Konferens om CANNABIS - risker och åtgärder
Inbjudare är Nationella Cannabisnätverket - ett rikstäckande nätverk för
behandlare som arbetar med cannabisbehandling.
Några frågeställningar som besvaras på konferensen:
- Vad säger WHO rapporten om cannabisanvändningens hälsoeffekter?
- Hur förekommande är cannabisanvändningen i Sverige och
Internationellt - har användandet ökat?
- Finns det ett samband mellan cannabisanvändning och psykiatriska
sjukdomar?
- Hur påverkas hjärnan av cannabisanvändning?
- Vad har vi för kunskap om och erfarenheter av cannabisbehandling?

Dag:
Tid:
Plats:

- Fredagen den 10 maj år 2019.
- Kl. 09:00 - 16:05 (kaffe 08:30 - 09:00)
- Citykonferens/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm
Lokal: - Polhemssalen
Citykonferensen nås enklast med T bana, uppgång Sergelgatan/
Malmskillnadsgatan eller genom promenad från Centralen, Mäster
Samuelsgatan förbi Åhléns varuhuset och sedan Malmskillnadsgatan till vänster.
Om ni färdas med bil rekommenderas NK garaget.
Frågor om konferensen kan ställas till Tore Karlsson på telefon 070–556 18 60
eller via e-post tore.karlsson@karlssonkonsult.se samt till Ann – Sofie
Johansson på telefon 072–450 29 84
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast den 3
maj år 2019 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 900 kronor och i den ingår för- och eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras genom Beroendecentrum Stockholm.
Välkomna!
Ulric Hermansson,
Nationella Cannabisnätverket

Ann-Sofie Johansson
Nationella Cannabisnätverket

KONFERENSPROGRAM
Cannabiskonferens den 10 maj år 2019 på Citykonferens/Ingenjörshuset,
Polhemssalen, Malmskillnadsgatan 46, plan 1 Stockholm.
Kaffe mellan kl. 08:30 och kl. 09:00
Moderator: Ulric Hermansson, socionom och med.dr., Centrum

för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
09:00 – 09:20

Inledning samt information om den senaste WHO
rapporten om cannabisanvändning.
Ulric Hermansson

09:20 - 10:00

Cannabisanvändning i Sverige och omvärlden.
Ulf Guttormsson, utredare, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning/CAN

10:00 – 10:40

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

10:40 – 11:00

Paus

11:00 – 11:45

Vad gör cannabis med hjärnan?
Sara Lindholm, med.dr, Karolinska sjukhuset

11:45 – 13:00

Lunch

13:00 – 14:15

Skador av hasch och marijuana – en kunskapsöversikt.
Legaliseringsdebatten samt marijuana som medicin.
Kerstin Käll, med.dr., överläkare, Universitets-sjukhuset,
Linköping

14:15 – 14:35

Paus

14:35 – 15:20

Vägen ut ur cannabisberoendet – den teoretiska
bakgrunden till behandling.
Thomas Lundqvist, leg. psykolog, docent i psykologi,
Lund

15:20 – 16:00

Från prevention till behandling i praktiken – exempel
från det nationella cannabisnätverket.
Ann-Sofie Johansson, socionom, Beroendecentrum
Stockholm

16.00 - 16:05

Avslutning

