
Tid:
Fredag 11. november kl. 0900-1530. Kaffe og registrering fra kl 0830.

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

Påmeldingsfrist:
5. november 2011. Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”. 

Deltakeravgift:
Kr 1300. Kr 990 for medlemmer og sympatisører (støttemedlemmer).

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

Praktiske opplysninger

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.
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Hasj og marihuana
– over- eller undervurdert 

problem?

 mr.no
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0900-1130 Thomas Lundkvist
Behandling av cannabisavhengighet - hva og hvordan?

1130-1200 Uteseksjonen, Oslo kommune
“Ut av tåka” - behandling av cannabisavhengighet i Oslo

1200-1245 Lunsj

1245-1515 Jan Ramström
Skader av hasj og marihuana - hva sier forskningen?

1515-1530 Oppsummering og avslutning

Erfaring fra tidligere fagdager tilsier at vi denne gangen går i dybden på hvert enkelt tema. Vi har derfor 
invitert Thomas Lundkvist, som er arkitekten bak behandlingstilbudene for cannabisavhengighet i Sverige, 
og som også har utarbeidet en egen selvhjelpsguide for hasjavhengige. Han vil gi en grundig innføring i 
tankegangen og teorien bak denne behandlingen, og vil også si noe om resultatene. I denne sammen-
hengen har også Uteseksjonen i Oslo et prøveprosjekt “Ut av tåka”, hvor de orienterer om hvordan de 
tilpasser Lundkvists program til en norsk virkelighet. Jan Ramström har på vegne av det svenske Folke-
helseinstituttet utarbeidet en oversikt over forskning på verdensbasis som sier noe om på hvilke områder 
det er forsket på  skader av hasj og marihuana, og resultatene av denne forskningen. Hva er dokumentert 
og hva er teori knyttet til skader ved bruk av hasj og marihuana? Vi lar Ramström få ettermiddagen til å 
gjennom gå resultatene av denne forskningsgjennomgangen.

Fredag 11. november 2011 – Konferansesenteret Høyres Hus, 
Stortingsgaten 20, 0160 Oslo
Deltakeravgift: kr 1300. Medlemmer / støttemedlemmer kr 990.
Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”.

Foto: Colourbox


