”Anabole sterioder – hvordan se, forstå og håndtere”
(- rusforebyggende arbeid i praksis)
3. desember 2019, klokka 09.00 – 15.00, Quality Hotel Tønsberg

Program
09.00 Velkommen
09.15 Steroidbruk – et kjent og ukjent land for hjelpeapparater
Historisk bakgrunn, utviklingstrekk, bruksmønster og arbeidslivstilknytning v/ Christine
Wisløff, leder av steroideprosjeketet v/ OUS og brukerrepresentant Michael Komora
12.00 Lunsj
13.00 Akan på dagsorden i Porsgrunn kommune v/ HMS-sjef Anne-Karin Nordmo
Praktisk tilnæring til rusforebyggende arbeid i KDA, sett i lys av å være en
særlovs-bedrift v/ Mette Kokkvoll Hagen, senior HR Advisor, Kongsberg Defence &
Aerospace AS
13.50 Pause
14.05 Diskusjon & erfaringsdeling
14.30 «Lav terskel til hjelp». Hva kan din virksomhet bidra med i tråd med akan – modellen?
v/ Ine Weum, seniorrådgiver, Akan kompetansesenter
14.50 Avslutning med høring og forslag tema neste samling. 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
KoRus-Sør, Akan kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold og
Borgestadklinikken inviterer alle som arbeider med problemstillinger
knyttet til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Quality Hotel
Tønsberg3. desember, kl 09.00-15.00.
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-Sør, Akan kompetansesenter, Sykehuset i
Vestfold og Borgestadklinikken. 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, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.

For informasjon om alor nettverk i Norge, se www.alor.no

Sted: Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg
Påmelding innen 03. november kan gjøres her

Pris kr 720,NB: Nettverket driftes til selvkost. Vi ser oss dessverre nødt til å fakturere ved manglende oppmøte

