Juridiske aspekter knyttet til tema arbeidsliv og rus
KoRus – Sør, Akan Kompetansesenter og Sørlandet Sykehus inviterer til
alor nettverk i Agder tirsdag 17. april 2018,
klokka 09.00 – 15.00 på Scandic Kristiansand Bystranda
Program
0900 - 0915

Velkommen til alor Agder (Registrering og kaffe fra 08.30)

0915 - 1000

Arbeidsliv og rus – noen juridiske problemstillinger
v/Hege Synne Rahm, advokat i Legeforeningen

1015 - 1130

Arbeidsliv og rus – noen juridiske problemstillinger forts.

1130 - 1230

Lunsj

1230 - 1330

Arbeidsliv og rus – førerkortbestemmelser
Innledning v/Bjørn Egenes, hovedverneombud, Sira-Kvina Kraftselskap
Dilemmaer og lojalitet v/Dagfinn Haarr, kommuneoverlege, Kristiansand
Spesialisthelsetjenestens praktisering av bestemmelsene
Dialog og erfaringsutveksling

1345 - 1445

Evaluering av alor – nettverkene – gjennomgang av rapport og veien
videre for alor Agder
v/ Hasle Løchen, seniorrådgiver, Akan Kompetansesenter

1445 - 1500

Siste nytt, avslutning med høring.

alor nettverk og målgruppe
alor nettverk:
Hva er alor nettverk? Det er 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 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.
alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus - Sør i et samarbeid med ”Sørlandet Sykehus og Akan
Kompetansesenter. 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 klikk her
Pris kr 710,-. Påmeldingsfrist 23. mars 2018
(NB: Nettverket driftes til selvkost. Manglende oppmøte vil derfor bli fakturert faktiske utgifter)

Vil du vite mer om alor nettverkene?
Se www.alor.no eller kontakt nina.sterner@borgestadklinikken.no

