Medikamenter og spill
– konsekvenser for arbeidslivet
KoRus – Sør, Akan og Sykehuset i Vestfold inviterer til alor nettverk
Torsdag 11. mai 2017, klokka 09.00 – 15.00 på Quality Hotel Tønsberg.
Program
0900 - 0915

Velkommen til alor VTB!

0915 - 1015

Spill og spillavhengighet i et arbeidslivsperspektiv
Magnus Eidem, spesialrådgiver KoRus-Øst og Ine Weum, seniorrådgiver Akan
kompetansesenter

1030 - 1100

En personlig historie om pengespillavhengighet
Arni Thor Høskuldsson deler erfaringer i samtale med Hans Ole Berg, seniorrådgiver Akan
kompetansesenter

1100 - 1130

Diskusjon og refleksjon i grupper

1130 – 1230

Lunsj

1230 - 1330

«Du, av alle» – Om medikamentbruk og å møte mennesker i krise
Oda Sjøvoll, sosiolog og prosjektleder Akan kompetansesenter

1345 - 1445

Fra et legeperspektiv: Utfordringer og dilemmaer knyttet til
problematisk rusmiddelbruk og avhengighetsproblematikk
Overlege Harald Lyng Monsen ved Avdeling for rusbehandling, SiV
Konsernoverlege Thrine Lise Stäheli, Nortura SA
Sissel Borthne Gundersen, tidligere fastlege, nå lege på Borgestadklinikken
Intervjues av Hans Ole Berg, Akan kompetansesenter

1445 - 1500

Avslutning med høring

alor nettverk og målgruppe
KoRus – Sør, Akan kompetansesenter og Sykehuset i Vestfold inviterer alle som arbeider i
tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling for alor Vestfold, Telemark og Buskerud (alor
VTB)
På denne samlingen har vi fokus på medikamenter og spill og konsekvenser for arbeidslivet.
Vi starter dagen med en innledning om spill og spillavhengighet ved Magnus Eidem,
spesialrådgiver KoRus-Øst og Ine Weum, seniorrådgiver Akan kompetansesenter. Deretter
vil Arni Thor Høskuldsson dele personlige erfaringer. Høskuldsson har vært åpen om sin
spilleavhengighet og har tidligere delt sin historie blant annet på Idrettsgallaen og i
programmet Luksusfellen.
Etter lunsj er tema medikamentavhengighet. Oda Sjøvoll, rådgiver Akan kompetansesenter
og leder for prosjektet «Du av alle» - Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt
medikamenter, presenterer funn fra sin rapport. Fokuset er på hvordan ansatte i krise
opplever å bli møtt av arbeidsgivere. Vi avslutter dagen med panelintervju med leger i 3 ulike
roller (fastlege, rusmedisiner og konsernlege) som sammen skal diskutere utfordringer og
dilemmaer knyttet til avhengighetsproblematikk.

alor nettverk:
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 ” navn på tilretteleggere” i et samarbeid med ”navn på klinisk miljø”.
Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/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.

For påmelding:
http://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-nettverkssamling-buskerud-telemark-og-vestfold/
Pris kr. 695,-

Kontakt gjerne Nina ved spørsmål:
nina.sterner@borgestadklinikken.no , tlf. 94851967
(NB: Nettverket driftes til selvkost. Ved manglende oppmøte faktureres faktiske utgifter).

