T E G N OG S Y M P T O M E R

PÅMELDING:
turid@lynx.no
Turid Bråthen
tlf. 906 04 050
www.fmr.no/
tegnogsymptomer

KURS: 3. – 5. Juni 2020
Felix konferansesenter
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

DELTAKERAVGIFT:

Forbundet Mot Rusgift inviterer til et 3-dagers kurs i tegn og
symptomer på bruk av narkotika eller andre rusgifter.
Innholdet:
•
•
•
•
•
•
•
•

identifisere rusgiftpåvirkning
gjengi de sju stoffgruppene
beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og
beskrive stoffenes egenskaper
beskrive effekter
forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen
forklare og forstå faren for overdose
anvende kunnskapen om rusgiftpåvirkning i praksis

Kursavgiften: kr. 4.990
Medlemmer og støttemedlemmer: kr. 4.600

KONTAKT:

Torggata 3
0181 Oslo
epost: post@fmr.no
tel: 940 08 830

TEGN OG SYMPTOMER
Dette er en metode som er utviklet ved Politihøgskolen i Oslo for å konstatere påvirkning hos personer. Kurset
i denne metoden blir ledet av Ole Vidar Øiseth som har bidratt til å utvikle kursmateriell og pedagogikk rundt
temaet.
Kunnskapen er viktig for alle som i yrke eller fritid, i foreldrerolle eller i skolesammenheng, eller som helsepersonell kan tenkes å komme i kontakt med rusgiftpåvirkede personer. Øvede personer vil etter kurset kunne
konstatere rusgiftpåvirkning, og hvilke stofftyper det kan være snakk om. Ofte vil dette være nok til at klienten/pasienten/ungdommen vil medgi at han/hun har brukt et stoff og hvilket stoff det kan være. På denne
måten kan urinprøver eller andre hurtigtester ofte bli overflødige.
Også kunnskap om syntetiske cannabinoider er nå tatt inn i kurset.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
med totalt 24 timer.
Kurset er godkjent som meritterende med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusmedisin til videre- og
etterutdanningen av Legeforeningens spesialkomite i allmenmedisin.

Du finner mer omtale av kurset på FMRs nettside her: www.fmr.no/tegnogsymptomer

HJELP OSS Å SPRE INFORMASJONEN OM DETTE TILBUDET VIDERE TIL
KOLLEGER OG ANDRE SOM KAN TENKES Å VÆRE INTERESSERT I TEMAET

