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15 högskolepoäng - grundnivå

I mötet med människor som levt ett liv i missbruk och den svåra
livssituation som detta ofta innebär ställs höga krav på professionen
i form av förståelse, behandling och på vilket sätt man kan vara till
hjälp. Personalen är en av de viktigaste tillgångarna inom missbruksbehandling. Klienterna tillbringar många timmar tillsammans med
dem vilket ställer höga krav på de yrkesverksammas kompetens.
Det gäller bland annat att kunna se och möta klienternas behov av
närhet, stöd och omsorg.
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i
flera rapporter och utredningar återkommit till att det råder en viss
kunskapsbrist bland många yrkesverksamma . De menar att ett ökat
kunskapsbehov främst finns inom kunskapsområdet socialt arbete.
Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nu en utbildning som ger
dig stöd i din yrkesroll inom missbruksbehandling med fokus på
grundläggande kunskaper om socialt arbete samt psykologiska
teorier kopplat till den egna yrkesrollen.

PLATS
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Campus Sköndal och Campus
Ersta, båda i Stockholm
För karta se www.esh.se.

KOSTNAD
12 450 (exkl. moms)/termin.
OBS! Kursen pågår under två
terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en
poängberättigad
uppdragsutbildning på
högskolenivå som skall
bekostas av arbetsgivare
eller annan juridisk person.
Se övriga avtalsvillkor för
uppdragsutbildning
www.esh.se/avtalsvillkor.

KURSINNEHÅLL
Utbildningens mål är att ge ökade kunskaper om hur du i din
yrkesroll kan förstå, bemöta och hjälpa klienter som försöker lämna
en problematisk livssituation med långvarigt missbruk. Vi behandlar
det sociala arbetets kunskapsfält, praktik och profession samt psykologiska teorier som är till hjälp i mötet med människor i svåra livssituationer. Här inryms till exempel utvecklingsteori, existensfilosofi
och affektteori. Kursens teoretiska innehåll syftar till att vara ett
stöd i förståelsen av människor situation och livsvillkor och kunna
tillämpas i det konkreta professionella mötet.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig i första hand till behandlingsassistenter och
andra yrkesverksamma med liknande utbildning som är verksamma
inom missbruksvårdens HVB-hem och andra former av verksamheter till stöd för målgruppen som till exempel stödboenden och
öppenvård.

UNDERVISNINGSFORMER
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För frågor om innehåll kontakta:
Studierektor
Hugo Waara
hugo.waara@esh.se
073-350 98 15
För frågor kring anmälan och
administration
08-555 051 19
uppdrag@esh.se
www.esh.se/uppdrag

Utbildningen består av 10 kursdagar och bedrivs i huvudsak genom
föreläsningar, seminarier, samt utifrån diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Kursen är upplagd så att deltagarna ska
kunna integrera teoretisk kunskap i den egna praktiken. Varje kursdag innehåller ett undervisningsmoment och ett praktisk inriktat
tillämpandeseminarium i halvklass.

EXAMINATIONSFORMER
Examination är både muntlig och skriftlig, individuellt och i grupp.
Examinationsarbetet består bl.a. av ett skriftligt PM – att utifrån
en given uppgift belysa kliniska erfarenheter med hjälp av teoretiska
modeller samt egna reflektioner. Betygsskalan består av betygen
Godkänd eller Icke godkänd.

FÖRKUNSKAPSNIVÅ
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras
av deltagarna som på annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan
högskoleutbildning, vilket medför att deltagarna bör ha allmän
högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin
arbetsgivare

ANMÄLAN
Anmälningsblankett finns på: www.esh.se/socarbmissbruk
Sista anmälningsdag är den 11 december 2020.
Anmälan behandlas efter inkommet datum, enligt principen ”först
till kvarn”. Efter sista anmälningsdagen är anmälan bindande för
arbetsgivaren under förutsättning att kursdeltagaren kan beredas
plats på utbildningen.

