”Skål ”
-fra ord til handling
Rusmiddelpolicy i praksis
Program
08.30 Kaffe, drøs og registrering
09.00 Velkommen
09.15 Gråsoner og kulturperspektiv – hva viser ny forskning?
v/ Silje Lill Rimstad, rådgiver v/ KoRus Stavanger
Beinstrekk
10.15 «Kom an»
alor teateret v/ Tor Borge og Åsa Sjøgren belyser aktuelle situasjoner/dilemma
- Refleksjoner
10.45 Behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstils- og avhengighetsproblemer
Klinikksjef Geir H. Iversen presenterer Haugaland A-senter sitt tilbud
Beinstrekk
11.15 Rusmiddelpolicy i praksis. I 2017 vant KDA (Kongsberg Defense & Aerospace AS)
Akan prisen. Mette Mauland presenterer deres arbeid og erfaringer.
- Refleksjon ved bordene
12.30 Lunsj
13.30 DYPDYKK
Dypdykk er en spennende form som foregår i mindre grupper. Her får en anledning å gå litt mer i
dybden innen aktuelle tema og innlegg presentert i plenum.
14.50 Siste nytt, oppsummering og evaluering av dagen. Avsluttes innen kl 15.15
Foruten å lytte til spennende innlegg blir det god anledning til å bidra med egne erfaringer og refleksjoner

alor nettverk og målgruppe
Arbeidsliv og rusgruppen ved KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter
inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til
nettverkssamling på hotell Amanda torsdag den 15.03.2018, kl 08.3015.15
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 vest Stavanger i et samarbeid med
poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland Asenter/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.

For info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Sted: Clarion Collection Hotell Amanda, Smeasundet 93, Haugesund
Påmelding via link innen: 2.03.2018
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=220804

Pris, 680,For spørsmål kontakt Ingunn, Åsa eller Tor
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no tlf 51729063 / 90935662 eller
Asa.ingrid.sjogren@rogaland-asenter.no tlf eller 51729173
tor.borge@rogaland-asenter.no tlf 51729005

NB: Nettverket driftes til selvkost.
Ved manglende oppmøte og/eller avmelding etter påmeldingsfrist faktureres faktiske utgifter

