Bergen, Grand Hotel Terminus
Kursavgift kr. 500,-.
Påmelding innen 15. september:

Påmelding HER

Erfaringer fra arbeid med rus i
arbeidslivet.
Anabole steroider og doping.

For spørsmål, kontakt:
KoRus vest Bergen AS på telefon 55 90 86 00
eller
Nina Stangeland:
nina.stangeland@bergensklinikkene.no
Else Kristin Utne Berg
ekrb@bergensklinikkene.no

Korus vest Bergen, Akan kompetansesenter, Stiftelsen
Bergensklinikkene og Avdeling for Rusmedisin inviterer til alornettverk på Grand Hotel Terminus 1. oktober 2019.

Erfaringer fra arbeidet med
rus i arbeidslivet.
Anabole steroider og doping.

alor nettverk
og målgruppe

Kl. 09.00
Velkommen og presentasjon av deltakerne v/seniorrådgiver Annette Paul, akan
Kompetansesenter.
Kl. 09.15 – 09.45
Bedriftserfaringer fra arbeidet med bruk av rusmidler
v/spesialsykepleier og teamleder Beate Sture, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
v/bedriftslege Anne Kristine Jordal, FRAMO
Kl. 10.00 – 10.30
Heltidsansatt med fulltids rusproblem v/Nina Ellioth Kvamsdahl

alor nettverk:

Kl. 10.45 – 11.30
Erfaringsutveksling i grupper

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.

Kl. 11.30
Lunsj

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.

Kl. 12.15 – 13.30 med innlagt pause
Brukeren er kanskje ikke den du tror? Anabole steroider og doping v/prosjektleder
Christine Wisløff, Steroideprosjektet, Oslo Universitetssykehus.

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.

Kl. 13.30 – 14.15
Erfaringsutveksling i grupper
Kl. 14.30 – 14.45
Nytt siden sist?
Kl. 14.45 – 15.00
Oppsummering og avslutning

alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus vest Bergen AS i et samarbeid
med Akan Kompetansesenter, Stiftelsen Bergensklinikkene AS og Avdeling for
Rusmedisin, Helse Bergen. 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, HMSpersonell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger
/ HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

