
 

 

  

 
 
 
      Introduktionsdag i Samsjuklighet med Liria Ortiz  
           -Vad är samsjuklighet och hur upptäcker du det? 

  

Välkommen till en digital introduktionsdag i samsjuklighet med Liria Ortiz!  

Utbildningsinsatsen är en av flera åtgärder inom samsjuklighetsuppdraget för 
att möta kompetensbehoven som framkommit i den regionala kartläggningen 
som gjorts inom ramen för uppdraget.                 

Psykiatrisk samsjuklighet är vanligt bland individer med ett skadligt bruk eller 
beroende och målgruppen har ofta behov av samtidig behandling för sitt 
beroende och andra psykiatriska diagnoser eller näraliggande tillstånd. Detta 
ställer stora krav på samverkan mellan socialtjänsterna och hälso- och 
sjukvården samt andra aktörer i samhället. 

Dagen tar avstamp i den statliga samsjuklighetsutredningen, SOU 2021:93, 
Från delar till helhet- en reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.  Du får med dig 
en grundläggande kunskap om vad samsjuklighet är, hur den uppstår och 
hur du upptäcker den samt målgruppens behov av vård och behandling. 
Lirias manual ”Att behandla samsjuklighet” och dess grundpelare om 
tydliggörande pedagogik och transdiagnostik berörs också under dagen. 

För vem: Du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller kommun som 
möter målgruppen samsjukliga i ditt arbete eller du som är 
verksamhetsansvarig- och/eller arbetar med utveckling och samverkan som 
berör målgruppen.                                                                             

Plats: Digitalt via Zoom (zoomlänk skickas ut per mail några dagar innan)                                                                               
När: 22/2 eller 5/5                                                                                         
Tid: 9.00-16.00 (lunch 12-13) 

 

 

 

 

Utbildningen är kostnadsfri och anordnas av RSS Dalarna inom ramen för 
uppdraget samsjuklighet. Vid frågor eller funderingar rörande utbildningen 
vänligen kontakta: halsa.valfard@regiondalarna.se  

 

 

 

Utbildare:  
Liria Ortiz är legitimerad 
psykolog, legitimerad 
psykoterapeut med KBT-
inriktning, handledare, 
författare och föreläsare om 
motivation och förändring. Liria 
håller även i kurser i MI, ÅP, 
KBT, Samsjuklighet samt tagit 
fram manualer till dessa. 
www.liriaortiz.com 
 

 

”Att plocka fram 

någon annans 

inre vilja till 
förändring är 
mycket mer 

effektivt än att 

försöka pådyvla 

sin egen.” 

-Liria Ortiz  

Anmälan till 22/2 sker senast 

15/2 via denna länk: här 

 

Anmälan till 5/5 sker senast 

28/4 via denna länk: här 
 

Se även separat inbjudan här till 

utbildningen ”När det inte räcker”- om 

sambandet mellan våld (trauma), 

psykisk ohälsa (PTSD) och skadligt 

bruk och beroende. 

 

Utbildningar samsjuklighet Liria Ortiz våren 2023: 
- Introduktionsdag samsjuklighet 1 heldag 22/2 samt 5/5 

- Grundutbildning samsjuklighet bemötande och behandling, för 

behandlande personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst 

3 heldagar i Mars alt. Maj (se separat inbjudan här) 
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