
Beroendelära med inriktning på 
behandling av cannabismissbruk, 7,5 hp

Lund University Commissioned Education är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning. Vi marknadsför och säljer utbildningar och seminarier 

som ofta skräddarsys efter kundens behov. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, 

vetenskapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att ta del av vårt aktuella kursutbud på www.education.lu.se

Lund University Commissioned Education, Box 117. 221 00 Lund.Tfn 046-222 0707

u KURSENS SYFTE
Kursen syftar till att förmedla kunskap om beroende-
mekanismer i hjärnan i allmänhet och för cannabis i 
synnerhet. 
 Vidare förmedlas kunskap om medicinska, psyko-
logiska, sociala och samhälleliga konsekvenser av miss-
bruk med fokus på cannabis. Kursen kommer särskilt 
ha fokus på metoder kring cannabisbehandling (HAP). 
Deltagarna ska efter avslutad kurs även ha en grundläg-
gande kunskap om cannabismissbrukets skadeverkning-
ar, bedömning och diagnostik, återfallsprevention och 
motivationell samtalsteknik. 

u KURSENS  INNEHÅLL
Beroendets neurobiologi, belöningsmekanismer, drogin-
ducerande förändringar i hjärnan och ärftlighet 
–  Cannabisverkningsmekanismer, effekter, missbruks-

mönster, skador och epidemiologi 
–  Diagnostik och droganalyser samt prevention och 

behandling av cannabismissbruk
–  Genusperspektiv på missbruk 
–  Motiverande samtal och funktionell familjeterapi – 

Diagnostiska hjälpmedel i form av frågeformulär 
–  Behandlingsmodell (HAP), förberedelse och imple-

mentering
–  Behandlingsstudier avseende cannabismissbruk 
–  Resttillstånd, cannabis och psykos 
–  Riskgrupper 
–  Utvärderingsmetodik

u BEHÖRIGHET 
Särskild behörighet
•  Erfarenheter av psykosocialt behandlingsarbete
• Personal som arbetar med missbruksbehandling
        Erfarenhet av HAP är ett krav  
u STUDIEPERIOD 2014
16/9-17/9, 14/10-15/10, 18/11-19/11, 16/12-17/12

u UNDERVISNING
Kursen genomförs på kvartsfart vilket möjliggör för 
kursdeltagarna att kombinera studierna med yrkesarbe-
te. Studierna sker i form av deltagande i den lärarledda 
undervisningen som huvudsakligen sker i föreläsnings- 
och seminarieform. Dessutom ingår grupparbeten och 
en studieuppgift kopplat till den egna arbetsplatsen/
verksamheten. Obligatoriska moment är grupparbeten, 
seminarier och föreläsningar.

u KURSANSVARIGA
Thomas Lundqvist, Leg psykolog & docent, Rådgivnings-
byrån i narkotikafrågor i Lund, Psykiatri Skåne

Pris: 14 500:- ex.moms

För information om kursens innehåll:
Thomas Lundqvist, Leg psykolog & docent, 
Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, Psy-
kiatri Skåne: thomas.lundqvist@psychology.lu.se

För information om anmälan:
Lovisa Nilsson, Lund University Commissioned Education, 
lovisa.nilsson@education.lu.se
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ANMÄLAN  
Beroendelära med inriktning på behandling av cannabismissbruk 
7,5 hp
Vg texta!
Faxas till  046-2220750 eller scannas och mailas till 
Christer.Ekdahl@education.lu.se 

u PERSONLIGA UPPGIFTER
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 Efternamn..............................................................................................................
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 E-postadress...........................................................................................................

u ARBETSGIVARE

Organistion............................................................................................................ 

Avdelning............................................................................................................... 

Postadress............................................................................................................... 
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Faktureringsadress ................................................................................................ 

Ev faktureringsreferens........................................................................................... 

 Ansvarig chef/Utbildningsansvarig......................................................................... 

Organisationsnummer........................................................................................... 

För Region Skåne/RS-idnr ......................................................................................

u UNDERSKRIFTER

Utbildningsdeltagare.............................................................................................. 

Datum.................................................................................................................... 

Ansvarig chef/utbildningsansvarig..........................................................................

Datum.......................... ...........................................................................................

 INFORMATION
 
Vid färre deltagare än 20 kan kursen komma att 
ställas in. Kursanmälan är bindande.

Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens  
början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid  
avbeställning mindre än 2 veckor före kursens  
början debiteras kursen i sin helhet. Byte av del-
tagare kan ske utan avgift när som helst.




