
Påmelding innen 31. januar. til: kristiansand.kommune.no/taaka

«Førstemann til mølla…»

Pris 850kr. Inkl. enkel lunsj, frukt, kaffe/te.

Seminaret er søkt godkjent timetellende 6 kurspoeng for videre- og etterutdanning 

i allmennmedisin, Den norske legeforening og 6 timer til klinisk spesialist i syke-

pleie/spesialsykepleie, Norsk sykepleieforbund. Det er også søkt godkjenning fra 

Norsk psykologforening.

Spørsmål kan rettes til:
Madelene Skårdal, tlf.90 60 29 64

madelene.skardal@kristiansand.kommune.no “UT AV TÅKA 2014”
Seminar om cannabis

 

     19. februar 2014 

  Nils Henrik Abels hus, Kristiansand

Du står alltid foran valg.
Noe drømmer du om,
noe blir en del av hverdagen.
Noe vil du ha mer av,  
og noe blir du lei av.
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http://www.kristiansand.kommune.no/taaka
mailto:madelene.skardal%40kristiansand.kommune.no?subject=Ut%20av%20t%C3%A5ka%202014


Arne Klyve, samfunnsviter og undervisningssjef ved 

Bergensklinikkene. Han har redigert og skrevet flere bøker om 

utfordrende unge blant annet boken ”Sinte unge menn – i 

kunnskapssamfunnet” som ble utgitt i 2009. I 2013 ga han 

sammen med Jon Severud ut boken ”Ordbok for underklassen” 

som harselerer med nyord fra næringslivet og forskjønnende 

tale fra byråkrati og politikere.

 
Liliana Bachs, avd.direktør ved Folkehelseinstituttet. 

Utdannet legespesialist i klinisk farmakologi, doktorgrad innen-

for rusmiddelfarmakologi. Har jobbet innenfor rettstoksikologi 

og biologisk rusmiddelforskning i 15 år. Har blant annet 

publisert fagartikler om plutselige dødsfall knyttet til cannabis 

og om syntetiske cannabinoider.    

Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand. Han er 

«hekta på rus» etter 15 år som fastlege for over 300 pasienter 

med forskjellige rusproblemer. Spesielt vært opptatt av canna-

bisrøykingens effekt på lungene etter å ha sett ganske drama-

tiske kols-tilfeller hos relativt unge dagligbrukere av hasj».

Hilde Nicolaisen, sykepleier med videreutdanning i rus-

problematikk. Er tidligere rusmisbruker og har arbeidet i RIO, 

rusmisbrukernes interesseorganisasjon, siden 2004. Har også 

startet opp Cannabisprosjektet i Tromsø 2005-2008.

Marco Elsafadi, basketballspiller på toppnivå. Har stort 

engasjement for barn og unge, har stiftet organisasjonen New 

page som arbeider med vanskeligstilt ungdom i forhold til 

rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. Ble 2009 

rammet av alvorlig nervesykdom som lammet han fra brystet 

og ned, men har ved hjelp av rehabilitering kommet seg opp av 

rullestolen. Er opptatt av relasjoner og samarbeid. Har mottatt 

en rekke priser for sitt mot og engasjement.  

PROGRAM: 

Kjell Adolfsen leder oss gjennom dagen

 

Kl. 08.30 - 09.00   Registrering

Kl. 09.00 - 09.15   Åpning ved Tor Utsogn    

Kl. 09.15 - 10.15   Foredragsholder: Arne Klyve 
   Tema: “unge i utenforskap” – konkurransenederlag, 

   avvik og marginalisering

Kl. 10.30 - 11.30  Foredragsholder: Liliana Bachs
   Tema: Nye cannabisprodukter: utvikling og 

   konsekvenser for brukere med fokus på psykiatri og 

   kognitive funksjoner

Kl. 11.30 - 12.30   Lunsj

Kl. 12.30 - 12.45   Kulturelt innslag v/musikklinjen på 
   Vågsbygd videregående skole

Kl. 12.45 - 13.15   Foredragsholder: Dagfinn Haarr  

   Tema: Siste nytt om syntetiske cannabinoider 

Kl. 13.30 - 14.40   Introduksjon av «Ut av tåka prisen»
   Prisvinnerforedragsholder: Hilde Nicolaissen
   Tema: Å starte hasjavvenning, i fremgang og

   motgang

 

Kl. 14.45  - 15.45   Foredragsholder: Marco Elsafadi
   Tema: Å arbeide med ungdom - motivasjon, samarbeid,  

   drop-outs-problematikk

Kl. 15.45 - 16.00   Oppsummering og evaluering 
 

 

 


