Kultur og forebygging
Arbeidsliv under Covid-19
Velkommen til digital samling ved alor Vestland den 11.03.2021 kl 9-12.00
Program
09.00-09.10 Velkommen v/tilretteleggergruppa. Jarle Wangen, Seniorrådgiver AKAN og
Annette Paul, Seniorrådgiver AKAN
Kultur og forebygging
09.10-09.40 Problemstillinger og utfordringer fra vår virksomhet og våre åtti nasjoner,
i et akan perspektiv. V/Konserndirektør HR & HMSK Arnt Morten Skei, TOMA
09.40-10.05 Erfaringsutveksling i grupper, oppsummering
10.05-10.15 Pause
Arbeidsliv under Covid- 19
10.15-10.20 Situasjonen under pandemien, AKAN kompetansesenter
v/ Jarle Wangen og Annette Paul
10.20-10.25 Situasjonen under pandemien for rusbehandlingsapparatet,
v/ Beate Louise Karlsen, Spesialsykepleier/teamleder, avd. for rusmedisin
Helse Bergen
10.25-10.55 Hvordan har Kværner håndtert utfordringer knyttet til Covid-19?
V/ HR Rådgiver Håvard Kvarme
10.55-11.00 Pause
11.00-11.30

Erfaringsutveksling i grupper, oppsummering

11.30-11.50

Alkohol og andre rusmidler under Covid- 19 – hvilke endringer ser vi?
v/ Birthe Møgster, Spesialrådgiver KoRus Vest Bergen, Føre Var teamet

11.50-12.00 Oppsummering og avslutning

alor nettverk og målgruppe
alor nettverk ved Vestland tilrettelegges av KoRus Vest Bergen i samarbeid med
Akan kompetansesenter og AFR, avd. for rusmedisin, Helse Bergen.
Tilretteleggergruppa vil invitere alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus
til digital nettverkssamling den 11.03.2021 kl 09.00-12.00

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 Vest Bergen og Akan i et samarbeid med
AFR, Avd. 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, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra
arbeidsliv og rus.

Påmelding her
Påmeldingsfrist: 5. mars

