Behandling – som en del av en individuell akan avtale
Velkommen til alor Oslo/Akershus nettverkssamling
Tirsdag 28. februar 2017 (09.oo – 15.oo)
Sted: Oslo Militære Samfunds selskapslokaler

Program:
08.30
09.00
09.15
09.30
09.45
10.00
10.30

11.00
11.15
12.00
12.45
13.30
13.45
14.30
15.00

Registrering
Velkommen – presentasjon
Fra bekymring til handling. Hvordan komme inn i behandling?
(arrangert rollespill)
Refleksjon rundt bordene
Pause
Samtale mellom arbeidstaker og fastlege (film) m./ refleksjon
Vurdering av henvisning (arrangert rollespill fra et
vurderingsmøte på behandlingsinstitusjon m./ refleksjon rundt
bordene).
Pause
Møte med behandlingsapparatet opp i mot en akan avtale
(rollespillet fortsetter)
Lunsj
Hjørnepresentasjoner ved Blå Kors poliklinikk og Inkognito
klinikk
Pause
Hjørnepresentasjoner ved A-senteret og Trasopklinikken
høring og siste nytt
slutt for dagen

alor nettverk og målgruppe
alor nettverket i Oslo og Akershus organiseres og tilrettelegges av
Trasopklinikken, Incognito Klinikk, KoRus Oslo, Blå Kors Oslo, ASenteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Akan kompetansesenter
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. Nettverket bygger
på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.

Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet
rusmiddelbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud,
tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller andre som har erfaring fra
arbeidsliv og rusmiddelbruk.

Påmelding: http://akan.no/kurs/alor-nettverk/
Sted: Oslo Militære Samfund, Oslo (Myntgata 3, 0151 Oslo tlf. 22421212)
Pris: kr 800,-

Les mer om alor nettverk i Norge på www.alor.no
For nærmere informasjon: kontakt Hasle Løchen
Akan kompetansesenter
Telefon 22 40 28 00
Mobil 90620919

