
Praktiske opplysninger:

Tid:
Fredag 12. november kl. 0900-1530. Kaffe og registrering fra kl 0830.

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

Påmeldingsfrist:
5. november 2010. 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
Epost: turid@lynx.no
Telefon: 23 13 14 86
Mobil: 90 60 40 50 – Turid Bråthen

Sannheter og myter om avhengighet, 
stoffbrukere og sosial tilhørighet

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 2010
Oslo, 12. november 2010 - kl 0900-1530

Sannheter og myter om 
avhengighet, stoffbrukere 

og sosial tilhørighet
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0900-0910 Åpning

0915-1015 Elise Borger Karlsen og Kristine Fiksdal Abel, Avdeling Spesialiserte Poliklinikker 
(LAR-Øst)
Hva er avhengighet - sett i et psykologisk perspektiv

1015-1030 Pause

1030-1100 Helge Waal, Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF
Livslang vedlikeholdsbehandling et spørsmål om overlevelse eller verdighet?

1100-1130 Njål Petter Svensson, Arbeids og velferdsdirektoratet
Er manglende sosial tilknytning og sosial tilhørighet årsaken til - eller virkningen av - 
narkotikabruk og -avhengighet, eller begge deler?

1130-1200 Knut T. Reinås, leder i FMR
Stoltenbergutvalget, idealer og realiteter

1200-1255 Lunsj

1255-1325 Anette Gultvedt, leder i Norsk Narkotikapolitiforening
Hva betyr det for forebygging og behandling av avhengighetsproblemer at narkotikabruk 
er forbudt og straffbart?

1325-1355 Liliana Bachs, Norsk Folkehelseinstitutt 
Hva er narkotikaavhengiget - sett i et nevrobiologisk perspektiv?

1355-1415 Pause

1415 -1445 Hans Olav Fekjær, Actis - rusfeltets samarbeidsorgan
Hva er narkotikaavhengighet - sett i et sosialmedisinsk perspektiv?

1445-1515 Leiv Holstad, Maritastiftelsen 
Hva er narkotikaavhengighet - sett i et bruker- og praktikerperspektiv?

1520-1530 Oppsummering og avslutning v/Knut T. Reinås

Sannheter og myter om avhengighet, 
stoffbrukere og sosial tilhørighet

Fredag 12. november 2010 - Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgaten 20, 0160 Oslo


