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Tegn og symptomer 
på misbruk av narkotika eller andre rusmidler 

2 og 3 dagers narkotikakurs fra 
Norsk Narkotikapolitiforening

Muligheten til å ha et trygt og narkotikafritt arbeidsmiljø, skole og oppvekstmiljø kan ikke
verdsettes høyt nok. 

På stadig flere arenaer fremstår det som om at narkotikamisbruk er akseptert. 
Dette korresponderer ikke med den enkelte virksomhet sitt behov for å skape sikkerhet,
betryggende arbeids resultat, trivsel og ikke minst et godt omdømme. Behovet for kunnskap
og evne til å avdekke misbruk blir mer og mer nødvendig i de fleste yrkesgrupper, firma eller
etater. Noe av det viktigste en virksomhet kan gjøre for å bidra til å forebygge følgeskader, er
å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å handle både før og etter at problemer oppstår. 
Norsk Narkotikapolitiforening kan gjennom sine kurs bidra til at din virksomhet er godt nok
rustet til å møte utfordringene. 

Vi benytter instruktører med lang erfaring og som formidler stoffet på en lettfattelig og 
engasjerende måte. 

Det du klarer å se, avhenger av om du vet hva du skal se etter!
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«Det beste kurset jeg har deltatt på»
(inspektør, Videregående skole)

«Jeg trodde jeg kunne mye om
rus, men forstod raskt at jeg 

haddemye å lære»
(mangeårig leder av en ungdomsinstitusjon)

«Jeg møter og snakker med
ungdommen på en annen måte nå,
vi snakker litt samme språket»

(sosiallærer på ungdomsskole)

«Vi skal ta en runde med kollegaene
våre, også legene»
(ansatte på legevakta)

Sagt om kurs fra NNPF:

For, pris og bestiling: Se baksiden >
Norsk Narkotikapolitiforening 

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en landsomfattende forening som består av ca 3500 medlemmer fra politiet, 
påtalemyndigheten, tollvesenet, fengselsvesenet og forsvaret, som har narkotikaproblematikk som sitt interesseområde. 
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Tema på kurset er:

� Rusmiddelsituasjonen – historikk og nye trender 
� Norsk Narkotikapolitikk 
� Legaliseringsbevegelsen
� Hva påvirker beslutningsprosessen vår 
� Hvordan kan vi aktivt påvirke situasjonen 
� Forebygging i hjemmet, bedriften og nærmiljøet
� Fysiologi og rus 
� Hvordan avdekke misbruk 
� Indikasjonstester og ulike inntaksmåter 
� Detaljert stoffkunnskap
� Hvordan opptrer misbrukeren
� Effekter av kombinasjonsmisbruk 
� Praktisk bruk av indikasjonstestene  

 Kursdeltagere får bøkene: 
«Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, 

alkohol og doping», 

samt boken 

«Tegn og symptomer» 

Etter kurset mottar alle deltagere 
kursbevis fra NNPF.

Pris pr kurs: 50.000,- for inntil 20 personer 
(kr 650,- pr person over 20 deltakere) 

Utgifter til reise og opphold for 
kursinstruktør kan påløpe.

Kurset inneholder temaer som:

� Rusmiddelsituasjonen før og nå
� Norsk Narkotikapolitik 
� Legaliseringsbevegelsen
� Hva påvirker beslutningsprosessen vår
� Hvordan kan vi påvirke situasjonen, forebygging i 

hjemmet, bedriften og nærmiljøet
� Fysiologi og rus
� Hvordan avdekke misbruk
� Indikasjonstester og inntaksmåter
� Detaljert stoffkunnskap
� Hvordan opptrer misbrukeren
� Effekter av kombinasjonsmisbruk 
� Praktisk bruk av indikasjonstestene
� Praktiske øvelser
� Eksamen. 

Dette kurset gir en enda mer detaljert 
innføring i de ulike temaer og avsluttes 

med eksamen. 

 Kursdeltagere får bøkene: 

«Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, 
alkohol og doping», 

samt boken 

«Tegn og symptomer» 

Etter kurset mottar alle deltagere kursbevis.

Pris pr kurs: 65.000,- for inntil 20 personer 
(kr 650,- pr person over 20 deltakere) 

Utgifter til reise og opphold for 
kursinstruktør kan påløpe.

Tegn og symptomer på narkotikamisbruk 16 timer
(2 dager)

Tegn og symptomer på narkotikamisbruk 24 timer, inkl eksamen
(3 dager)

Dagseminar om narkotika

Dagseminar og timebaserte foredrag kan arrangeres etter avtale med kursansvarlig i NNPF. 
Kontakt Kjell Johnny Eftedal på kurs@nnpf.no evt tlf. 954 41 926




