
I	  år	  är	  det	  25	  år	  sedan	  Bona	  Via	  startade	  de	  första	  grupperna	  för	  barn	  och	  
ungdomar	  med	  alkohol,	  narkotika	  eller	  läkemedelsberoende	  föräldrar.	  Det	  firas	  

med	  en	  föreläsningsdag	  som	  uppmärksammar	  de	  små	  anhöriga.	  
Barn	  i	  familjer	  med	  beroende.	  

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
            
                                                                                                                

  
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Fredag	  20	  maj	  	  
Pedagogen	  
Göteborg	  

Benny	  Haag	  
Benny	  Haag	  är	  en	  uppskattad	  föreläsare,	  känd	  från	  TV,	  
verksam	  skådespelare	  på	  Dramaten	  i	  12	  år,	  författare	  och	  
regissör.	  Han	  har	  skrivit	  flera	  böcker	  bl	  a	  den	  självbiografiska	  
boken	  ”Ingenting	  är	  möjligt”	  som	  utkom	  2012.	  

 

Frid	  Hansen	  
Frid	  Hansen	  är	  psykolog,	  specialist	  i	  klinisk	  psykologi	  och	  
sedan	  1986	  verksam	  på	  Borgestadskliniken	  i	  Norge.	  Hon	  
räknas	  som	  en	  av	  de	  främsta	  i	  nordiska	  sammanhang	  när	  det	  
gäller	  förståelse	  av	  och	  syn	  på	  beroendeproblematik	  i	  en	  
familj	  och	  ur	  generationsperspektiv.	  

 

Elisabeth	  Hagborg	  
Elisabeth	  Hagborg,	  fil.mag	  i	  socialt	  arbete,	  socialarbetare,	  
handledare	  och	  konsult.	  Hon	  är	  en	  av	  pionjärerna	  när	  det	  
gäller	  gruppverksamhet	  för	  barn	  och	  ungdomar	  i	  familjer	  med	  
alkohol/drogberoende.	  Elisabeth	  har	  tillsammans	  med	  Tomas	  
Lindstein	  forskat	  om	  vad	  pedagogiska	  grupper	  ger	  barn	  och	  
ungdomar	  sett	  ur	  ett	  10-‐årigt	  perspektiv.	  
	  
 



 
 
 
 
Program	  
 
08.00-08.30  Registrering 
 
08.30-08.45  Inledning   

Bona Via hälsar välkommen. 
 
08.45-10.00  Rusmissbruk hos föräldrarna, sett med ett barns ögon 
                      Frid Hansen föreläser om hur ett alkohol/drogberoende påverkar familjen, 

familjesamspelets belastningar för barnet, vilka symtom barn visar samt hur man 
som professionell kan vara till hjälp. 

 
10.00-10.30  Kaffe och mingel 
 
10.30-11.45  Fortsättning med Frid Hansen 
 
11.45-13.00  Lunch (på egen hand) 
 
13.00-14.30  Inte mer än fullt tack 
                      Benny Haag gör sin omtalade och gripande monolog om   
                      alkoholberoende i generationer.   
             ”Det var en gång en liten pojke, han var åtta år och i alla lägen ville  
                      han vara till glädje för sina hårt arbetande föräldrar. Problemet är    
                      pappans förmåga att öppna svalget så att nubbarna rinner rakt ned, 
                      nej, förresten det verkliga problemet är att spriten blivit det enda 
                      roliga i pappans liv. Därför lovar pojken att han aldrig ska bli som 
                      sin far”. 
                       
14.30-14.50  Paus 
  
14.50-16.15  Möjligheter till hjälp 

Elisabeth Hagborg föreläser om gruppen som metod, om dess betydelse för barns 
identifikation med andra och om förändringsprocessen från dysfunktionella till 
funktionella mönster. 

                       
16.15-16.30  Dagen avrundas 
                       

	  
Datum  Fredag 20 maj 
Tid  08.00-16.30 
Plats  Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Kjell Härnqvistsalen, 1 trappa ned 
Pris  Konferensen är kostnadsfri, förmiddagskaffe och frukt 
  ingår, lunch ingår ej 
Anmälan	   Till Bona Via telefon 031 13 77 02 eller bonaviadagen@gmail.com 
  Observera att antalet platser är begränsat och ej avbokad plats  
  debiteras med 300 kr. 

 
 

	  
	  
	  



	  
 
 

 


