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Onsdag 24. august  
  
10.00 - 10.30    Velkommen til Tórshavn  
 
 Aktuelt fra Færøerne   
  
10.30 – 11.50   Aktuelt fra de øvrige lande  
 
 Kort skriftlig rapport som grovt redegjør for   

1. Konsumtionsutvecklingen:  
ökning, minskning; alkohol, narkotika, tobak   

2. Problemutveckling (medicinska, sociala skador):  
ökning, minskning; alkohol, narkotika, tobak   

3. Aktuell rusmiddelpolitisk situasjon/hendelser   
4. Nye påbegynte eller gjennomførte større tiltak/aktiviteter på det forebyggende området   
5. Nye interessante/viktige tidsskrift   

 
De to første punktene leveres kun skriftlig. De resterende punktene nevnes kun punktvis i den 
skriftlige redegjørelsen, og er gjenstand for en muntlig utfyllende orientering. Max 10 min fra hvert 
land. Dette må håndheves gjennom sterk møteledelse, og de enkelte land må være tro mot tildelt 
tid.  

  
10.30 – 10.45   Danmark  
 
10.45 – 11.00   Grønland 
 
11.00 – 11.15 Finland  
 
11.15 – 11.30 Island  
 
11.30 – 11.45 Norge  
 
11.45 – 12.00 Sverige  

    
  Fortsættes på næste side 
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Onsdag 24. august 2011 fortsættelse...     
  
12.00 – 13.00   Frokost  
  
13.00 – 14.40  Tema vedrørende udvikling og implementering af alkoholpolitikker i en kommune 
 
13.00- 13.15   Tyve kommuner har gennem snart fire år deltaget i Sundhedsstyrelsens projekt 
 “Alkoholforebyggelse i Kommunen” .  

 
 Oplæg ved Mia Fischerman  
 
13.15- 14.00   Et succesrigt, systematisk og bredt samarbejde på Bornholm om alkoholområdet    
 

• Udvikling og implementering af alkoholpolitikker  
i et bredt samarbejde på tværs af sektorer  

• Hvordan har Bornholm arbejdet med opgaven?     
• Hvorfor er det lykkedes?    

 
Bornholm er en dansk kommune med ca. 42.000 indbyggere. I en årrække har Bornholm arbejdet 
med udvikling og implementering af alkoholpolitikker med det sigte at nedsætte følgerne af stort 
alkoholforbrug for borgerne.  I et bredt samarbejde med borgmesteren i spidsen har de mange 
aktører - inden for og uden for de kommunale rammer- samarbejdet om at sætte fokus på 
alkoholområdet og lagt fælles planer for hvordan de i fællesskab kan udnytte de forebyggende 
muligheder på alkoholområdet.  Det tværgående samarbejde er en succes og nu samarbejdes der 
aktivt om at realisere de fælles planer.    

 
 Oplæg ved Janne Westerdahl, alkoholkoordinator for Bornholms Regionskommune.    
  
 
14.00 – 14.30    Bornholm - diskussion  
   
14.30 – 15.00   Kaffe – og strække ben pause  
  
15.30 – ca. 21.00 Udflugt og middag 

 
Udflugt med båd til fuglefjældene ved Vestmanna og efterfølgende middag i restaurant Fjørukránni í 
Vestmanna. Hvis vejret ikke tillader bådudflugten, så arrangers alteranativt besøg på Færøernes 
Kunstmuseum, hvor der for tiden har en stor udstilling med den danske kunstner Michael Kvium 
foruden den permanente samling færøsk kunst. Desuden efterfølgende sight-seeing med bus til 
Gjógv eller andet sted med godt vejr. 
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Torsdag 25. august 2011  
  
09.00 – 12.00   CANNABIS  
  

I detta pass tar vi upp utbredning av cannabis i de nordiska länderna och nya trender men även hur 
vi arbetar med både efterfrågan, tillgång och tidiga insatser.  

  
Tidlig indsats overfor cannabisbrugere  
Dan Orbe, Souschef, Center for Unge og Misbrug, Københavns Kommune 
 
I Danmark er cannabis (især hash) meget udbredt i ungdomskulturen. Det skønnes at der er ca. 
11.000 egentlige hashmisbrugere og seneste befolkningsundersøgelse (2010) viser, at 38 % af alle 
16-24-årige har prøvet hash nogensinde, 7% indenfor seneste måned. Der er derfor et stort behov 
for at udvikle bedre metoder til forebyggende og tidlig indsats. Københavns kommune har med 
tilbuddet U-turn i en årrække udviklet et tilbud til unge med hashproblemer, til deres pårørende og 
arbejdet med forebyggelse i skolemiljøer med udsatte unge. Dan Orbe er souschef af U-turn og vil i 
oplægge fortælle om de forskellige målgrupper, hvordan man kan møde og motivere dem, samt de 
konkrete arbejdsmetoder, U-turn har udviklet - se www.uturn.dk. 
 
 
Samarbejde mellem NGOere og offentlige myndigheder om forebyggelse af 
cannabisbrug i Island.  
 
Gudni Bjornsson, forebyggelse konsulent ICPC hos FRÆ (forebyggning og uddannelse) 

  
12.00 - 13.00   Frokost  
  
13.00 - 15.00    Forskellige perspektiv på cannabis-problemet   
  

1. ”Berusning på schemat”. Hur diskuterar vi cannabis i skolan? Statens folkhälsoinstitut (FHI) 
har tagit fram en lärarhandledning som stöd och inspiration för undervisning om alkohol, 
narkotika, dopning och tobak.  
 
Presenteras av Lisen Sylwan, FHI. 
 

2. "Testa dina gränser" – en kommunikationsinsats mot cannabis för och med gymnasieelever 
i Skåne.  
 
Presenteras av Lisen Sylwan och Anna Liedbergius   
 

3. Syntetiske cannabinoider – det illegale markeds nye udfordringer. De seneste år er det 
stofmarkedet blevet oversvømmet med en lang række syntetiske cannabinoider – stoffer, der 
er kemiske varianter over cannabis og som ikke er omfattet af gældende narkotikalovgivning. 
Når de dukker op på markedet, er de altså helt legale (og indgår også i det nye begreb ”legal 
highs”). Nationale myndigheder i Norden (og det øvrige Europa) prøver at holde trit med 
udviklingen og få stofferne under narkotikalovgivningen efterhånden som de dukker op. De 
internationale aftaler kan slet ikke følge med. I oplægget redegøres for hvordan sagerne takles 
i DK, som eksempel.  
 
Presenteres af specialkonsulent Anne-Marie Sindballe.  

  
15.30 – 16.30   Web-baserede indsatser 

          
Presenteres af Anna Liedbergius 

  
16.45 – 17.15    Diskussion   
  
18.00 – 19.00  Besøg hos keramikere 
 
19.00 – 21.00 Gallamiddag 
 Borgmesteren og Folkesundhedsrådet er vært for en middag i kommunens receptionslokaler  
 i Kongagøta. 
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Fredag 26. august 2011   
  
09.00 – 10.15  Internationalt samarbejde, reklamer  
 Oplæg ved Marjatta Montonen, finsk udsending i EU-kommisionen  
                                                                  
10.15 – 10.45  Kaffe og diskussion  
  
10.45 – 12.15 Alkoholreklame: Dagens situasjon, utfordring og internationale strategier. 

 
10.45 – 11.45  Ann-Kristin Wassvik, jurist og rådgiver i Helsedirektoratet  

 
• Alkoholreklamers indflydelse på forbrug. Hvad ved vi?  
• Hvordan indgår indsatser mod reklamer i internationale strategier?  
• Norges erfaringer med at begrænse alkoholreklamer rettet mod børn og unge, herunder de 

lovgivningsmæssige initiativer  
• Hvordan styrke det internationale samarbejde om restriktioner til alkoholreklamer rettet mod 

børn og unge?  
 
11.45 – 12.15  Diskussion 
 
12.00 Vi må have checket ud af hotellet senest kl. 12.00. 
 
12.15 – 13.15  Lunch på Hotel Føroyar 
 
14.00   Afrejse fra hotellet med bus til lufthavnen, hvor flyet afgår 

kl. 17.30 for de fleste. På vejen til lufthavnen besøger vi 
Færøernes Kunsmuseum, hvis det ikke blev besøgt om 
onsdagen.  
 
Derfra kører vi til den lille bygd Gásadalur ved mundingen 
til Sørvágsfjorden, hvor lufthavnen ligger og hvor I får et 
helt enestående view over øerne Tindhólmur og Mykines. 
Gásadal ligger, som sagt, tæt ved flyvepladsen og er 
plaseret i  meget flotte naturomgivelser. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
God rejse og kom godt hjem. Vi håber vi ser dig igen en anden gang på Færøerne ,-) 
 
 
 
 
 
 


