«Påvirka på jobben?»
Av hva, og hva gjør vi med det?
Invitasjon til alor nettverk
i Kimen kulturhus, Stjørdal, torsdag 28. april 2016, kl. 08:30 -14:45.

Program
08.30
09.00

Kaffe & registrering
Velkommen og introduksjon av dagen. Hva er alor? v/Roar Bakken

09.15

Fakta om rusmidler – virkning og bivirkning. Og hva med medikamenter? v/ Overlege
Nils Håvard Dahl, Avdeling for rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag.

10:45

Refleksjonsgrupper
Hvilke tegn kan det være mulig å se på en arbeidsplass dersom en ansatt har problemer i
forhold til alkohol, medikamenter, narkotika, spill?

11:30

«Dette skjedde hos oss» - et eksempel på en Akan-sak
v/Tone Wanderås, Akankontakt, Sykehuset Levanger

12.00

Lunsj

12.45

Hvordan møter vi en kollega som sliter med avhengighet? v/ Mari Bull Jynge Teig
og Bodil Myrvang, Lade Behandlingssenter Blå Kors.

13.00

Vi deler erfaringer og jobber i grupper

14:00

«Raskere tilbake» - et behandlingstilbud for personer med avhengighetsproblematikk og
som fremdeles står i jobb. v/ Mari Bull Jynge Teig og Bodil Myrvang, Lade
Behandlingssenter Blå Kors

14.15
14.45

Oppsummeringer, evaluering, refleksjoner og litt om neste alor nettverk
Slutt
Med forbehold om endringer.

~ Kaffepauser legges inn underveis

~

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter Rus Midt-Norge, Psykiatrisk klinikk – Avd. for Rus- og
Avhengighet, 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.

Kimen kulturhus, Stjørdal (Boks1)
Veibeskrivelse
Kursavgift kr. 750
Påmelding innen 20. april
https://stolav.no/korus/kursinformasjon-korus/vare-kurs-og-samlinger?RegistrationID=191
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, (Psykiatrisk klinikk, Avdeling for Rus- og Avhengighet) torunn.aurstad@hnt.no

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

