
Utbildningsinsats för krogar mot knark i Karlstad

En utbildning för alla i nätverket Krogar mot knark. Utbildningen ger 
ökad kunskap om narkotika och narkotikaanvändning samt 
beteenden och attribut kopplat till bruk och försäljning. Ökad 
kunskap om den juridik som är relevant på området samt adekvat 
hantering och agerande för personalen.

När: måndag den 15 maj kl.13.00-17.00
Var: Albatrossen, Karolinen konferens
Föreläsare: Lena Ljungdahl

Kostnad: 300 kr per deltagare inklusive eftermiddagsfika
Max: 200 stycken deltagare minst: 100 deltagare.
Ange: Krogens namn, fakturaadress och deltagarnas namn. 
En faktura skickas ut till varje krog efter utbildningen. 
Anmälan är bindande. 

Anmälan till: magnus.wallgren@karlstad.se senast 17 april

Välkomna! 
Styrgruppen för Krogar mot knark 

Lena Ljungdahl är utbildade polis, 
spanare och förundersökningsledare.

I 15 år har hon arbetat på  
narkotikaroteln i Stockholm med bland
annat Rave och krogkommissionen. 

Chef för polisens narkotikautbildningar 
och nationell instruktör för drogtecken 
och symtom.

Lärare på polishögskolan. 
Utbildar jurister i drogkunskap.

Sveriges största KrimPodd – ”över min 
döda kropp”

mailto:magnus.wallgren@karlstad.se


måndag den 15 maj kl.13.00-17.00

utbildning

Karolinen konferens  
Lokal: Albatrossen 

Lena Ljungdahl- föreläsare

En utbildning för alla i nätverket Krogar mot knark i Karlstad.

Steg 1  Föreläsning med Lena Ljungdahl.

Övergripande mål

- Ökad kunskap om olika narkotiska preparat
- Ökad förmåga att förebygga, upptäcka och identifiera användningen av 

droger, tex genom drogtecken och symtom
- Ökad kunskap och förmåga att hantera personer som är påverkade av 

narkotika inkl. kännedom om rusets faser och farlighetskriterier.
- Kännedom om de juridiska aspekterna inom området
- Ökad förmåga till trygg och säker yrkesutövning.

Steg 2 E – Learning. Digital interaktiv utbildning ( Kan köpas till efter steg 1)

För att repetera, fördjupa och säkerhetsställa en gemensam lägstanivå bör 
utbildningen ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta kan göras med ett 
digitalt verktyg.

E –learing 30-40 minuter, digitalt interaktivt verktyg som man kan göra 
individuellt eller i grupp. Bör göras 1 gång/ år

Övergripande mål 

- Fördjupad kunskap efter genomförd föreläsning på samma tema
- Repetition av kunskap
- Säkerställa personalens förmåga att bygga, upptäcka och identifiera 

användningen av droger, över tid.
- Erbjuda kunskap till nyanställda, sjukskrivna, föräldralediga mfl. som missar 

utbildningstillfället

www.krogarmotknark.se/karlstad

http://www.krogarmotknark.se/karlstad

