Rusmiddelpolicy/kjøreregler – hvorfor det?
Velkommen til ny samling for alor nettverket fredag 25. sept. 2015
i Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler, Muntegaten 3, Oslo

Program:
Registrering fra kl. 08.30 til 09.00
09.00 legitimiteten i forhold til å ha en rusmiddelpolicy/kjøreregler v./ Hasle Løchen
Refleksjon i grupper om betydningen av slike kjøreregler
Bruk av dilemmaverktøy i bevisstgjøringen og utformingen av kjøreregler v./ Camilla Bakkeng
Intervju med Merete Lindland (HR sjef - Avinor) og Tormod Gilje (Akan koordinator og
hovedverneombud Stavanger Lufthavn - Avinor).
Refleksjon rundt bordene på bakgrunn av samtalen med mulighet for kommentarer og spørsmål til
Merete og Tormod
12.00 lunsj
13.00 Intervju m. Anders Braathen, Manager i Smalhans, om deres begynnende tilnærming i forhold til å
lage og implementere kjøreregler/ rusmiddelpolicy.
Bak Smalhans står tre venner med fartstid fra Palace Grill: Tom Victor Gausdal, Stian Floer og
Anders Braathen.
Refleksjon rundt bordene på bakgrunn av samtalen med mulighet for kommentarer og spørsmål til
Anders.
14.15 Siste nytt og en litt grundigere høring
15.00 Vel hjem!

alor nettverk og målgruppe
Alor-nettverket, for Oslo og Akershus, organiseres av Akan kompetansesenter i
samarbeid med KoRus Oslo, Trasoppklinikken, Incognito klinikk, Blå Kors og Asenteret (Kirkens Bymisjon)
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, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.
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