Beroendetillstånd
12 hp HT 2021 (distans)
En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina
kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera
behandlingsinsatser. Kursen ges digitalt på distans.

Syfte och mål
Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:
- Kunskap och förståelse:
• redogöra för grundläggande begrepp inom
beroende/missbruk,
• förstå och redogöra för grundläggande
neurobiologiska, psykologiska och sociala
mekanismer vid beroende/missbruk,
• påvisa en översiktlig kunskap om effektiva
farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder
vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet
såsom psykisk sjukdom och somatiska
komplikationer.
- Färdighet och förmåga:
• kunna använda sig av vissa instrument för att
kunna göra en bedömning och planering av
behandlingsinsatser.
- Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• vara insatt i den humanistiska värdegrunden som
syftar till att bevara och beakta människors
värdighet,
• värdera aktuell forskning inom området.

www.ki.se/uppdragsutbildning
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Behörighet
Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst,
Statens institutionsstyrelse eller motsvarande privata
vårdverksamhet krävs. Dessutom gäller att deltagare ska
arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

Beroendetillstånd, 12 hp, HT21 (distans)

Kursupplägg
Kursen bedrivs digitalt i form av föreläsningar,
grupparbeten, individuella studier samt via den
webbaserade lärplattformen Canvas. Webbföreläsningar
varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner
online via videokommunikationstjänsten Zoom.
Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort.
Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av
att utbilda på distans. Undervisningen bygger vidare på
deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Minst
80% deltagande krävs för att få godkänt kursbevis.

Citat från tidigare deltagare
"Större förståelse för beroendeproblematik efter denna
utbildning."
"Bra lärare och samling av personal från olika
vårdkategorier."
Utbildningen fick ett medelvärde på 4,5 av 5 i senaste
kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur
bedömer du utbildningen som helhet”.

Anmälan
Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2021-06-30. Karolinska Institutet
förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få
sökande.

Datum hösten 2021:
7 - 8 september
28 – 29 september
19 - 20 oktober
9 - 10 november
30 november - 1 december
Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattformen
Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.
Pris: 19 900 SEK exkl. moms. I priset ingår
litteratur, åhörarkopior och artiklar.

Kursledning
”Välkommen till en
kunskapshöjande kurs kring
droger och alkohol som både
måste förebyggas och behandlas
utifrån deras komplexa
egenskaper”.
Ulric Hermansson, med.dr. adjungerad
lektor vid Karolinska Institutet och examinator. Centrum
för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk
neurovetenskap.

Mer information
Vid frågor om kursens innehåll:
Ulric Hermansson, kursansvarig
Centrum för psykiatriforskning
E-post: ulric@bahnhof.se
Vid frågor kring anmälan:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se
Vid praktiska frågor:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se
Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens
start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3)
veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. Deltagare antas till
kursen efter principen ’’först till kvarn’’. Tidpunkt för anmälan registreras när
anmälningsbekräftelse signerat av ansvarig chef kommit in till KI
Uppdragsutbildning. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor:
www.ki.se/uppdragsutbildning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska
akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Sedan 1901 utser Nobel-församlingen vid Karolinska Institutet mottagare av
Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar kompetensutveckling för
landsting, kommun och företag – framför allt inom vård, omsorg och hälsa –
och verkar för utveckling i hälso- och sjukvården samt för ett friskare samhälle.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, 171 77 Stockholm
e-post: uppdragsutbildning@ki.se
ki.se/uppdragsutbildning

