
• Vi vil belyse ideen om at det er de bakenforliggende årsakene som er farlige, og at rusmidlene i seg selv  
 er mindre farlige dersom du ikke har «bakenforliggende årsaker», med andre ord at rusproblemene  
 bare er et symptom på traumer i barndommen, psykiske lidelser, mobbing, vansker i skolen, i arbeids-
 livet eller i samværet med andre. Og hvor mange av oss har bakenforliggende årsaker?

• I dette programmet vil vi belyse fra ulike vinkler hvordan noen av disse sammenhengene kan være. 

• Er det slik at tilgangen på rusmidler og kulturen rundt rusmidlene også har en betydning?

På denne fagdagen utfordrer vi politikere, skolefolk, helsepersonell, psykisk  
helsevern og TSB, barnevern og sosiale tjenester i kommunene, og folk fra  
frivillige og ideelle organisasjoner til å tenke igjennom hva det er som legger 
grunnlaget for rusmiddelbruk og russkader hos ungdom og voksne.
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09:00 Åpning

09:15 Eva Braaten, rådgiver FORUT: 
Internasjonalt perspektiv på alkohol- og narkotikaindustri, rusmidler, fattigdom og undertrykking. 

09:45 Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen: Sammenhengen mellom arbeidet for bedre folke- 
helse og arbeidet for at svake grupper skal rammes mindre av rusmiddelskader? (ikke bekreftet)

10:15 Pause

10:30 Ove Heradstveit, Psykologspesialist, NORCE: 
Hvordan utvikler narkotika- og alkoholbruken seg blant unge – og hva er sammenhengen 
mellom alkohol- og narkotikabruk og gode og dårlige oppvekstforhold? 

11:00 Jeanette Flagstad, leder for «Usynlige tigre»: 
Hvordan rammes pårørende av alkohol- og stoffproblemer? 

11:30 Mohamed Fariss, sportsklubben Sterling, Tøyen, Oslo: 
Hva trenger ungdom for ikke å rammes av rusmidler?

12:00 Lunsj

13:00 Jan Bøhler Groruddalsforum: Hvordan rammes fattigfolk og innvandrerungdom av rusmidler. 

13:30 Thomas Clausen, forsker, SERAF: Hvem rammes av overdoser? 

14:00 Pause

14:15 Carolien Konijnenberg, Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Handelshøgskolen i Innlandet: 
Løvetannbarn – hvorfor går det bra med barn med dårlige bakgrunnsforhold?

14:45 Knut T. Reinås, sosiolog og leder i FMR: Symptomteorien på frammarsj.

15:15 Avslutning

HVEM RAMMES AV RUSMIDLER?

Av hensyn til maksimalt antall deltakere vil den som først melder seg på bli prioritert.

KONTAKT
Forbundet Mot Rusgift

Torggata 3, 0181 Oslo

Epost: post@fmr.no

Tel: +47 940 08 830

DELTAKERAVGIFT
Kursavgift: Kr 1 490

Medlemmer/støttemedlemmer: 

Kr 1 200

PÅMELDING
Guro Bråthen

Epost: guro@lynx.no

Tlf: +47 906 04 050
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Bryggetorget 3, 0250 Oslo
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