Inbjudan SMADIT - Samverkan mot
alkohol och droger i trafiken
Länsstyrelsen Värmland och Polisområde Värmland erbjuder en utbildningsdag,
där syftet är en nystart för SMADIT-arbetet i länet. Dagen innehåller kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter samt diskussioner för att komma överens om
en gemensam väg framåt i arbetet med att utveckla SMADIT i vårt län.
SMADIT står för ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken” och är ett
nationellt arbetssätt som syftar till att minska återfall i rattfylleri genom
att erbjuda människor vård för sina alkohol - och/eller narkotikaproblem.
SMADIT handlar om att skapa bra samverkan och samarbete mellan
polisen, vården och kommunerna och är därför både förebyggande inom
alkohol, narkotika och brott såväl som vård och behandlingsinsatser.
I Värmland har SMADIT-arbetet pågått i många år, till en början som en
del i samarbetet ”Trafiknyktert Värmland” och senare en del av länets
ANDT-förebyggande arbete. Under de år som SMADIT har bedrivits i
landet har arbetet förändrats, utvecklats och det finns idag erfarenheter
som är viktiga att ta vara på och delge varandra, både det framgångsrika
arbetet och de utmaningar som finns.
Program
09.00
09.30
10.00
12.00
13.00

14.00
14.15
14.45
15.30
16.00

Kaffe och registrering
Inledning
Nationella samarbeten kring SMADIT, Ursula Edström,
trafikstrateg på Polismyndigheten
Lunch
Motiverande samtal, en metod för bestående förändring,
Stefan Löwenborg, 1:e socialsekreterare och kurator,
Säffle kommun
Exempel på lokalt SMADIT-arbete, Anna-Karin Stevensson,
socialsekreterare, Säffle kommun
Kaffe
SMADIT-arbetet i Örebro län, Birgitta Sjökvist, samordnare för
SMADIT i Örebro län
Hur går vi vidare i Värmland?
Avslutning

Välkommen med din anmälan!

www.lansstyrelsen.se/varmland

Datum och plats
Torsdag 25 oktober kl 09.00-16.00
Hotell Gustaf Fröding i Karlstad
Målgrupp
Personal inom Socialtjänst, Hälso- och
sjukvården, Polisen, Frivården och
förtroendevalda.
Avgift
Ingen avgift. Fika ingår. Anmälan är
bindande och utebliven avanmälan
debiteras med 500 kronor.
Anmälan
Anmäl dig senast den 27 september på
Länsstyrelsens webbplats under fliken
kalender.
Mer information
Maude Johansson
maude.johansson@lansstyrelsen.se
Tel. 010-224 73 33
Rune Atterstig
010-567 03 22
rune.atterstig@polisen.se
Arrangeras i samarbete med

