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Pressmeddelande
Unikt seminarium i Stockholm med fokus på brukares hälsa
Den 11 september samlas både brukare och profession för att lära sig mer om hur man
kan förbättra hälsan för människor med en beroendebakgrund.
Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm i samarbete
med AbbVie och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som
använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna
själva.
Talare är beroendeläkarna Johan Kakko, Martin Kåberg och Markus Takanen, tandläkare
John Barksenius samt Milana Bosnic-Kapfält från Patientnämnden.
Ämnen som tas upp är:









Tänder och munhälsa,
hepatit C och andra infektionssjukdomar,
psykiatrisk ohälsa & samsjuklighet,
hjärtsjukdomar,
hur beroende fungerar,
vikten av sömn,
trösklar och stigmatisering och
brukares rättigheter och egenremisser.

Dagen avslutas med en paneldiskussion med alla talare.

Kontakt:
Niklas Eklund
Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
Tel: 073-688 99 22
E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se
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Om Brukarföreningen Stockholm
Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha
substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i
samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron.
Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt
med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar
med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i
vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.
För mer information besök www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på
Twitter @sbrukarforening eller Facebook
www.facebook.com/stockholmbrukarforening

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra
sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara
vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.
Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra
till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är
representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka
140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av
Sveriges bästa arbetsplatser.
För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Twitter @abbvie_se.
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