Praktiske opplysninger

Tid:
Fredag 23. november, kl 0900 – 1600. Kaffe og registrering fra kl 0830.

Avhengighetsproblemer
og psykisk sykdom
- nye utfordringer og
behandlingsmuligheter

Sted:
Oslo Kongressenter Folkets Hus
Youngsgate 11
0181 Oslo
Påmeldingsfrist:
19. november 2012. Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”.
Deltakeravgift:
Kr 1350. 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

Foto: Colourbox

mr.no
Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgift
politisk 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 bevisst
hetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller.

FMRs FAGDAG 2012
Oslo, 23. november 2012 - kl 0900-1600

Medlemskap i Forbundet Mot Rusgift koster
kr 200 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 2012
Oslo, 23. november 2012 - kl 0900-1600

Jon Johnsens doktorgrad
omhandlet farmakologisk behandling av alkoholproblemer,
og han har mange års klinisk
og forskningserfaring innen
feltet rus og psykiske lidelser.
Spesialist i voksenpsykiatri
med gruppeanalytisk videreutdannelse fra Institutt for
gruppeanalyse (IGA). Har siden
2000 også vært lærer ved den
gruppepsykoterapeutiske videreutdanningen. Hans interessefelt
ligger i skjæringspunktene
nevrobiologi, psykofarmakologi,
rus, avhengighet og psykoterapi.

0830-0900

Kaffe og registrering

0900-1100

Generelt om alkohol og narkotika. Litt om de ulike substansene med spesielt fokus
på nye stoffer

1100-1200

Lunsj

1200-1400

Samspill mellom avhengighetsproblemer og psykisk sykdom - ny forskning på
området

1400-1600

Behandling av avhengighetsproblemer - særlig om nye psykologiske og farmakologiske behandlingsmetoder

Avhengighetsbegrepet er oppe til diskusjon. Er avhengighet en selvstendig tilstand eller er det et symptom på noe
annet – for eksempel en psykisk lidelse? Og kan bruk av psykoaktive stoffer over tid endre hjernens funksjon? Kan
rusgiftbruk framkalle psykisk lidelse, eller er den psykiske lidelsen årsaken til avhengighetstilstanden. Hva hvis
begge deler opptrer samtidig – hva skal behandles først? Og er det slik at alle former for avhengighet er like vanskelig å behandle, eller er det stor forskjell på for eksempel en heroinavhengighet og en cannabisavhengighet når det
gjelder behandlingsmetoder og prognose for framtiden. Og finnes det nye behandlingsprinsipper som gir grunn til
større optimisme?
FMR har invitert en av Norges fremste eksperter og forskere, overlege Dr.med Jon Johnsen, ved klinikk for rus og
psykiatri, Vestre Viken HF til å gå i dybden på disse temaene.

Foto: Colourbox

Fredag 23. november 2012 – Oslo Kongressenter Folkets Hus
Youngsgate 11
0181 Oslo
Deltakeravgift: kr 1350. Medlemmer / støttemedlemmer kr 990.
Gå inn på www.fmr.no og klikk på “Meld deg på her”.

