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Missbruk och beroende av alkohol, narkotika och 
läkemedel orsakar stora negativa effekter för många 
personer i Sverige. Ofta påverkas såväl den fysiska 
och psykiska hälsan som den sociala situationer. Detta 
möter verksamma inom vård/omsorg/social och andra 
yrkesroller i sin yrkesvardag. I den här utbildningen 
lär du dig mer om beroendeproblematik, uppkomst 
och behandling av missbruk liksom beroende av olika 
substanser. Du får även ökad kunskap om symtom, risk- 
och skyddsfaktorer och samsjuklighet med särskilt fokus 
på hur man kan arbeta med förebyggande insatser.  
 
Utbildningen tar avstamp i den verklighet och problematik 
som olika yrkesroller och professioner, verksamma inom 
vård/omsorg/social arbete möter I sin yrkesvardag. 
Centralt innehåll i utbildningen är beroendeproblematik, 
uppkomst och behandling av missbruk liksom beroende 
av olika substanser. Symtom, risk-/skyddsfaktorer, 
samsjuklighet med särkilt fokus på hur man kan arbeta 
med förebyggande insatser.

Kursstart 21 september 
Utbildningen pågår under 14 veckor, den startar 21 septem-
ber och slutar 27 december. 

Ansökan 
Du ansöker på hemsidan www.ya.se Ansökan är öppen 
mellan 8 juli och 21 augusti. Välkommen med din ansökan!

Utbildningens upplägg
• Halvfart 50%
• 35 YH-poäng
• 14 veckor
• 20 digitala seminarier ca 4 timmar/vecka 
handledartid och tid för redovisningar
• Digitalt klassrum, grupprum för diskussioner och 
grupparbete.
• Digitala plattformar: Zoom för digitala interaktiva 
liveseminarier och gruppdiskussioner
• 10 föreläsningar med följande gruppdiskussioner 
förlagt över kursen.

Utbildningen bedrivs nätbaserat på distans, på halvfart 
(14 veckor) vilket motsvarar 35 YH-poäng.

Utbildningskoncepetet bidrar till att möjliggöra deltagande 
för personer och verksamheter i hela landet oavsett var 
man bor. Genom utbildningens upplägg tränas redan 
yrkesverksamma inom branschen i att omsätta det man lär 
sig i praktisk handling. 

Utbildningen genomförs i ett format där det finns möjlighet 
till interaktion och erfarenhetsutbyte. Det innebär att 
utbildningens upplägg är att varva teori med praktiska 
övningar, diskussioner och uppgifter individuellt och i grupp. 
Detta görs genom ett digitalt upplägg med både webinarier 
och s.k flipped classroom vilket gör att de gemensamma 
utbildningstillfällena kan sätta fokus på praktiska övningar 
och erfarenhetsutbyte.

Till vem riktar sig utbildningen? 
Utbildningen är till för dig som redan är yrkesverksam i 
branschen eller har läst en YH-utbildning och vill utveckla din 
kompetens inom området.
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Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha kunskaper om/i …

• Substanser som skapar beroende och hur dessa påverkar 
människan

• Beroendeproblematik
• Symtom,risk/skyddsfaktorer
• Samsjuklighet
• Anhörighetperspektiv
• Förebyggande insatser
• Orsaker till uppkomst av missbruk och beroende av olika 

substanser
• Behandlingsmetoder
• Screeningverktyg
• Diagnoskriterier

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha färdigheter i…

• Identifiera missbruksproblem
• Genomföra motiverande samtal
• Muntligt och skriftligt redogöra för, samt planera, dokumen-

tera och utvärdera insatser.
• Med utgångspunkt i ett professionellt förhållningssätt stödja 

,motivera samt arbeta preventivt .
• Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa 

trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.
• Att reflektera och dra slutsatser angående sina fördjupade 

kunskaper inom beroende för fortsatt lärande.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den stude-
rande ha kompetenser för att…

• Att aktivt delta i behandling av missbruksproblematik och 
samsjuklighet samt stimulera klienter och anhöriga till 
personlig utveckling och på eget initiativ och självständigt 
utföra specialiserade arbetsmoment inom adekvat område.

• Att vara medveten om den egna yrkesrollen i förhållande till 
andra yrkesroller inom området.

• Förebygga och agera i hotfulla situationer för att skapa 
trygg och säker vård- och behandlingsmiljö.


