Invitasjon til nettverkssamling
alor Vestfold, Telemark og Buskerud.

Tema: Pårørende og arbeidstaker
I samarbeid med Akan, Borgestadklinikken og Sykehuset i Vestfold
inviterer Kompetansesenter rus – region sør til samling for alor nettverk
20. november 2015 på Quality Hotel Tønsberg
PROGRAM
09.00 – 12.00: Velkommen, praktiske opplysninger og presentasjonsrunde
v/Nina Sterner
Pårørende til personer med avhengighetsproblematikk:
Hvilke rettigheter har de? Hvordan berøres de? Hva kan vi gjøre?
v/ psykologspesialist/seniorrådgiver Ingjerd Meen Lorvik,
Borgestadklinikken
En pårørende forteller
v/ Birgit Vedahl Ullnæs, Spilleavhengighet-Norge
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00 – 15.00: Medavhengighet på arbeidsplassen?
v/ Inger Johanne Statin Olafsen, NAV kontaktsenter, Vestfold.
Når er nok nok? Kan Akan – avtaler bidra til å forlenge den ansattes
problem?
v/seniorrådgiver Hans Ole Berg, AKAN
Det vil bli satt av tid til diskusjoner i gruppe og i plenum

alor nettverk og målgruppe
I samarbeid med Akan, Borgestadklinikken og Sykehuset i Vestfold
inviterer Kompetansesenter rus – region sør til samling for alor nettverk
20. november 2015 på Quality Hotel Tønsberg
alor nettverk:
Alor står for ArbeidsLiv Og Rus. Et alor nettverk er en møteplass hvor deltakerne inviteres til å
utveksle erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Nettverket skal
være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende
rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk skal være en plass å utveksle erfaringer, og et sted hvor du kan hente inspirasjon og
kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som
ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av Kompetansesenter rus – region sør i samarbeid med
Borgestadklinikken og Sykehuset Vestfold. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland Asenter/KoRus Stavanger.

Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk
og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.

Vil du vite mer?
se www.alor.no
eller kontakt nina.sterner@borgestadklinikken.no

Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Kursavgift kr. 600,Påmelding: Klikk på linken her
Påmeldingsfrist:26. oktober

