
 

 

  

 
 
 
      När det inte räcker 
           -digital halvdagsutbildning i samsjuklighet 

 

     
Välkommen till en digital halvdagsutbildning, När det inte räcker, om 
sambandet mellan våld (trauma), psykisk ohälsa (PTSD) och skadligt bruk 
och beroende. Utbildningsinsatsen är en av flera åtgärder inom 
samsjuklighetsuppdraget för att möta ett av kompetensbehoven som 
framkommit i den regionala kartläggningen som gjorts. Mer information om 
samsjuklighetsuppdraget och webbutbildningen hittar du här.  

Genom filmer, övningar och reflektioner syftar utbildningen till att öka 
kunskapen om sambanden vid utsatthet för våld, psykisk ohälsa och skadligt 
bruk och beroende. Utbildningen ger också exempel på andra arbetssätt för 
att lyckas med behandling av denna målgrupp.  

Du som beslutsfattare har en viktig roll för kunskapsutvecklingen och 
implementeringen av nya metoder och arbetssätt baserat på bästa 
tillgängliga kunskap och evidens. Den här utbildningen är till för dig för att 
tillsammans med dina kollegor i Välfärdsrådet eller Länschefsnätverket få en 
gemensam grund för framtida beslutsfattande i utvecklingsarbetet gällande 
samsjuklighet. 

För vem: Välfärdsrådet och Länschefsnätverket                 

Plats: Digitalt via Teams                                                                             
När: 11/11 eller 9/12, 10/2                                                                                                
Tid: 8:00-12.00   

 PROGRAM 

8.00–9.00  Del 1 – Att upptäcka våld samt normalisering och 
uppbrott 

9.00–9.15 Paus 

9.15–10.15 Del 2- PTSD och våldets konsekvenser på hälsan 

10.15–10.30 Paus 

10.30–11.45 Del 3 -Att våga fråga om våld och 
beroendeproblematik samt att agera vid våld och 
beroendeproblematik 

11.45–12.00 Avslutning och gemensam reflektion 

  

 

Utbildare:  
Caroline Mörk utvecklingsledare  
Elin Axman  
utvecklingsledare  
Hälsa och välfärd – RSS 
Dalarna, Region Dalarna 
Halsa.valfard@regiondalarna.se  
 
 

 

Utbildningsinsatser 
- När det inte räcker  

HT 2022 och 2023: 
 

 Utbildningsinsats för 

VFR och LCHNV 

11/11, 9/12 eller 10/2  

 Utbildningsinsats för 

utbildare  

20/1, 3/2 eller 3/3 

(separat inbjudan) 

 Breddinförande av 

utbildningen i 

verksamheterna 

2023. 

 Uppföljning av 

breddinförandet-  

december 2023 

 Återkoppling av 

uppföljning till VFR 

och LCHNV 

december 2023 

 

 

 
(Amphi produktion) 

 

 

 

Anmälan sker senast:  

Tillfälle 1, 11/11, anmälan senast 28/10. 

Tillfälle 2, 9/12, anmälan senast 25/11. 

Tillfälle 3, 10/2, anmälan senast 20/1.  

 

Se även separat inbjudan för utbildning om samsjuklighet med Liria 

Ortiz. 

https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/utbildningsinsatser-for-okad-kunskap-om-samsjuklighet
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/
mailto:Halsa.valfard@regiondalarna.se
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/halsa-och-valfard/anmalan-till-nar-det-inte-racker/

