”Spilleavhengighet, illegale rusmidler og pårørende”
Akan, KoRus – Sør og Sykehuset Sørlandet inviterer til alor nettverk,
torsdag 04. mai 2017, kl 09.00-15.00 på Scandic Kristiansand Bystranda

0900 - 0915

Velkommen til alor Agder! (Registering og kaffe fra 08.30)

0915 - 1000

Spill og spillavhengighet
v/ Ingjerd Meen Lorvik, psykologspesialist, Borgestadklinikken
Hvordan forebygge spillproblematikk i arbeidslivet?
v/ Hasle Løchen, seniorrådgiver, Akan kompetansesenter

1015 - 1100

Tegn og symptomer knyttet til rusbruk – symptomer i arbeidslivet
v/ Fred Rune Rahm, seniorrådgiver og lege, KoRus – Sør

1115 - 1200

Pårørende til ansatte med avhengighetsproblematikk
Innledning ved Ingjerd Meen Lorvik, psykologspesialist,
Borgestadklinikken
Hva trenger de pårørende av sine arbeidsgivere?
Isabella Collett Sikel, organisasjonssjef, deler erfaringer i samtale
med Astrid Heggernes.

1200 - 1300

Lunsj

1300 - 1345

Dypdykk – her får dere anledning til å gå dypere inn i dagens tema.
v/ foredragsholderne

1400 - 1445
1445 - 1500

Oppsummering og refleksjon
Avslutning med høring

alor nettverk og målgruppe
Akan, Sykehuset Sørlandet, ARA og KoRus – Sør inviterer alle som arbeider med
problemstillinger i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling for alor
Agder.
alor nettverk:
Et alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og
erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. 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 er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også 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 Akan, Sykehuset Sørlandet, ARA og KoRus – Sør .
alor nettverk 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 tilknyttet 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.

Dato: Torsdag 4. mai 2017, klokka 09.00 – 15.00
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608
Kristiansand S

For påmelding:
http://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-nettverkssamling-agder/

Pris kr. 695,Påmeldingsfrist 07. april 2017
Ved spørsmål: kontakt gjerne Nina;
nina.sterner@borgestadklinikken.no, tlf. 94851967
(NB: Nettverket driftes til selvkost. Ved manglende oppmøte faktureres faktiske utgifter)

