Alkohol, kultur og
kulturforståelse i arbeidslivet
KoRus vest Bergen inviterer til alor-nettverk torsdag den 12. april 2018
ved Scandic Bergen Airport Hotel

PROGRAM
Kl. 09.00

Kaffe og rundstykke

Kl. 09.15

Velkommen

Kl. 09.30

Presentasjon av tilrettelegger-gruppen

Kl. 10.00

Alkoholkultur og gråsoner, hva viser ny forskning? v/Silje Rimstad,
KoRus Stavanger, Rådgiver

Kl. 11.00

Erfaringsdeling i grupper

Kl. 11.45

Kort runde i plenum

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Kan arbeidsmiljøet ha betydning for alkoholbruken? v/direktør Ole
Hope, Bergensklinikken

Kl. 14.00

Presentasjon av dilemmaverktøy v/Annette Paul, Seniorrådgiver Akan

Kl. 14.45

Nytt siden sist

Kl. 15.00

Avslutning

alor nettverk og målgruppe
KoRus vest Bergen inviterer i samarbeid med Akan kompetansesenter,
Bergensklinikken og Avdeling for Rusmedisin alle som arbeider i
tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling.
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

Dato:
Kl:
Sted:
Kursavgift:
Kontaktperson:

12. april 2018
09:00 - 15:00
Scandic Bergen Airport Hotell
kr 750,Else Kristin Utne Berg (KoRus) 416 49 336
else.kristin.utne.berg@bergensklinikkene.no

 Påmelding innen 3. april her

