«Påvirket på jobben – av hva og hva gjør vi med det»
Velkommen til ny samling for alor Vestfold, Telemark og Buskerud

tirsdag 6. desember 2016 på Quality Hotel Tønsberg
Program
– 09.00:
09:00 – 09.15:

Registrering og kaffe
Velkommen til alor!

09.15 – 11.30:

Fakta om rusmidler – virkning og bivirkning. Hva ser vi etter?

11.30 – 12.00:

I denne julebordsesong…. Alkoholfrie alternativer
v/ Vinmonopolet i Tønsberg

12.00 – 13.00:

Lunsj

13.00 – 13.50:

Erfaringer fra praksis
v/ Marie Akselsen Liverød, HR-rådgiver, Larvik kommune
v/ Hanne Christin Olsen, hovedakan – kontakt, GNK Aerospace Kongsberg

13.50 – 14.00:

Pause

14.00 – 15.00:

Hvordan møter vi en kollega som sliter med rus – eller
spillproblematikk? Intervju og dialog med
Bjørnar Nyen, kommuneoverlege, Porsgrunn kommune
Ingjerd Meen Lorvik, psykologspesialist, Borgestadklinikken
Stanley Lohne, akan - kontakt, ABB Skien
Anne Cathrine Utsigt, leder, KoRus - Sør
Susanne Hafredal Sørheim, bedriftssykepleier og avd. leder,
Bedriftshelsetjenesten AS

15.00 – 15.15:

Avslutning med høring. Innspill til tema neste samling 11. mai 2017

alor nettverk og målgruppe
alor nettverket i Vestfold, Telemark og Buskerud organiseres og tilrettelegges av
Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken, Akan og Sykehuset i Vestfold
på oppdrag fra Helsedirektoratet.

alor nettverk:
alor står for arbeidsliv og rus. Et alor nettverk er er en møteplass hvor du inviteres til å utveksle
erfaringer knyttet til arbeidsliv, rusbruk og avhengighetsproblematikk. Fokus er både på
forebygging, å komme tidlig inn, og oppføling av ansatte med avhengighetsproblematikk.
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.

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.

Vil du vite mer?
Se www.alor.no

Quality Hotell Tønsberg
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
Kursavgift kr. 600,- inkluderer lunsj og bevertning.
Påmelding innen 04. november: her
Kontaktperson: Nina Sterner, spesialkonsulent
(nina.sterner@borgestadklinikken.no, tlf: 94 85 19 67)
(NB: Nettverket driftes til selvkost. Manglende oppmøte vil derfor bli fakturert faktiske utgifter)

