INBJUDAN TILL KONFERENS
Länsstyrelsen
Dalarna välkomnar
till:PERSPEKTIV
NYA ANDT-STRATEGIN
UR TRE OLIKA

PRESENTATION AV METODEN/MATERIALET ANDT PÅ SCHEMAT
Den 25 oktober presenterar Länsstyrelsen Dalarna, i samverkan med Falu
kommun, regeringens nya strategi kring ANDT — alkohol, narkotika dopning
och tobak. Det gör vi genom att få lyssna till några av landets främsta experter inom ANDT. De kommer att föreläsa ur perspektiven jämställdhet, samhälle och hälsa. Samtidigt passar vi på att presentera metoden och materialet ”ANDT på schemat”, som hösten 2015 belönades med utmärkelsen
”Årets förebyggande insats” i Sverige. ANDT på schemat är ett samarbete
mellan Borlänge kommun, Länsstyrelsen Dalarna och CAN—
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Konferensen hålls på
Högskolan, Falun, och webbsänds för de som inte kan delta.
Preliminärt program och föreläsarpresentation
0900 Kaffe, registrering
0930 Inledning av landshövding Ylva Thörn, strategin
0945 Alkohol ur ett jämställdhetsperspektiv, Leena Haraké/kanslichef KSAN
1030 Bensträckare
1045 Narkotika och tobak ur ett samhällsperspektiv, Fred Nyberg, Uppsala Universitet
1130 Lunch
1230 Dopning ur ett hälsoperspektiv, Tommy Moberg, författare och dopningsexpert
1315 ANDT på schemat på webben, Anna Raninen, avdelningschef CAN
1400 Fika
1430 ANDT på schemat presentation av ped. Daniel Fredriksson och Stefan Eriksson
1515 Paneldiskussion
1600 Preliminärt slut

I deltagaravgiften 200 kronor ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika.
Länsstyrelsen
Dalarna
Antalet platser
är begränsat. Senaste anmälningsdag är den 30 september.
Åsgatan 38, 791 84 Falun
www.lansstyrelsen.se/dalarna
Anmäl
dig via
till thomas.w.johansson@lansstyrelsen.se
Tfn:
010-225
00 e-post
00

Länsstyrelsen
FÖRELÄSAREDalarna välkomnar till:
Leena Haraké är kanslichef KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. KSAN arbetar utifrån ett kvinnoperspektiv, med tjejer och kvinnor i alla åldrar. Leena
arbetar för att synliggöra och förebygga psykisk ohälsa bland flickor och unga kvinnor och
minska den pillerburna välfärden.

Fred Nyberg, seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk
biovetenskap vid Uppsala Universitet. Fred har i många år varit koordinator för universitets
forum om läkemedels- och drogberoende (U-FOLD) och forskat bland annat på opioiders påverkan på hjärnan.

Tommy Moberg, socionom och uppskattad föreläsare, är en av de första i landet som kom att
arbeta i behandling med missbrukare av anabola steroider. Tommy är bl a medförfattare till
boken ”I huvudet på en steroidanvändare” från 2014. Han mottog Ren idrotts pris 2007 och
blev utnämnd till årets förebyggare 2014 av CAN.

Anna Raninen, avdelningschef på CAN/Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.
Anna arbetar med media- och kommunikationsinsatser och ansvarar för övergripande frågor
om CAN:s verksamhet, med särskilt fokus på medieaktiviteter och externa arrangemang.

Daniel Fredriksson är t.f. rektor på Söderbaumska skolan i Falun. Han arbetade tidigare som
beteendepedagog på Domnarvets skola i Borlänge och är en av de pedagoger som utvecklade
ANDT på schemat.

Stefan Eriksson är lärare i årskurs 7-9 på Forssaklackskolan i Borlänge. Han är en av de pedagoger som utvecklade materialet och arbetssättet ANDT på schemat och som också har använt
materialet i sina klasser.
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