Akan – kontrakt og individrettet
arbeid
Akan, Sørlandet sykehus og KoRus – Sør inviterer til samling for
alor Agder tirsdag 08.11.2016, kl 09.00-15.00

Program
Fra 0830
0900

Registrering og kaffe
Velkommen

0915

Individuell akan – avtale v/ Hasle Løchen, Akan

0945

Erfaringer med individuelt akan – arbeid i praksis:
 Egenerfaringer
v/ Arve H. Bjerkely, Fyrtårnet
 Ledererfaring
v/ Tone Austrud, leder for en enhet ved Sørlandet Sykehus HF
 En akan – kontakts erfaringer
v/ Kristian Lindaas, rådgiver og akan-kontakt, Arendal kommune
 Erfaringer fra BHT
v/ Rikard Thorset, HMS – rådgiver,/bedriftssykepleier, Lund
bedriftshelsetjeneste AS
 Erfaringer fra behandlingsinstitusjon
v/ Elin Sørsvann, behandler ved ARA

1200

Lunsj

1300

Fortsettelse erfaringsutveksling - individuelt akan – arbeid

1445

Oppsummering, siste nytt og høring

Om 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.

Denne gangen har vi fokus på akan – kontrakter og individrettet arbeid. Vi har
invitert både personer fra nettverket og andre personer med erfaringer fra
temaet til å dele sine erfaringer om akan – arbeid i praksis.
Velkommen!
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av Kompetansesenter rus – region sør i samarbeid med Akan og
Sørlandet Sykehus. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/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: Clarion Hotel Ernst, Rådhusgt. 2, 4664 Kristiansand
Kursavgift kr 600,Påmelding kan gjøres her
(NB: Nettverket driftes til selvkost, derfor vil manglende oppmøte bli fakturert).

Påmeldingsfrist, 07.oktober 2016

