KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation

Grundkurs om Cannabis – förekomst, skador och
behandling
3 hp, 18-19 oktober, HT 2018
Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer
med ett Cannabisberoende.
Kursens mål

Föreläsare

Att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken;
prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på
hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och
behandlingsalternativ.

Ulf Guttormsson, utredare och avdelningschef, CAN
Sara Lindholm, apotekare, med dr
Thomas Lundqvist, psykolog och docent Lunds univ.
Kerstin Käll, överläkare och med dr Beroendekliniken
i Linköping
Olof Beck, professor och forskare vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
Ann-Sofie Johansson, socionom, verksamhetsutvecklare och samordnare av nationella
cannabisnätverket

Kursens syfte
Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring
cannabisberoende.

Kursupplägg
Kursen genomförs med två dagar klassrumsbunden
undervisning som föregås av hemstudier med stöd av
kurslitteratur, artiklar och undervisningsfilmer.

Tid/Plats
Fysiska möten sker kl. 09.00-16.30,
18 - 19 oktober 2018.
Utbildningslokalerna ligger på Norra Stationsgatan 69,
plan 6 i Stockholm.

Kursledning/
examinator
Ulric Hermansson, med.dr.
adjungerad lektor vid KI och
examinator.

Pris
8 950 SEK exkl. moms.

Mer information
Vid frågor om kursinnehåll:
Ulric Hermansson
E-post: ulric@bahnhof.se
Vid frågor om anmälan och fakturering:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Anmälan
ki.se/uppdragsutbildning senast 27 september 2018.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den
medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av
medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid
Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning levererar
kompetensutveckling för landsting, kommun och företag – framför allt
inom vård, omsorg och hälsa – och verkar för utveckling i hälso- och
sjukvården samt för ett friskare samhälle.
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