Tilbake til normalen – også på jobben?
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Avdeling for rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag,
Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter inviterer til alor nettverk

19.11. 2021 kl. 08.45 – 14:00

Sted: Scandic Hell
Velkommen til alor nettverk!
08:45

Kaffe og mingling

09:00

Velkommen – innledning v/ KORUS

09:15

«Hodebra! Hva sier HUNT-undersøkelsen oss, om hvordan jobben kan bidra
til at ansatte får en sterkere psykisk helse? v/Leif Eggen, Nav Arbeidslivssenter

10:00

Pause

10:15

«Kan arbeidsgiver spørre om alt? Hvor går grensen? Hva er lov og hva er
lurt?» v/Charlotte Vold Winther, advokat, Helse Midt-Norge RHF

11:00

Erfaringsdeling i grupper

11:30

Lunsj

12.30

Vernerunder - mer enn anatomi. Hvordan har du det på jobben? v/ Sigurd
Eilert Liseth, NAV Arbeidslivssenter

13:15

Siste nytt v/ Avdeling for rus og avhengighet, HNT og Akan
kompetansesenter

13:30

Refleksjoner og avrunding av dagen.

14:00

God helg!

alor nettverk og målgruppe
Hvem inviterer?
Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Avd. for Rus- og Avhengighet, Helse NordTrøndelag, avdeling for rus og avhengighet, i samarbeid med Akan kompetansesenter
og Nav Arbeidslivssenter

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.

Sted: Scandic Hell - Pris: 990,Påmelding HER innen 12. november
Kontakt: Inger Lise Leite (KoRus), 952 37 049/ inger.lise.leite@stolav.no
Stein Arve Strand (KoRus), 934 45 110/ stein.arve.strand@stolav.no
Torunn Aurstad, (Avdeling for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-Trøndelag) torunn.aurstad@hnt.no

