«Fra bekymring til handling til akanavtale – Hvordan få det til?»
KoRus-Sør, Sørlandet sykehus/ARA og Akan kompetansesenter ønsker
velkommen til nettverk for arbeidsliv og rus – alor Agder
16. oktober 2020, klokka 10.00 – 15.00, digital samling på zoom

Program
1000 - 1130

Velkommen
Siste nytt – presentasjon av forskning på arbeidsliv og rus
Fra taus bekymring til åpenhet og handling
- Når skal vi være bekymret – og hvordan handle?
- Den nødvendige samtalen

1130 - 1215

Lunsj

1215 - 1445

Akan – avtale – fra oppstart til avslutning
- Innhold og oppfølging
Erfaringer fra et ansatt-perspektiv – v/ Tommy Sjåfjell, KoRus-Sør

1445 - 1500

Avslutning med høring og innspill til tema til neste samling

alor nettverk og målgruppe
KoRus-Sør, Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus/ARA inviterer alle som
arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til digital samling fredag 16. oktober
klokka 09.00 – 15.00
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-Sør, Akan kompetansesenter og Sørlandet Sykehus/ARA. 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

Påmelding her
Pris kr. 200,-. NB: Bindende påmelding.

