«Fest, skam og hemmeligheter»
Akan kompetansesenter, KORUS Sør og Sørlandet sykehus inviterer til
alor Agder på Scandic Kristiansand Bystranda 29. mars, kl. 09.00 – 15.00

Program
09.00

Velkommen!
09.15

Alkohol og folkehelse – alkoholbruk i befolkningen
v/ innleder kommer
10.15

Festen
v/ Hasle Løchen, seniorrådgiver, Akan kompetansesenter
11.30

Lunsj
13.30

Skam, hemmeligheter og barrierer
v/Tommy Sjåfjell, Spesialrådgiver, KORUS Sør

15.00

Slutt

Om alor nettverk
Akan kompetansesenter, KORUS Sør og Sørlandet sykehus kan endelig invitere til
fysisk samling på Scandic Kristiansand Bystrandavil invitere alle som arbeider i
tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Scandic Kristiansand
Bystranda 29. mars 2022, klokka 09.00 – 15.00.
alor nettverk:
alor nettverk 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, og 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 i et samarbeid med Sørlandet sykehus
og Akan kompetansesenter miljø.
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.

Påmelding via link innen 22.02.2022
Påmelding alor Agder 29032022
Pris kr. 750,For spørsmål kontakt Nina Sterner; nina.sterner@korus-sor.no,
Hasle Løchen; hasle@akan.no eller
Frode Nordhelle; frode.nordhelle@sshf.no
Det tas forbehold om endringer i programmet.
Oppdatert program vil ligge på www.korus-sor.no

