
 

Nordiskt rusmedelsseminar, Tórshavn 22-24 agust 2018 

 

 

 

Nordisk rusmiddelseminar 22.-24. august 2018 i Tórshavn, Færøerne 
 

  

Program Onsdag den 22. august 2018 

Kl. 8.00 Kaffe og ankomst 
 

Kl. 8.30 
 

Sirið Stenberg, landsstyrekvinde – velkommen 

 

Magni Mohr, formand í Fólkaheilsuráðnum – Folkesundhedsrådets strategi 

 

Monika Mohr - ABC 

Tidlig indsats og sporing – ABC for mental sundhed 

 

Pál Weihe, overlæge DFAA 

Forebyggelses strategier – færøsk talmateriale 

 

”Nye erfaringer og udfordringer – siden sidst” – kort oplæg fra hvert land. 

Ordstyrer: Jón Klein Olsen 

 

Der vil være pause, kaffe og kage undervejs  

Kl. 12-13 Frokost 
 

Kl. 13.00 
 

Mats Ramstedt, Sverige (45 min) 

Drinking gudielines 

 Indledning 

 Diskussion/workshop 

 

Pi Högberg, Sverige (ca  20 min) 

Lågdosexponering för alkohol under graviditet - är det skadligt? Resultat från en syste-

matisk litteraturöversikt. 

 

Christina Viskum Lytken Larsen, Seniorforsker, Center for Sundhedsforskning i 

Grønland (25 min) 

Når omgivelserne betaler prisen – De sundhedsmæssige konsekvenser af opvækst i 

hjem med alkohol og misbrug i Grønland 

 

Lisa Sólrun Christiansen, Kasper Brix Bærndt, Ea Cecilie Aidt og Departement 

for Sundhed i Grønland (30 min) 

MANU – Forældreforberedelse med fokus på rusmidler  
Forældrekonceptet MANU har fokus på at sikre alle børn i Grønland en tryg opvækst. 

Konceptet består af uddannelse af fagpersonale i at holde kurser for nye og kommende 

forældre om forældreskabet. MANU er blevet udvidet med specialmoduler om rusmid-

ler og graviditet. 

 

Mats Ramstedt, Sverige (25-30 min) 
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Tredjepartsskador: Presentation från undersökningen Vanor & Konsekvenser om hur 

droganvändning påverkar andra än brukaren 

 

Der vil være kaffe og kage undervejs  

Kl. 16.00 Fri  

Program Torsdag den 23. august 2018 
 

Kl. 8.30 
 

Liberalisering/legalisering af cannabis vs. stramninger af alkohol (erfaringer/lov-

givning + hvordan håndteres det af forskellige myndigheder?)  
 

Elena Hedoux (45 min + 10-15 min til diskussion) 

Social marketing of drug demand reduction on-line/web-based tools and interventions  
 

Thomas Kattau (45 min + 10-15 min til diskussion) 

Legislative developments concerning psychoactive substances including NPS 
 

Fagdirektør Torbjørn Brekke, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge (25 min + 

10 min til diskussion/spørgsmål) 

Norsk narkotikapoltikk og debatten rundt avkriminalisering 
 

Der vil være pause, kaffe og kage undervejs  

Kl. 12-13 Frokost 
 

Kl. 13.00 
 

Yaira Obstbaum-Federley, Finland (30 min +10-15 min til diskussion) 

Drikkevaner blandt unge i Norden 
 

Alisa Hammer, leder for forebyggelse Blå kors, Færerne  (30 min +10-15 min til 

diskussion) 

Forebyggende arbejde blandt børn og unge på Færøerne. 
 

Psykolog Suni Poulsen, Færøerne (30 min +10-15 min til diskussion) 

Afhængighedens psykologiske mekanismer 
 

Der vil være pause, kaffe og kage undervejs  

Kl. 16.00 Fri – arrangeret sightseeing i Tórshavn midtby   

Kl. 19:00 Middag på Hotel Hafnia (Parnassinum)  
 

Program Fredag den 24. august 2018 
 

Kl. 08:30 
 

Strategisk tilgang til alkoholforebyggelsen 

 

Jonas Raninen, Sverige (25 min + 10 min til diskussion/spørgsmål) 

Resultat från ny studie om vad som karakteriserar unga som dricker vs inte dricker 

 

Marie Montin, Sverige (25 min + 10 min til diskussion/spørgsmål) 

Presentation om hur man arbetar med föräldrastödssatsningen på regional nivå 

 

Katarina Rehnstrøm, EHYT, Finland (25 min + 10 min til diskussion/spørgsmål) 

Erfaringer med indsatser ift. forældre 

 

Maria Koch Aabel, Danmark (25 min + 10 min til diskussion/spørgsmål) 

https://www.google.dk/maps/place/Hotel+Hafnia/@62.0099087,-6.7728348,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x48bc2e03e92be85b:0xc7719a0c2e99bf99!5m1!1s2018-06-21!8m2!3d62.0099062!4d-6.7706461
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Opgør med fortællingen om, at alle danske unge drikker rigtig meget – en ny strategisk 

tilgang i alkoholforebyggelsen i DK 
 

Der vil være pause, kaffe og kage undervejs  

Kl. 11:30 Farvel og på gensyn  

 


