«Medikamentbruk og konsekvenser for arbeidslivet»
«Den nødvendige samtalen»
Velkommen til ny samling for alor Agder Tirsdag 5. april på
ClarionErnst Hotel, Kristiansand

PROGRAM
09.00 – 11.45: Velkommen, praktiske opplysninger og presentasjonsrunde
v/Nina Sterner, KoRus – Sør
Om medikamentbruk og konsekvenser for arbeidslivet i et generelt
helseperspektiv.
v/ Fred Rune Rahm, medisiner, KoRus-Sør
Innledning «Den nødvendige samtalen»
v/ Astrid Heggernes, rådgiver SSFH, og Frank Hansen,
HMS- rådgiver BHT.
11.45 – 12.45: Lunsj
12.45 – 15.00: Den nødvendige samtalen fortsetter.
Oppsummering, siste nytt og høring

Det vil bli satt av tid til diskusjoner i gruppe og i plenum

alor nettverk og målgruppe
Alor nettverket i Agder organiseres av Akan, Sørlandet sykehus og
Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør)
Hva er et 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 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, Rådhusgata 2, Kristiansand
Kursavgift kr. 600,Påmelding: Klikk på linken her
Påmeldingsfrist:15. februar 2016

