«Du er den første som spør hvordan jeg har det»
Om å ta vare på hverandre i arbeidslivet under en pandemi.

(

Kom petansesenter rus Midt-Norge, Behandlingsenheter innenfor rusbehandling i Midt-Norge,
Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter Trøndelag,
inviterer til gratis webinar

Onsdag 21. april 2021 kl. 08.30 – 11.30 på Zoom

Velkommen til alor webinar!
Her møter du representanter fra en industribedrift og en reiselivsbedrift, som deler erfaringer om
hvordan de ser og følger opp medarbeidere, samt legger til rette for dialog i en vanskelig tid.
Videre utforsker vi hvordan du kan være en god kollega, og til sist får vi noen betraktninger fra
Spillavhengighet Norge om situasjonen lokalt og nasjonalt.
Kl. 08.30

Innledning til dagen
v/Paul Gabor og Inger Lise Leite, KoRus Midt

Kl. 08.40

Hemmeligheten bak suksessen - Norsk Hydro, Akanprisen 2020
Fra bekymringsmelding til handling og til behandling
v/Bjørn Heimvik, Norsk Hydro og Marit Kjeldstad, Blå Kors Lade
behandlingssenter

Kl. 09.25

Benstrekk

Kl. 09.40

Å lede i vanskelige tider
Arild Vollan, direktør Scandic Hell i samtale med Leif Eggen, Nav
Arbeidslivssenter Trøndelag
Gruppesamtaler – hvordan være en god kollega?
v/Ine Weum og Stian Fjerdingen, Akan Kompetansesenter
Oppsummering, tips og råd

Kl. 10.30

Benstrekk

Kl. 10.45

Spillavhengighet Norge
Utvikling og situasjonsbeskrivelse lokalt og nasjonalt

Kl. 11.30

Slutt

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Behandlingsenheter innenfor rusbehandling i
Midt-Norge, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter Trøndelag
alor nettverk:
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 er et sted hvor du
kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon.
alor nettverk er en møteplass for erfaringsutveksling, og et sted hvor du kan hente
inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. alor nettverk er derfor avhengig av
aktiv medvirkning fra deltakerne.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus Midt – i samarbeid med Helse
Nord-Trøndelag, avd. for rus og avhengighet, Akan kompetansesenter og Nav
Arbeidslivsenter. Nettverksmodellen er utviklet ved Rogaland A-senter /KoRus
Stavanger
Målgruppe:
alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og
arbeidsliv. For eksempel ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, verneombud,
tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personal/HR, eller kolleger med erfaring
fra arbeidsliv og rus.
Påmelding: innen 14. april KLIKK HER (ctrl+klikk)

Du kan lese mer om Alor-nettverkene i Norge på alor.no

Sted: Zoom - Pris: Gratis
Zoom-link til arrangementet sendes til påmeldte deltakere to dager før samlingen
Kontakt:

KoRus Møre og Romsdal: Paul Gabor, 911 59 442 paul.gabor@stolav.no
KoRus Trøndelag: Tor Sæther 959 48 169 tor.sether@stolav.no og Inger Lise Leite 952 37 049 inger.lise.leite@stolav.no

