, missbruk och
beroende” lanserar nu Kunskap till praktik sex fördjupningskurser. Kurserna vänder sig till .
och beroende. Här ingår personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. . Riskbruks-,
missbruks- och beroendelära. • Insatser och.
Peter Wirbing, Liria Ortiz. Riskbruk och beroende: beroendelära för socialtjänsten. Gothia
Fortbildning. Redaktör. September 25, 2013; In Redaktör · Gothia Fortbildning · ← Previous
post · Next post →. Comments are closed.
Mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska . Används av personal inom
elevhälsa (kurator, skolsköterska, skolpsykolog), personal vid ungdomsmottagningar, Första
linjen, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin,.
Riskbruk och beroende - beroendelära för socialtjänsten. av Wirbing, P & Ortiz, L. Pris från
100,00 kr.
Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten. Peter Wirbing, Liria Ortiz. Häftad.
Gothia Fortbildning, 2014-01-15. ISBN: 9789172058989. ISBN-10: 9172058986. Priser för 1
ex. Ändra Antal.
2 maj 2010 . och beroendevård och beroendevården. I. Värmland. Socialtjänstens och hälso –
och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks och beroendeproblematik.
Invånarna i kommunen .. Riskbruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men
där missbruk eller beroende inte förekommer.
15 apr 2011 . och socialtjänsten. Utredningen föreslår: • Både kommunen och landstinget ska

ha ett lagreglerat ansvar för rådgivning till personer med riskbruk, missbruk eller beroende. •
Landstinget ska upprätta program inom hälso- och sjukvården som syftar till att tidigt
identifiera och intervenera vid riskbruk, missbruk.
. Wirbing är beteendevetare med psykoterapiutbildning med KBT-inriktning och expert i
alkoholfrågor samt författare till flera läroböcker. Senast har han tillsammans med Liria Ortiz
skrivit boken ”Riskbruk och beroende – beroendelära för socialtjänsten” (Gothia Förlag
2013). Pia Litzell Berg är socionom, leg. psykoterapeut.
narkotikaproblem i en nation som uppstår på de olika nivåerna: spo- radiskt bruk, regelbundet
men icke problematiskt bruk, skadligt bruk och beroende. I figur 2 illustreras dessa ...
aggressivitet spelar i utvecklingen mot riskbruk, missbruk och/eller ett .. grad stöd inom
socialtjänsten både i form av frivilliga insatser och i.
Såväl socialtjänst och beroendevård, ungdomsvård, kriminalvård, som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Polisen har nytta av att kunna motivera med hjälp av MI. Det kan gälla
till exempel: •att sluta med alkohol och droger eller minska sitt spelande •att söka behandling
eller delta i rehabilitering •att söka jobb eller.
åren 1997-2002 en omfattande utbildning i beroendelära och samtalsmetodik för all personal
vid så gott som samtliga av länets ... specialenhet inom sjukvården alternativt socialtjänsten
vara nödvändiga eller att föredra. I denna studie utgjorde dessa ... Projekt om ”Riskbruk av
alkohol”. Patienten ges underlag för beslut.
riskbruk, missbruk och beroendeproblematik, och ge dem samma kunskap. En gemensam
kunskapsbas . Ökad samverkan och förbättrat samarbete mellan socialtjänst, skola och polis,
mellan kommuner och .. Uppsalas Universitets uppdragsutbildning ”Beroendelära, prevention
med inriktning mot cannabismissbruk”.
15 sep 2015 . Föräldrastöd. I Halland har flertalet kommuner genomfört fördjupningsutbildning i riskbruks-, missbruks- och beroendelära under hösten 2012. Planering
pågår av fördjupningsutbildning i riskbruk, missbruk, beroende och graviditet i samarbete
mellan när- sjukvård och socialtjänst samt i föräldrastöd. Kur-.
Missbrukspsykologi - 2 dagar; Riskbruk, missbruk, beroende och graviditet - 1 dag;
Kartläggning, bedömning och uppföljning - 4 halvdagar; Riskbruks-, missbruks- och
beroendelära - 2 dagar (ej klar med SKL); Insatser och behandling vid riskbruk, missbruk,
beroende och samsjuklighet 3 dagar (ej klar från SKL); Juridik,.
29 nov 2017 . Här kan du få PDF Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten
ePub specialbok för dig. På denna webbplats finns böcker i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub
och Mobi. Självklart den här Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten PDF
Ladda ner boken är väldigt intressant för dig.
Pris: 224 kr. häftad, 2014. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Riskbruk och beroende. :
beroendelära för socialtjänsten av Peter Wirbing, Liria Ortiz (ISBN Riskbruk och beroende :
beroendelära för socialtjänsten. Peter Wirbing • Liria Ortiz. 259:- (329:-) Häftad; 93 sidor;
2014. Socialsekreterare Riskbruk och beroende.
Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Peter Wirbing. Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta
människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa
yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och.
Study Beroendelära flashcards online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn
faster . Hereditet (typ 2-beroende pat har ofta ändrad opiatreceptor som gör att man får
starkare kickar) Bostadssituation? Arbete? .. I Sverige har drygt 1 miljon personer ett riskbruk,
missbruk/skadligt bruk eller beroende av alkohol.
10 mar 2016 . För exempelvis socionomer med kontakt med personer i beroende kan detta

vara viktigt att minnas. En kanske inte så välkänd effekt av rökning är att den orsakar ångest.
Den lugnande effekten som rökare säger sig uppleva av att ta ett bloss är endast av att man
stoppar abstinensen. På grund av det här så.
Download Reskamrater : berättelser i all korthet pdf Erland Josephson · Download Riskbruk
och beroende : beroendelära för socialtjänsten (pdf) Peter Wirbing · Download Rätt Bolagsrätt
2017 (pdf) Robert Sevenius · Download Samlingen pdf Lars Johansson · Download Signums
svenska kulturhistoria. Frihetstiden - pdf.
Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten. Socialsekreterare, kuratorer och
andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med
alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra
tidiga insatser. Ur innehållet Boke.
. 1953- (författare); Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma,
motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri / Katarina Johansson, Peter
Wirbing; 2005. - 2., [utök.] utg. Bok. 59 bibliotek. 5. Omslag. Wirbing, Peter; Riskbruk &
beroende [Elektronisk resurs] : beroendelära för.
av fyra särskild hjälp för sitt riskbruk eller beroende av alkohol. ○ Så be om lov att fråga om
alkoholvanor. ○ Rekommenderat sätt: AUDIT och/eller DUDIT. MYTEN OM
SJÄLVMEDICINERING. ○ Personen med svår psykisk sjukdom dricker också alkohol, och
av samma skäl som ”vi andra”. ○ I avhandlingen om alkohol hos.
Riskbruk, missbruk-och beroendelära. • Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och
drogberoende samt samsjuklighet. • Juridik . Lokala samverkansdokument. Alkohol och
narkotika. Primärvården. Psykiatrins beroendevård samt öppenvårdsteam. Socialtjänsten.
Redan identifierade och diagnosti- serade alkohol.
13 jun 2014 . Föräldrastöd. I Halland har flertalet kommuner genomfört fördjupningsutbildning i riskbruks-, missbruks- och beroendelära under hösten 2012. Planering
pågår av fördjupningsutbildning i riskbruk, missbruk, beroende och graviditet i samarbete
mellan när- sjukvård och socialtjänst samt i föräldrastöd. Kur-.
18 mar 2012 . Lokala varianter kan dock förekomma. Förebyggande och tidiga insatser: Om
det vid ett besök inom kommunens socialtjänst, primärvård eller psykiatrin framkommer (t.ex.
via analys av AUDIT) att den enskilde har ett riskbruk av alkohol eller missbruks- och
beroendeproblem, ska kort rådgivning initieras.
Det innebär att personal från skola och socialtjänst tillsammans kan främja barns och
ungdomars hälsa i kommunen. Att stärka de skyddande faktorerna på olika nivåer (individ,
familj och skola) innebär att förebygga olika sorters problem som tex, psykisk ohälsa, skolk,
otrygg skolgång, våld, mobbning kriminalitet, alkohol.
rymmer många delar. 1. Finns överhuvudtaget ett missbruksproblem? Vilka
droger/missbruksmedel är inblandade? 2. Handlar det om riskbruk, missbruk/skadligt bruk
eller beroende? . riskbruk i normalpopulationer: För vuxna män: 8 p ... Det mest använda
(används både inom socialtjänst och hälsovård). Ger diagnoser.
27 mar 2017 . Mossberg D m fl (2005) Kurs i beroendelära för läkarlinjen.
www.beroendemedicin.se. Johansson K och Wirbing P (1999, andra upplaga i maj 2005).
Riskbruk och missbruk. Alkohol-Läkemedel-Narkotika. Uppmärksamma, motivera och
behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. Natur och Kultur.
. 2013 (2 år 9 månader). Utredning enligt Socialtjänstlagen av våld och våldets konsekvenser,
riskbedömning, motivations- och stödsamtal, uppföljning av vårdinsatser m.m. . Omvårdnad
och stöd på högtolerant långtidsboende för hemlösa män med beroende- och psykisk
problematik. Även administrativa uppgifter.
socialtjänsten. Ändå har alkohol stora negativa hälsokonsekvenser. WHO anger ett hundratal

diagnoser där alkohol kan bidra till sjukdom, exempelvis olika typer av . med riskbruk. – Det
finns stark evidens för att korta, rådgivande samtal ger mycket goda resultat när det gäller att
minska ett riskbruk eller lätt beroende av.
11 okt 2016 . och beroende. Vi har en gemensam arena för diskussion med socialtjänsten i
kom- munerna, hälso- och sjukvården i Västra Göta- landsregionen, Kriminalvården,
Brukarrådet för missbruksfrågor i .. Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk,
missbruk och beroende (CERA): www.cera.gu.se.
På Selfhelp har vi tjugo års erfarenhet av att jobba med missbruksrehabilitering. Vi vet därför
vad som behövs för att behandlingsinsatsen ska bli framgångsrik. Vi lägger stor vikt vid en
bra kontakt med remittenten eftersom vi vet att det ökar förutsättningarna för att behandlingen
ska bli framgångsrik. Ett viktigt inslag i detta.
Wirbing P, Ortiz L. Riskbruk och beroende: beroendelära för socialtjänsten. Stockholm:
Gothia fortbildning, 2014. 3. Wramner B, Pellmer Wramner K, Hellström C. Beroende och
droger: förekomst, effekter, förändringsmöjligheter. Lund: Studentlitteratur, 2010. 3. Yarnell J,
& O'Reilly D. Epidemiology and Disease Prevention.
21 aug 2014 . SKL-utbildningar. Fördjupningskurser för personal inom missbruks- och
beroendevården Kunskap till praktik. Som en fortsättning på den nationella baskursen
”Riskbruk, missbruk och beroende”. Vilka inriktningar har fördjupningskurserna?.
Missbrukspsykologi Slideshow 3373376 by henrik.
BEROENDELÄRA TERMIN 9 HT 2013 Helsingborg. Helklass Helsinborg, Läkarhuset,
Klinikdagar, avd 55, psyk klin, Hbg lasarett . 13.00 - 16.30. Introduktion Beroendelära;
alkohol, narkotika, tablettberoende, riskbruk alkohol . Socialtjänstlagen (SOL) fall. Farshid
Sheikhvand. Helklass torsdagen 17/10: ansvarig Martin.
Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten is the best book of this month.
Author: Peter Wirbing, Liria Ortiz; Binding: Tapa dura; Brand: Edition: 1; Publication Date:
2014-01-15; ISBN: 9172058986; Publisher: Gothia Fortbildning; Studio: Gothia Fortbildning;
Number Of Pages: 93; Price: Continue reading.
1 sep 2015 . hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som
möter barn ... nationella riktlinjer. Sedan 1 juli 2013 förstärktes lagstiftningen kring personer i
missbruk och beroende. Enligt denna ska överenskommelser finnas som tydliggör roller ..
riskbruk eller missbruk. _. Personer med.
. Götaland/Älvsborg. By SocialNatet-Arkiv on 2007-01-01 Comments Closed / 132 views.
Hemsida för drogförebyggarna som arbetar för erfarenhetsutbyte, för att stödja lokala aktörer
och för att vara en länk mellan nationella och lokala enheter. På hemsidan finns uppdaterad
information om verksamheten och nyheter.
Boken fyller en viktig funktion för anhöriga till personer som är spelberoende, men också för
professionella som möter denna beroendeproblematik. Riskbruk & beroende : beroendelära
för socialtjänsten (2014) Av Peter Wirbing Boken ger en introduktion till modern
beroendelära. Den är praktiskt inriktad och varvar.
Suomalainen hiihtodoping punssia, pillereitä ja punasoluja, Vettenniemi, Erkki, 2017, ,
Talbok. Beroendemedicin, 2015, , Talbok med text. Alkohol, droger och hjärnan tro och
vetande utifrån modern neurovetenskap, Heilig, Markus, 2015, , Talbok. Riskbruk & beroende
beroendelära för socialtjänsten, Wirbing, Peter, 2014.
MI Motiverande samtal i socialt arbete : praktisk handbok för socialt arbete. av Wirbing, Peter.
Nettpris: 122,-. Nettpris: 217,-. Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten - 2014
- (9789172058989).
13 jul 2011 . Enligt självskattningar i enkät har 900 000 svenskar ett riskbruk av alkohol. Enligt
regeringens utredning som . En inte ovanlig situation är att den drabbade bollas mellan

vårdinstanserna (”först ska socialtjänsten behandla ditt alkoholberoende, sen om ett halvår kan
du få hjälp mot paniksyndromet”).
Hylla. 5b305. Personnamn. Wirbing, Peter,. Titel och upphov. Riskbruk & beroende :
beroendelära för socialtjänsten / Peter Wirbing & Liria Ortiz. Utgivning. Stockholm : Gothia
fortbildning, 2014. Upplaga. 1. uppl. Fysisk beskrivning. 93 s. Anmärkning:
Innehållsbeskrivning, sammanfattning. Med boken vill författarna ge en.
är att kunskaperna i beroendelära är bristfälliga, att inställ- ningen till att arbeta med
missbruksfrågor är . i övermått, liksom det fetala alkoholsyndromet. Anmälningsskyldigheten
enligt Socialtjänstlagen (1980: .. Romelsjö A. Goda erfarenheter av att förebygga riskbruk av
alkohol i primärvården. AllmänMedicin 1996.
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller
begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att
fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehållet. Boken ger en gedigen introduktion
till modern beroendelära. Den är praktiskt.
I lagen markeras människornas egen förmåga att ta ansvar för sina liv och socialtjänstens
uppgift att medverka i samhällsplaneringen. ... Riktlinjerna om vård och stöd vid missbruk
och beroende innehåller rekommendationer om bedöm- ningsinstrument, medicinska test ..
Riskbruk och riskbeteende. • Psykisk hälsa.
insatser, forskning och fortbildning i området riskbruk, missbruk och beroende. Tack också
till Malin Ceder vid Psykologiska ... byrån och socialtjänsten (forskare, socialarbetare och
beslutsfattare) togs flera initiativ för att studera det vardagliga arbetet ... Missbruks- och
beroendelära. • Missbruks- och beroendepsykologi.
några av länets mindre kommuner och Östersunds kommuns Beroendecent- rum. Ett
ytterligare inslag när det gäller samverkan och förebyggande arbete i länet är landstingets
alkoholprocess, riskbruksarbete och fortsatta mobiliser- ingsarbete, då framför allt riktat till
primärvården. Det ställs stora förhopp- ningar från alla till.
Riskbruk och missbruk : alkohol - läkemedel - narkotika : uppmärksamma, motivera och
behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri. av Johansson .. Återfallsprevention :
färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel . Riskbruk
och beroende : beroendelära för socialtjänsten.
Buy Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten 1 by Peter Wirbing, Liria Ortiz
(ISBN: 9789172058989) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on
eligible orders.
missbruks- & beroendevård. i. Jokkmokks kommun. Riktlinjer för socialtjänstens och
primärvårdens handläggning av personer med missbruks- och beroendeproblematik. 2009-0701. Inledning. En arbetsgrupp med representanter från kommunen och primärvården i
Jokkmokk har fått i uppdrag att utveckla ett förslag på.
18 apr 2017 . Dokumentation för HVB-personal - ensamkommande barn och unga 2 maj. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 3 maj. - Hjärnsmarta strategier för
arbetsplanering 9 maj. - Utbildning i AUDIT och DUDIT (screeninginstrument missbruk) 10
maj. - Riskbruk & Beroende – beroendelära 17.
beroende lära under 2012. Utbildningen genomförs därför ej. Målet utgår. 16. Måluppföljning
2012. 9 Systematisk uppföljning. Förslag finns framtaget om vilken/vilka metod/er som ska
användas för systematisk uppföljning för missbruks- och beroendevård i kommunerna i
Blekinge enligt de nationella riktlinjerna. Klart.
Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och
varvar teoretiska avsnitt med exempel på hur bemötande, kartläggning och rådgivning kan gå
till. Boken ger vägledning i hur beroendevården ser ut och beskr.

Många människor dricker för mycket och har ett riskbruk av alkohol som påverkar hälsan och
välbefinnandet utan att de för den skull kan uppfattas som missbrukare. Att vara beroende av
läkemedel kanske inte heller är något som märks utåt. Denna bok fyller ett. Björn Johnson,
1971-.
Nationell baskurs – riskbruk, missbruk och beroende, 4 heldagar. • Fördjupningsutbildningar
inom sex olika områden: Missbrukspsykologi, riskbruk, missbruk, beroende och graviditet,
kartläggning, bedömning och uppföljning, riskbruks-, missbruks- och beroendelära, Insatser
och behandling vid riskbruk, missbruk,.
Andra som inte har haft samma djupa beroende kan kanske lära sig att dricka måttligt, utan att
tappa kontrollen. Om man har . har ett riskbruk eller beroende av alkohol, vilket motsvarar
omkring 975 000 personer. Mellan åldrarna 16-29 år .. L. & Wirberg, P. (2014). Riskbruk &
beroende: beroendelära för socialtjänsten.
Riskbruk och beroende. Beroendelära för socialtjänsten. Socialsekreterare, kuratorer och
andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med
alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra
tidiga insatser. Boken Riskbruk och beroende.
Title, Riskbruk & beroende: beroendelära för socialtjänsten. Author, Peter Wirbing. Publisher,
Gothia fortbildning, 2014. ISBN, 9172058986, 9789172058989. Length, 93 pages. Export
Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller
begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att
fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehållet. Boken ger en gedigen introduktion
till modern beroendelära. Den är praktiskt.
3 jun 2016 . Stockholm: Socialstyrelsen. 3. Wåhlin S (2015). Alkohol – en fråga för oss i
vården. Lund: Studentlitteratur. 4. Wirbing P & Ortiz L (2014). Riskbruk och beroende –
beroendelära för socialtjänsten. Stockholm: Gothia Förslag. 5. Dawson, D A, Li, T-K & Grant
B F (2008). A prospective study of risk drinking: at.
Kännedom om Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården ...
20. Tillgång till bedömnings- och . eller dopningsmedel .... 25. Upptäckt av patienter med ett
riskbruk av alkohol . .. socialtjänsten i Heby har en väldigt ojämn tillströmning av klienter som
är i behov av hjälp och stöd för sitt.
i socialtjänst och hälso- och sjukvård som bedriver vård och behandling. Vidare försöker vi
reda ut begreppen .. önskvärt att specificerade krav i beroendelära ställs för
specialistkompetens som psykiatriker, allmänläkare .. fortfarande har ett pågående riskbruk,
missbruk eller beroende av alko- hol. • Regelbunden eller.
Revisionsrapport. Granskning av missbruks- och beroendevården. Pajala kommun. Fredrik
Markstedt,. Jan-Erik Wuolo,. Christina Karlsson och. Jenny Krispinsson. November 2012 ...
Enligt socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att erbjuda missbrukare vård och
behandling. Kommunen har också ansvar för att.
Verksamheten vänder sig till unga personer upp till 29 år med riskbruk/missbruk/beroende av
alkohol och/eller andra droger, . Socialtjänstens personal dokumenterar inte i
sjukvårdsjournalen. För att få en gemensam grundinformation/kartläggning av de ungdomar
som besöker Maria. Skåne Nordost används UngDOK.
Barn- och familj. Ungdomsbehandling IFO Socialtjänst . I vilken utsträckning ökade avsnittet
”Riskbruk, skadligt bruk, beroende av alkohol” dina .. Uppföljning. 40,3. Orientering till
missbrukspsykologi. 44,4. Riksbruks-, missbruks- och beroendelära. 68,1. Riskbruk,
Missbruk, Beroende och Graviditet. 26,4. Total. 308,3.
inrätta kompetenscentrum för läkemedelsberoende och dopningsmedelsmissbruk. -‐

forskarskolor. -‐ yrkesutbildningar. -‐ beroendelära. -‐ LVM avskaffas. 70 förslag . Den andra
ska fokusera på riskbruk, tidig upptäckt och kort intervention samt barn . socialtjänstlagen
införs bestämmelser om att kommuner och landsting.
. 9127115143 21133 5569352767 40000. socialtjänsten i blickfånget organisation resurser och
insatser av åke bergmark t. . 9789172054103. want to sell socialtjänsten handboken om sol lvu
och lvm? CAMPUSBOKHANDELN .. 9789172058989. riskbruk och beroende beroendelära
för socialtjänsten. ADLIBRIS. 224 kr.
Kommande bok om riskbruk och beroende för socialtjänsten. to, dec 05, 2013 11:22 CET.
Boken Riskbruk och beroende är den första läroboken på svenska som beskriver modern
beroendelära för socialtjänsten. En kortfattad, lättillgänglig handbok med tydliga exempel från
professionens vardag. Socialarbetare möter ofta.
Krav och förväntningar gentemot socialtjänsten: Före behandlingshemsvistelsen. - Att
handläggaren . Kvalitetspolicy: Korpbergets grundläggande mål med behandlingen av
beroendesjukdomen är att ge den beroende insikter och kunskap för att utveckla en nykter,
hederlig och drogfri livsstil. För att uppnå dessa mål.
Vid behandling av missbruk och beroende har både den psykologiska och den psykosociala
behandlingen ett . missbruk eller beroende av alkohol. Hälso- och sjukvården och
socialtjänsten bör erbjuda . genomföra*. * MEN ska vara förtrogen/praktisera MI, god
kunskap i beroendelära och ha grundläggande utbildning i.
7 Fördjupningskurser – webbbaserade Orientering till missbrukspsykologi Riskbruk,
missbruk, beroende och graviditet Kartläggning, bedömning och uppföljning Risbruks-,
missbruks- och beroendelära Insatser och behandling vid riskbruk, alkohol- och
drogberoende samt samsjuklighet Juridik, missbruk och beroende.
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