Individuell Akan-avtale
Velkommen til alor Oslo/Akershus nettverkssamling
Tirsdag 6. september 2016 (09.oo – 15.oo)
Sted: Oslo Militære Samfunds selskapslokaler
(Myntegata3, 0151 Oslo tlf. 22421212)
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Registrering
Velkommen
Hva er en individuell Akan-avtale?
Pause
«Akan reddet livet mitt» (Intervju med Nina Ellioth Kvamsdahl)
Refleksjon og spørsmål fra bordene
«Jeg tok en dobbel akan». Innlegg ved Dag Vargset (driftsleder Universitetet i Oslo
som selv har vært på en Akan-avtale og i dag er Akan kontakt)
Spørsmål
Lunsj
Case presentasjon
Praksisnær aktivitet (hva bør med i en individuell Akan-avtale for å ivareta
begge parters interesse?)
Pause
Hva er spesielt i forhold til spillproblematikk når en skal inngå en individuell
Akan-avtale? V. Rolf Brumoen (Blå Kors) og Jarle Wangen (Akan
kompetansesenter)
Refleksjon og spørsmål
Høring
Siste nytt
Slutt for dagen

alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det 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 ” navn på tilretteleggere” i et
samarbeid med ”navn på klinisk miljø”. 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
tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, akan-kontakter, HMSpersonell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i
personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv
og rus.
Vennlig hilsen tilretteleggingsgruppa som består av Trasopklinikken, Incognito
Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Oslo) og Akan kompetansesenter
Påmelding: http://akan.no/kurs/alor-nettverk/
For nærmere informasjon: kontakt Hasle Løchen Hasle Løchen
Akan kompetansesenter
Telefon 22 40 28 00
Mobil 90620919

