
Praktiske opplysninger:

Tid:
Fredag 13. november kl. 0900-1545. Kaffe og registrering fra kl 0830.

Sted:
Konferansesenteret, Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0160 Oslo.

Påmeldingsfrist:
6. november 2009. Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”. 

Deltakeravgift:
Kr 1300. Deltakeravgift for medlemmer og sympatisører (støttemedlemmer)
av Forbundet Mot Rusgift: kr 990.

Kontakt:
Post: Forbundet Mot Rusgift, Lynx Porter Novelli, Bryggegata 5, 0250 OSLO
Fax: 23131481
Epost: turid@lynx.no
Telefon: 23 13 14 86
Mobil: 90 60 40 50 – Turid Bråthen

Alkohol og samfunnet

Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpoli-
tisk organisasjon som retter sin virksomhet
inn mot studenter og fagfolk ved universiteter 
og høgskoler. FMR sier ja til de rusopplevelser 
som forårsakes av positive sansestimuli. FMR 
sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- 
og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika 
og piller.

Medlemskap i Forbundet Mot Rusgift koster
kr 50 pr år. I tillegg til redusert deltakeravgift
på våre arrangement, får du tilsendt fire
nummer av Mot Rusgift som er en av våre
medlemsfordeler. Hvordan blir du medlem/
registrert sympatisør? Gå inn på www.fmr.no
og klikk på ”Bli med” i menyen.

 mr.no FMRs FAGDAG 2009
Oslo, 13. november 2009 - kl 0900-1545

Alkohol og
samfunnet

 mr.no



Alkohol er til stadighet et diskusjonstema i 
massemedia og mellom folk flest.

En dag hører vi at alkohol er bra for hjertet, 
en annen dag at gravide blir anbefalt å 
holde seg helt unna alkohol.
 
Vi blir fortalt at avholdsfolk er mer dep-
rimerte enn folk flest, men samtidig at 
alkoholrelatert vold øker i gatene. 
 
Noen anbefaler at vi lærer barna våre å 
søke lykkepromillen, andre at debutalderen 
for alkoholbruk må utsettes så lenge som 
mulig.

I en verden hvor større og større vekt blir 
lagt på personlig frihet og individuelt ansvar, 
hvordan skal vi som enkeltmennesker 
forholde oss til alkohol? Og hvordan skal vi 
som samfunn forholde oss, for å formidle 
normer og regler om alkohol?

0900-0910 Velkommen

0915-0945 Geir Riise; Generalsekretær, Den norske legeforening
Alkohol og helse

0950-1035 Berit Driessen-Larsen; Sosionom, Borgestadklinikken 
Alkohol og familien

1035-1055 Pause

1055-1120 Olav Hamran; Dr. art. Førstekonservator, Nasjonalt medisinsk museum
Avhold og måtehold – historiske linjer og brudd i norsk alkoholkultur

1125-1155 Knut Reinås; Sosiolog og forbundsleder, Forbundet Mot Rusgift
Alkohol og individuelle leveregler

1200-1220 Jon Agnar Johansen; Faglig leder, Trasoppklinikken
Utvikling av alkoholavhengighet

1220-1330 Lunsj

1330-1350 Jon Agnar Johansen; Faglig leder, Trasoppklinikken 
Behandling av alkoholavhengighet

1355-1425 Thomas Clausen; Dr. med., SERAF Senter for rus- og avhengighetsforskning 
Alkoholkonsum i Afrika og alkoholepidemi i et internasjonalt perspektiv

1425-1445 Pause

1445 -1505 Sol Jølberg; Enhetsleder, Aker Universitetssykehus Enhet Frogn 
Behandling av kvinner

1510-1530 Geir Kvillum; Styremedlem i Norges idrettsforbund og Olympiske og
Paralympiske komité
Idrettens holdning til alkohol

1530-1545 Oppsummering

Alkohol og samfunnet

Fredag 13. november 2009 - Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0160 Oslo
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