
KONFERANSE OM CANNABIS II

10. FEBRUAR 2016
Radisson Blu Caledonien Hotel

(Vestre Strandgate 7, Kristiansand)

UT AV TAKA 2016
.

Hovedtema:  Cannabis og psykisk helse
  Konferansier:  Anne Wivestad

PROGRAM UT AV TÅKA-KONFERANSEN 10.02.2016

08.30 - 09.00   Velkommen

09.00 - 09.15   Åpning ved Dagfinn Haarr,  
   kommuneoverlege Kristiansand kommune

09.15 - 10.30   Foredragsholder: Jørg Mørland
   «Cannabis - Stadig noe å lære om virkninger»

10.30 - 10.45  Pause med kaffe/te, frukt

10.45 - 11.30   Foredragsholder: Pål Solhaug
   «Komplekse traumer og rus - cannabis brukt   
   som regulering»

11.30 - 12.30   Lunsj

12.30 - 12.45   Kulturelt innslag
 
12.45 - 13.30  Foredragsholder: Mina Gerhardsen
   «Uskyldig moro eller fare for folkehelsa?»

13.30 - 13.45  Pause med kaffe/te, frukt 

13.45 - 15.45  Foredragsholder: Torleif Lundquist
   «Ut av rusmisbruk – meg selv som ressurs»

15.15 – 15.30  Oppsummering og evaluering



Pål Solhaug, seniorrådgiver ved Regionalt ressurssenter 
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. (RVTS 
Sør). Sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid. 
Har arbeidet en årrekke i ungdomspsykiatrien og med 
rusbehandling for voksne. Pål brenner for å utvikle gode 
hjelpetiltak til ungdom og unge voksne som strever med 
rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets 
samarbeidsorgan, en paraplyorganisasjon for frivillige 
organisasjoner på rusfeltet. Hun har tidligere vært 
statssekretær ved Statsministerens kontor og i 
Kulturdepartementet. Har bakgrunn som journalist og 
arbeid i frivillig sektor. Mina er svært samfunnsengasjert i 
ruspolitikken og deltar ofte i debatter knyttet til legalisering 
av cannabis.

Torleif Lundquist, en erfaren og meget engasjerende 
foredragsholder. Han er adjunkt, fotograf, forfatter og 
veileder. Han har lang erfaring fra pedagogisk arbeid og 
direkte kontakt med livets skyggesider. Han har gitt ut boken 
«Under Overflaten» - om mental innstilling og påvirkning 
gjennom bruk av egne ressurser. Torleif benytter seg av 
egenproduserte multimediaeffekter i foredragene sine. Se 
frem til et foredrag hvor alvor og humor går hånd i hånd!

Jørg Mørland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, og 
utdannet lege og professor emeritus ved Universitetet i 
Oslo. Tidligere direktør for divisjon for rettsmedisinske fag 
ved Folkehelseinstituttet. Har deltatt i flere tverrnasjonale 
forskningsprosjekter og publisert et stort antall 
vitenskapelige forskningsartikler knyttet til rusmidlers 
omdannelse i kroppen og biokjemiske virkninger. Jørg er en 
erfaren foredragsholder både internasjonalt og nasjonalt.

Kontaktinformasjon  
Madelene Skårdal
Mail: madelene.skardal@kristiansand.kommune.no
Tlf. 90 60 29 64
www.hasjavvenning.no

Sørlandet sykehus HF
Avd. for rus- og avhengighetsbehandling

Virksomhet oppfølgingstjenester
Ungdomstjenesten

“Du står alltid foran valg.
Noe drømmer du om,
noe blir en del av hverdagen.
Noe vil du ha mer av, og noe 
blir du lei av.

Konferansen er søkt godkjent timetellende som kurspoeng til videre- og etterutdanning 
i allmennmedisin, Den norske legeforening, Psykologforeningen, leger i spesialisering i 
Rus- og avhengighetsmedisin og klinisk spesialist i sykepleie, Norsk sykepleierforbund.

Pris: 950 kr inkludert lunsj

http://158.150.116.39/ztInter/spesmod/ztKurs/deltakere.asp?action=add&KursID=536&DatoID=1644
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