Individuelle Akan-avtaler
– samhandling og brukermedvirkning i praksis
Invitasjon til alor nettverk
på Quality Airport Hotel Værnes, onsdag 16. november 2016, kl. 08:30 -15:00.

Program
08.30
09.00

Kaffe & registrering
Velkommen og introduksjon av dagen v/ Inger Lise Leite og Roar Bakken, KoRus

09.15

Den individuelle Akan-avtalen v/ Ine Weum, Akan kompetansesenter

10:00

Fem ulike roller og perspektiv i arbeidet med en individuell Akan-avtale
-

Den ansatte v/ Nina Kvamsdal
Lederen v/ Steinar Volden, Meråker Kurbad
Akan-kontakten v/ Hallbjørn Rønning, Trøndelag Teater
Bedriftshelsetjenesten v/ Rune Holmlimo, ANT HMS & Bedriftshelsetjeneste AS
Fastlegen v/ Anne Lise Bangstad, NAV Nord-Trøndelag (tidl. fastlege)

12.00

Lunsj

13.00

Dypdykk i de ulike perspektivene
- fordypning i grupper etter interesse

14.00

Vi deler med hverandre fra de ulike gruppene

14.30

Oppsummeringer, evaluering, refleksjoner og litt om neste alor nettverk

15.00

Slutt

Med forbehold om endringer.

~ Kaffepauser legges inn underveis

~

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Avd. for Rus- og Avhengighet, Helse NordTrøndelag i samarbeid med Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter
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 KoRus Midt – i et samarbeid med
Psykiatrisk klinikk – avd. for rus- og avhengighet, Akan kompetansesenter og Nav
Arbeidslivsenter. 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.

Sted: Quality Airport Hotel Værnes
Veibeskrivelse
Det finnes gratis parkering mellom hotellet og E14.
Parkeringsbevis fås ved henvendelse i hotellresepsjonen.

Kursavgift kr. 750
Frist for påmelding 9. november
https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger?RegistrationID=218
Kontakt: Inger Lise Leite (KoRus), 952 37 049/ inger.lise.leite@stolav.no
Roar Bakken (KoRus), 934 45 884/ roar.bakken@stolav.no
Torunn Aurstad, (Avdeling for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-Trøndelag) torunn.aurstad@hnt.no

NB! Påmeldte som ikke melder fra om forhindret deltakelse belastes et gebyr på kr. 500,-

