
 

          Programledare: Katja Turpeinen 
 
12.15 Välkomsthälsning 
  Folkhälsans förbund rf 
 
        Rusmedelsattityder– och användning i Finland  

– en lägesöversikt 
  Mikaela Hermans, verksamhetsledare  

vid Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf 
 
 
13.00 Utmaningar och möjligheter inom 

rusmedelsforskningen i Finland 
  Thomas Karlsson, ledande expert vid Institutet  

för hälsa och välfärd, THL 
 
 
14.00 Paus 
 
 
14.30 Hjulet är redan uppfunnet, men strukturer behöver 

klargöras – Inlägg från HYTE 
  Jim Eriksson, chef för främjande av hälsa  

och välfärd i Österbotten 
 
   
15.00  Att använda den rusmedelsförebyggande modellen 
   PEPP: Vad är lätt och vad är svårt? Vi diskuterar hur 

PEPP fungerar i praktiken.   
 Katja Turpeinen, koordinator  

på Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf  
 
  Bensträckare 
   
16.00 Islandsmodellen – The Islandic model  

Alfgeir L. Kristjansson, PhD, MSc, Associate Professor 
Föreläsning på engelska via länk direkt från West 
Virginia 

 
17.00 Dagens program avslutas 
 



 

  Programledare: Katja Turpeinen 
     
8.45  Introduktion till den andra dagen och utdelning  

av priset Årets drogförebyggare 
Mikaela Hermans, verksamhetsledare vid 
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf 

 
 

Smågruppsdiskussioner: 
Varför tycker du rusmedelsförebyggande arbete 
behövs? Utbyte av erfarenheter kring vad som fungerat 
och vad som inte fungerat. 

 
9.15  Föra barnen på tal – att stödja barnets vardag  

och resiliens 
Bitta Söderblom, PM, socialarbetere och -psykolog, 
utbildare i metoden  

 
10.15 Alkohol och psykisk hälsa 
  Per Leimar, politisk sekreterare på IOGT-NTO i Sverige  
  
11.15  Lunch  
 
12.30 Vad händer vid narkotikabruksbrott? 
  Patrik Wallin, polis 
 
13.00 PEPP för föreningar  
  Lilian Westerlund, projektledare 
 
13.30 Smågruppsdiskussioner: 

Vilket eller vilka guldkorn tar du med dig från dagarna? 
      
14.00 Dagarna avslutas 
 
 
Endast den engelskspråkiga föreläsningen om Islandsmodellen 
bandas. Alla andra föreläsningar sänds endast live. 
 
 
 
 



 
Deltagaravgift: 100 euro/deltagare. Du får tillgång till deltagande 
i hela programmet. 
 
Anmälan och information: Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, 
telefon 06 - 318 0900 eller 050 547 3753.  Information om dagarna 
uppdateras på www.nykter.fi. 
 
Arrangörer: Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf, Folkhälsans 
förbund rf, Österbottens kriscenter VALO rf och Svenska 
folkskolans vänner, SFV 
 
 
 
 

 

 

http://www.nykter.fi/

