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Vart femte barn i Sverige lever i familjer där 
någon av föräldrarna har ett riskabelt bruk av 
alkohol, läkemedel eller narkotika.

CAN har, tillsammans med en mängd aktörer, 
tagit initiativ till en uppmärksamhetsvecka för 
dessa barn – vecka 7. 

CAN-dagen är en av aktiviteterna under upp-
märksamhetsveckan och handlar om: 
    Att synliggöra barnens situation
    Att medvetandegöra vuxna 
    Att utveckla metoder och bedriva forskning

CAN-dagen är för dig som i ditt dagiga arbete 
möter barn och unga oavsett om du arbetar 
praktiskt med frågorna eller befinner dig på 
beslutsfattande nivå. 
   Varmt välkommen!

PROGRAM (prel)

9.00 – 9.30 Registrering och ka�e
9.30 – 9.40 Inledning av Björn Hibell, direktör CAN
9.40 – 10.00  Varför en uppmärksamhetsvecka om 
vart femte barn? Nicklas Kartengren, projektledare CAN. 
CAN har tagit initiativ till en uppmärksamhetsvecka för 
barn som lever i familjer med missbruk. Nicklas Karten-
gren koordinerar insatserna och kampanjen ”Vart femte 
barn” som inleds under veckan.
10.00 – 11.00 Regeringens ambitioner för barnen
Maria Larsson, barn- och äldreminister (kd) I regeringens 
nya strategi för ANDT-politiken (2011-2015) �nns sju 
långsiktiga mål. Ett av målen lyder ”Barn ska skyddas mot 
skadliga e�ekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning 
eller tobak”. Ministern berättar om hur ökat stöd och ökad 
kunskap ska bidra till att uppfylla målet.
målet.
11.00 – 12.00 Barn i missbruksmiljö: En studie kring 
policy och praktik på svenska skolor. Tobias Elgan och 
Håkan Leifman, STAD presenterar studiens resultat om 
hur svenska skolor arbetar för att upptäcka barn i 
missbruksmiljöer och skolors agerande. 
12.00 – 13.30 Lunch
13.30 -15.00 Barns Beste - ett nationellt kompetens-
nätverk i Norge som satsar på tidig upptäck samt rätt till 
stöd och hjälp för barn och anhöriga. Siri Gjesdahl och 
Gunder Christophersen berättar om kompetenscentret och 
uppnådda resultat.
15.00 – 15.30 Paus
15.30 – 16.30 Hur upptäcker vi barnen och vad gör vi 
sen? Samtal mellan Anna Carlstedt, förbundsordförande 
IOGT-NTO, Agneta Trygg, Stiftelsen Trygga Barnen och 
Viveca Axelsson, Ersta Vändpunkten.

CAN-dagen 2011 – Vart femte barn

CAN-dagen är en årligt återkommande konferens vars 
syfte är att sprida kunskap från aktuella undersökningar 
och forskning och hur den kan tillämpas i praktiskt arbete. 
Läs mer om CAN på www.can.se

Datum     15 februari, 2011
Tid     9.00 -17.00
Plats      Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm
Kostnad   500 kr per person inkl fm och em ka�e

ANMÄLAN görs direkt till Mia Sundelin, Organisationskon-
sulent, 08-412 46 20, mia.sundelin@can.se. 
Uppge: Namn, mejladress samt faktureringsdress. 
Sista anmälningsdag är 8 februari. 
Anmälan är bindande. 


