PROGRAM
Konferansier: Aida Krpo
08.30 - 09.00 		

.
UT AV TAKA 2017
NASJONAL KONFERANSE OM CANNABIS

Velkommen, registrering

09.00 - 09.15 		
Åpning ved ordfører Harald Furre,
			Kristiansand kommune
09.15 - 10.15 		
Utdeling av Ut av tåka-prisen
			Anne Line Bretteville-Jensen
			
«Cannabis – utvikling og virkning»
10.15 - 10.30		

Pause med kaffe/te, frukt

10.30 - 11.15 		
Maria Renström
			
«WHO-rapporten 2016: Vad vi vet och inte vet om 		
			
hälso- och sosiale effekter av ikke-medisinskt bruk 		
			av cannabis»
11.15 - 12.00 		
Sveinung Sandberg
			
«Cannabiskultur – sosial, økonomisk og
			kulturell avhengighet»

8. FEBRUAR 2017
Kilden Teater- og konserthus
Sjølystveien 2, Kristiansand

12.00 - 12.45 		

Lunsj

12.45 - 13.00 		

Kulturelt innslag

13.00 - 14.00		
			
		

Pelle Olsson
«Big marijuana – fakta, myter och legalisering av
cannabis»

14.00 - 14.15		

Pause med kaffe/te, kake

14.15 - 15.15		
			

Mattias Øhra 							
«Barn, unge og voksne nå til dags!»

15.15 – 15.30 		

Avslutning og evaluering

“

Anne Line Bretteville-Jensen. Avdelingsdirektør, avdeling
for rusmiddelbruk Folkehelseinstituttet. Samfunnsøkonom
fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i økonomi fra
Universitetet i Bergen. Hovedfokus for forskningen til nå har
vært å analysere narkotikaetterspørsel, både blant problemog rekreasjonsbrukere. Er redaktør for bøkene
«Hva vet vi om cannabis?» og «Nye psykoaktive stoffer – en
rusmiddelrevolusjon?».
Maria Renström. Rådgiver og ekspert ved Department of
Mental Health and Substance Abuse ved WHOs hovedkontor
frem til juni 2016. Har ledet arbeidet med å sammenstille
en kunnskapsrapport om helseskader av cannabisbruk.
Har over 40 års erfaring fra alkohol- narkotika-, doping- og
tobakkspolitikk og innen sosialpolitikk. Jobber idag som
embetsråd ved sosialdepartementet i Sverige.

Sveinung Sandberg. Professor ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Universitet i Oslo. Doktorgrad i sosiologi ved
Universitetet i Bergen i 2009. Har skrevet en rekke artikler
i norske og internasjonale tidsskrifter og jobbet mye med
utvikling av narrativ kriminologi. Forskningsinteressene er
sosiale bevegelser, maskulinitet, rus, gatekultur, diskurs- og
narrativ analyse. Har sammen med Willy Pedersen skrevet
bøkene Gatekapital (2006) og Cannabiskultur (2010).
Pelle Olsson. Sykepleier, forfatter og journalist. Er engasjert i narkotikamisbruk og narkotikapoltitikk. Redaktør for
tidskriftet ”Narkotikafrågan” 1991-1999 og har publisert
en lang rekke artikler og bøker om narkotikaproblem. Har
vært på mange reportasjereiser om cannabis rundt om i
verden. Hans seneste reportasjebok ”Big Marijuana” (2015)
omhandler cannabis i fire verdensdeler med seneste nytt fra
forskningsfronten.
Mattias Øhra. Pedagog og høgskolelektor ved Høskolen i
Sørøst-Norge. Han er en etterspurt foredragsholder som
på en engasjerende, konfronterende og humoristisk måte
skaper refleksjon blant tilhørerne. Han er en
samfunnsengasjert person som er opptatt av temaer som
identitet og selvrealisering.

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.

PÅMELDING - TRYKK HER
Kontaktinformasjon
Madelene Skårdal
E-post: Madelene.Skardal@kristiansand.kommune.no
Tlf. 90 60 29 64
Aina Kjær
E-post: Aina.Kjar@kristiansand.kommune.no
Tlf. 91 53 16 61

Virksomhet Oppfølgingstjenester
Ungdomstjenesten

Sørlandet sykehus HF
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

