KUTSE
Ootame Teid seminarile „Tervem inimene – rikkam kogukond. Millised tervisekulud tasuvad end ära?“,
mis toimub 30. aprillil 2015 kell 9.30-16.30 Radisson Blu Sky Hotelli konverentsikeskusesse (Rävala
Puiestee 3, Tallinn)
PÄEVAKAVA
9.00

Hommikukohv

9.30 - 9.45

Avasõnad

9.45 - 10.30

Uued ideed vastuseks uutele väljakutsetele tervise valdkonnas
Geir Arild Espnes, Norra Teaduse ja Tehnikaülikooli professor

10.30 - 11.00

Majanduslikult tarkade sotsiaalsete investeeringute toetamine ja varajane sekkumine
Rootsi kohalikes omavalitustes
Tomas Bokström, Rootsi Kohalike Omavalitsuste Liidu projektijuht

11.00 - 11.30

Mida räägivad teadusuuringud alkoholi kuritarvitamise vähendamise meetmetest?
Uno Traat, Sisekaitseakadeemia kriminoloogiaõppejõud

11.30 - 12.30

Lõuna

12.30 - 13.00

Kogukonnapsühholoogia Norras – ideest elluviimiseni
Tor Levin Hofgaard, Norra Psühholoogide Liidu juht

13.00 - 13.30

Psühholoog esmatasandi tervishoius: kiire, paindlik ja koostööl põhinev abi kohalikul
tasandil, mis kombineerib kliinilise ja kogukonnatöö
Anne-Kristin Imenes, Nøtterøy valla kogukonnapsühholoog

13.30 - 14.00

Riigi alkoholipoliitika arengud
Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist

14.00 - 14.30

Virgutuspaus

14.30 - 15.00

Programm “Responsible Beverage Service” – hea näide kogukonna kaasamisest
Daniel Müller, Alkoholi ja Narkoprobleemide Ennetuskeskusese STAD projektijuht

15.00 - 15.30

Projekt „Youth in Europe“ – uuringutulemuste targast kasutamisest ennetustegevuste
planeerimisel
Mihkel Lees, Sotsiaalministeeriumis tervise- ja tööministri nõunik

15.30 - 16.30 Diskussioon
Päeva juhib Laura Aaben, Tervise Arengu Instituudist.
Seminaril on inglise-eesti sünkroontõlge.
Palume registreeruda hiljemalt 23. aprilliks. Juhul, kui peale registreerumist selgub, et Teil pole
võimalik osaleda, palume teatada anna.toots@sm.ee.
Korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi.
Lisainfo: Anna Toots, 62 69 146, anna.toots@sm.ee
Kohtumiseni!
Seminar toimub Rahvatervise programmi raames, Norra Kuningriigi toetusel

ESINEJATE TUTVUSTUS
Dr Geir Arild Espnes on Norra Tervisedenduse Uuringute Keskuse direktor ja professor Norra Teaduse ja
Tehnikaülikoolis ning abiprofessor Austraalia Riiklikus Ülikoolis ja Sør Trøndelag Ülikooli Kolledžis. Ta on
juhatuse liige Norra Teaduse ja Tehnikaülikooli juures tegutsevas Sotsiaaluuringute AS-s, liige Euroopa
Tervisepsühholoogia Ühingu nõuandvas kogus, salutogeneesi töörühma teadusnõukogu liige
Salutogeneesi Keskuses Lääneülikoolis Rootsis. Ta juhib Norra Tervisedenduse uuringute ja hariduse
võrgustikku, kuulub Rahvusvahelise Tervisedenduse Uuringute Foorumi juhatusse ning on lisaks mitmete
rahvusvaheliste töörühmade liige. Espnes juhib Norra Teaduse ja Tehnikaülikooli ning Austraalia Riikliku
Ülikooli esimest ühist doktoriõppe programmi tervisekäitumises. Espnes on valitud Norra Kuningliku
Teadusühingu liikmeks.
Tomas Bokström on politoloog, kes töötab Rootsi Kohalike Omavalitsuste Liidus arendades terviklikke
vaimse tervise teenuseid lastele ja noortele. Bokström juhib sotsiaalsete investeeringute ja varajaste
sekkumiste teemalist projekti. Rootsi Kohalike Omavalitsuste Liidu peamiseks eesmärgiks on tugevdada
kohalikku pädevust valdkonnaüleste analüüside läbiviimiseks, vajaduste hindamiseks, teaduspõhiste
sekkumiste valikuks ja disainiks ning sekkumiste mõju ja tasuvuse hindamiseks.
Uno Traat on alkoholi ja kuritegevuse vahelisi seoseid uurinud kriminoloog ja sotsioloog. Traat on
töötanud Sisekaitseakadeemias 20 aastat, ta on kriminoloogiaõppejõud süüteomenetluse õppetoolis,
olles samas andnud loenguid Tallinna Ülikoolis.
Dr Tor Levin Hofgaard juhib Norra Psühholoogide Liitu. Ta on lõpetanud Oslo Ülikooli. Oma kliinilises töös
on ta keskendunud täiskasvanutele, pikaajalisele sõltuvusainete tarvitamisele, psühhoosi korral varajasele
sekkumisele, akuutravi ning ka ambulatoorse ravi patsientidele. Hofgaard kuulub Euroopa Psühholoogide
Föderatsiooni juhatusse, mis ühendab 300 000 psühholoogi 37 Euroopa riigist. Ta on Rahvusvahelise
Psühholoogia Teaduse Ühingu asepresident, kuhu kuulub enam kui 80 psühholoogide liitu üle maailma ja
see on ülemaailmseks psühholoogide häälekandjaks. Hofgaard on juhatuse esimees Norra Vaimse Tervise
Nõukogus, mis on humanitaarabiorganisatsioon, mis hõlmab enamiku Norra vaimse tervise valdkonna
organisatsioone. Samuti on Hofgaard juhatuse liige Norra suurimas akadeemikute liidus Norra
Professionaalide Ühenduste Liit.
Anne-Kristin Imenes on kliiniline psühholoog. Kogukonna psühholoogina on tal pikaajaline laste ja
noortega töötamise kogemus Norras, Nøtterøy vallas. Ta on töötanud koolipsühholoogina, laste
tervishoiusüsteemis ning olnud perenõustaja. Imenes on osalenud vaimse tervise esmatasandi teenuste
disainimisel ja ta on kogukonnapsühholoogia veendunud eestkõneleja. Imenes on aktiivne kaasautor
Norra Psühholoogide Liidu ajakirjas. Ta kuulub Kogukonna ja Esmatasandi Psühholoogia Akadeemilisse
Komiteesse.
Triinu Täht koordineerib Eesti alkoholipoliitika rohelise raamatu elluviimist, kuuludes ameti poolest
Sotsiaalministeeriumi spetsialistide ridadesse. Tema tööülesannete hulka ministeeriumis on kuulunud
paikkondliku tervisedenduse arendamine, erinevate struktuurfondide jaoks terviseprogrammide
kirjutamine ja vigastuste ennetamine. Triinu on õppinud politoloogiat ning tervisevaldkonnaga on ta end
sidunud peale pikka töökogemust kohalikus omavalitsuses.
Daniel Müller on töötanud ennetamise valdkonnas üle 15 aasta nii projektijuhina kui ka viinud läbi
alkoholi ja sõltuvusainete tarvitamise teemalisi uuringuid. Müller töötab projektijuhina alkoholi ja
narkoprobleemide ennetuskeskuses STAD keskendudes kuritegude ennetamisele meelelahutusasutustes
ja koordineerides vastutustundlikult alkoholi pakkuvate asutuste võrgustikku. Müller omandas
rahvatervise magistrikraadi Karolinska Meditsiiniinstituudis.
Mihkel Lees on tervise- ja tööministri nõunik ning Tartu Linnavolikogu liige. Ta on töötanud Eesti eelmise
peaministri Andrus Ansipi meeskonnas ning pühendunud poliitilises tegevuses rahvatervisele
parandamisele, rõhutades ennetustegevuste olulisust.
Laura Aaben töötab Tervise Arengu Instituudis alates 2009. aastast, kus tegeleb kohalike omavalitsuste
rahvatervise alase võimekuse suurendamise projektidega. Muuhulgas on ta juhtinud paikkonna
terviseprofiili metoodika väljatöötamise ja praktikasse juurutamise protsessi ja koordineerinud riikliku
alkoholipoliitika rohelise raamatu kohalike omavalitsuste peatüki koostamist. Lisaks tegeleb ta kohalike
omavalitsuste koolitamise ja nõustamisega, keskendudes eelkõige rahvatervise tegevuste strateegilisele
planeerimisele. Praegu juhib ka Norra Finantsmehhanismist rahastatud TAI kohaliku alkoholipoliitika
pilootprogrammi projekti.
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