
 

 

  

 
 
 
      Bemötande och behandling av Samsjuklighet  
           - Grundutbildning i samsjuklighet med Liria Ortiz 

 

 

Välkommen på en 3 dagars digital grundutbildning 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 de har 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 viktiga aktörer i samhället. 
 
Utbildningens syftar till att lära ut olika pedagogiska och handfasta verktyg 
och modeller för att kunna bemöta och behandla personer med 
samsjuklighet. Under de olika delarna i kursen kommer det att lyftas fram 
och fokuseras på hur samsjuklighet kan behandlas utifrån manualen ”Att 
behandla samsjuklighet” skriven av Liria Ortiz.  

Utbildningen omfattar tre heldagar och av kursdeltagarna förväntas hög grad 

av eget deltagande. Deltagarna förväntas  exempelvis svara på 

instuderingsfrågor och göra olika hemuppgifter mellan kurstillfällena.  
 
För vem: Denna utbildning är tvärprofessionell och riktar sig till 
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården samt socialtjänst, från första 
linjen till specialistnivå, som idag möter individer med psykisk ohälsa och 
riskbruk, skadligt bruk eller beroende samt bedriver stöd och behandling i 
någon form. 
 

Plats: Digitalt via Zoom (Zoomlänk skickas ut några dagar innan)                                                                               
 
När: 2 st alternativa omgångar under våren 2023                                                                                                              
Alt. 1: 8/3, 15/3 och 22/3                                                                               
Alt. 2: 10/5, 16/5 och 24/5 

Tid: 9.00-16.00 (lunch 12-13) 

Utbildningen anordnas av RSS Dalarna inom ramen för uppdraget 
samsjuklighet. Vid frågor eller fundering kring utbildning eller anmälan 
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 
 

 

Utbildningar samsjuklighet med Liria Ortiz våren 2023: 
- Introduktionsdag i samsjuklighet 1 heldag 5/5 och 22/2  

(se separat inbjudan här)  

- Grundutbildning 3 dagar i bemötande och behandling av 

samsjuklighet mars och maj 

 

 

 

 

”Att plocka fram 

någon annans 

inre vilja till 
förändring är 
mycket mer 

effektivt än att 

försöka pådyvla 

sin egen.” 

-Liria Ortiz  

Anmälan till alt. 1 sker senast 

1/3 via denna länk: här 

 

Anmälan till alt. 2 sker senast 

3/5 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. 
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