Nu upprepas succékonferenserna för sjunde året i rad.

Beroendecentrum Stockholm inbjuder till konferens
om CANNABISMISSBRUK
Konferensinnehåll: Hur förekommande är cannabisanvändningen
nationellt och internationellt och vilka risker för skador finns vid
cannabisanvändning? Finns det ett samband mellan cannabis och
psykiatriska sjukdomar? Erfarenheter av behandling mot cannabismissbruk och vad visar aktuell forskning?
Detta är några av frågeställningarna som besvaras på konferensen. Du
får även en presentation av det nationella nätverket för
cannabisbehandlare.

Dag och tid:

Fredagen den 11 februari år 2011
kl. 08:30 – 16:10.

Plats och lokal: Alfred Nobels Allé 23 (vid Huddinge
sjukhus), sal H1 (entréplanet).
Frågor om konferensen kan ställas till Tore Karlsson på telefon 070–556 18 60 eller e-post till
tore.karlsson.konsult@telia.com samt till Ann – Sofie Nordenberg på telefon 070 – 606 09 97.

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den
3 februari år 2011 via e-post till tore.karlsson.konsult@telia.com
Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 700 kronor och i den ingår såväl material som för- och
eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras. Faktureringen ombesörjs av nätverket för
cannabisbehandlare (Karlstad kommun).

Välkomna

Stefan Borg
Verksamhetschef
Beroendecentrum Stockholm

KONFERENSPROGRAM
Moderator: Åsa Domeij, avdelningschef, Statens Folkhälsoinstitut.
08:30 – 09:00

Kaffe.

09:00 – 09:05

Inledning.
Åsa Domeij, avdelningschef, Avdelningen för drogprevention och spel,
Statens folkhälsoinstitut.

09:05 – 09:45

Cannabismissbrukets utbredning i Sverige och i övriga Europa.
Ulf Guttormsson, forskningssekreterare, CAN.

09:45 – 10:20

Skador av hasch och marijuana - en aktuell forskningsöversikt.
Jan Ramström, överläkare.

10:20 – 10:40

Paus.

10:40 – 11:25

Cannabis och risk för schizofreni och andra psykoser.
Peter Allebeck, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap,
Karolinska institutet.

11:25 – 12:05

Cannabis och belöningssystemet.
Maria Ellgren, med. doktor i experimentell neurovetenskap.

12:05 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:00

Redovisning av den teoretiska bakgrunden till en metod för behandling av
cannabismissbruk.
Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi,
Universitetssjukhuset, Lund.

14:00 – 14:30

Kaffe.

14:30 – 15:10

Behandling av ungdomar och vuxna – erfarenheter av behandlingsarbete i
några medelstora och små kommuner.
Lena Bergens, socionom, Landstinget, Dalarna.

15:10 – 15:50

Utvärdering och erfarenheter av haschavvänjningsprogrammet i Uppsala
kommun och vid Maria Ungdom, Stockholm.
Helene Andersson, socionom, Regionförbundet, Uppsala län.

15:50 – 16:05

Nätverket för cannabisbehandlare.
Ann-Sofie Nordenberg, socionom, Karlstad kommun.

16:05 – 16.10

Avslutning och sammanfattning av dagen.
Åsa Domeij, (presentation se ovan).

