Drogförebyggande dagarna blir virtuell
föreläsningsserie i höst 30.9 – 4.11 2020
Höstens svenskspråkiga drogförebyggande dagar ordnas virtuellt 30.9 – 4.11 2020.
Så långt det är möjligt kommer utbildningen att efterlikna de tidigare planerade dagarna då
det gäller innehållet. Utbildningen kommer dock att ordnas som en föreläsningsserie med ett
föreläsningspass per vecka.
Verksamhetsledare Mikaela Hermans öppnar dagarna och hälsar välkommen 30.9 och första
dagen inleder Åse Fagerlund, FD, barnneurolog och forskare kl. 13.00. Hon föreläser om att
stärka barn genom positiva psykologiska insatser. En paus på 30 minuter hålls och
Fagerlund fortsätter med att föreläsa kl. 14.30 kring hur vi kan stärka hälsa hos barn med
fetala alkoholskador.

30.9 kl. 13.00 – 14.00
Att stärka barn genom positiva psykologiska insatser
Åse Fagerlund, FD, barnneuropsykolog och forskare
30.9 kl. 14.30 – 15.30
Hur vi kan stärka hälsa hos barn med fetala alkoholskador
Åse Fagerlund
7.10 kl. 13.00 – 14.00
Missbruk och kriminalitet – hur förebygga?
Sari Somppi, kriminolog, psykolog och magister i utvecklingspsykologi
14.10 kl. 13.00 – 14.00
Att förebygga stress och främja välbefinnande med hjälp av
digitala verktyg
Päivi /Raimo Lappalainen
Päivi Lappalainen, projektforskare vid Jyväskylä universitet
Raimo Lappalainen, professor i klinisk psykologi och psykoterapi

21.10 kl. 13.00 – 14.00
Snuset – forskning, attityder och förebyggande metoder
Maria Erikslund, drogförebyggare vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf
Jenni Paloniemi, expert inom hälsofrämjande vid Österbottens Cancerförening rf

28.10 kl. 13.00 – 14.00
Generationsbryggor i attityder till droger -– att skapa en dialog mellan unga och
vuxna
Christian Wentzel, verksamhetsledare, Aseman Lapset ry - Stationens Barn rf
4.11 kl. 13.00
På gång inom förebyggande enheter i Svenskfinland
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
– ett rusmedelsförebyggande föräldraprogram
USM rf – om Ninni-projektet
Stiftelsen Bensow – om Min stig
Pixnekliniken – vård och rehabilitering
Det är gratis att delta. Anmälningen öppnar i mitten av augusti. Följ med uppdateringarna!
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik ger också mer information per telefon 06 - 318 0900
(växeln) eller telefon 050 547 3753.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom fritids- och undervisningssektorn, social- och
hälsovårdssektorn, organisationer eller församlingar. Politiker och andra intresserade är även
välkomna! Sprid gärna informationen vidare!
Arrangörer är Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans Förbund rf, Österbottens
kriscenter VALO och Svenska folkskolans vänner, SFV.
Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för de svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

