Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 26.01.2021 kl 09.30-11 via skype
Tilstede: Nina Stangeland, Birthe, Nina Sterner, Hasle, Paul, Åsa og Ingunn
Einar meldte frafall grunnet sykdom

Saker:

1) Referat fra møte nov 2020

2) Status Alor Norge samlingen 2021 – hva gjør vi, hvor
står vi, – evt innhold og form. Det er enighet om å
utsette fysisk alor Norge samling til høsten grunnet
korona-situasjonen men det ønskes en digital
halvdagssamling på planlagt dato. Da en av ønskene for
innhold/innlegg er det planlagte foredraget av Mikkel
vedrørende resultat fra studie BHT blir den digitale
samlingen den 19.05.2021. Annet relevant innhold/tema
kan være den nasjonale alkohol-strategien, men mer på
innholdssiden tas ved neste møte. Aktuelle datoer og
steder for fysisk alor Norge samlingen til høsten er;
Terminus og/eller Solstrand, datoforslag er 21-22.09
og/eller 28-29.09.2021. Videre avklaringer her blir
hovedtema ved neste møte!

3) Gjennomgang/revidering av relevante dokumenter
som Mandat og Kriteriene (muligens også ta en titt på
Handlingsplan). Mandat gjennomgått i møte. Mandatet
oppdateres med rett dato og endring av deltaker samt
tilføye under Merknader, første kulepunkt «Tas opp på
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kommende alor Norge samling». Vedrørende Kriteriene
så tas disse opp og gjennomgås ved alor Norge samlingen.
Innspill i den sammenheng er; - å rydde i rekkefølge på
kulepunktene under Kriterier for oppstart og drift, - legge
til rette for innspill med refleksjon ved gjennomgang av
Kriteriene ved alor Norge samlingen for å gi
tilretteleggere eierforhold til innhold/konsept.

4) Roller, funksjon, forpliktende avtaler etc innen
tilretteleggerarbeid av alor – hvordan gjør vi det i
praksis - hva har vi - hva trenger vi? (Paul) En liten
runde på praksis for samarbeidsavtaler med de ulike
«beina» i tilrettelegging av alor nettverk. Det er litt ulikt
hvordan dette gjøres men de fleste har forpliktende og
skriftlig samarbeids/partnerskapsavtale med det
kliniske/TSB, med Akan derimot er dette mer uklart. Å ha
formaliserte og skriftlige avtaler er noe H-dir anbefaler.
Samarbeidsavtaler er også nyttig for tydeligere avklare
roller og ansvar innen arbeidet med tilrettelegging av alor
nettverk (for mer om roller og ansvar – se Kriteriene)
Men dette er opp til det enkelte
nettverk/tilretteleggergruppe å løse slik det oppleves
nyttig. Partnerskapsavtalen er en mal som fritt kan
justeres/tilpasses og brukes i dette arbeidet.

5) alors intranett/nettsider – kan vi ta ut potensialet enda
mer? Denne saken fikk ingen grundig gjennomgang da
Einar/Webansvarlig ikke var tilstede. Men et partre
område ble nevnt; - tidligere program fra avholdte alor
samlinger savnes da disse er relevante for inspirasjon mm
for oss tilretteleggere, - på inta-nett mangler referat fra
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RAG møter, mm.

6) neste møte/møteplan. Det er behov for å treffes igjen
innen kort tid i og med plan/avklaringer rundt alor Norge
samling så neste RAG møte blir derfor allerede 18.02 kl
09.30-11.00 via Skype

7) Evt. KoRus Bergen stilt ved dette møte med to deltakere,
Birthe og Nina, da Birthe som overtok for ElseK i des
2020 nå går over i Phd arbeid og Nina overtar for Birthe
og blir KoRus Bergen sin faste deltaker i RAG.

I pennen av
Ingunn
28.01.2021

Ingunn innkaller

