Grunnleggende akan-arbeid; Akan på 1-2-3
KoRus – Sør, Akan Kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold og
Borgestadklinikken inviterer til alor nettverk 20. juni 2018,
klokka 09.00 – 15.00 på Quality Hotel Tønsberg
09.00 – 09.15

Velkommen med presentasjonsrunde

09.15 – 10.15

Bedrift, rusmiddelpolicy og kultur
v/ Ine Weum, seniorrådgiver, Akan kompetansesenter

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.45

Å se og ta tak tidlig – den nødvendige samtalen
- Introduksjon v/ Ine Weum, Akan kompetansesenter
- Å skape trygge rammer og et godt samtaleklima
v/ Øivind Flaaten, spes.sykepleier, Sykehuset i Vestfold
Lunsj

11.45 – 12.45
12.45 – 14.30

Individuell akan – avtale – oppfølging av medarbeidere med rus eller
spillproblematikk
- Introduksjon v/ Ine Weum
- Erfaringer fra individuelt akan -.arbeid v/ Lene Lindflaten, leder for
familiehelsetjenester, Porsgrunn kommune
- Erfaringsutveksling i grupper

14.30 – 14.45

Evaluering av alor – nettverkene v/ Nina Sterner, KoRus - Sør

14.30 – 14.45

Siste nytt, høring og avslutning

alor nettverk og målgruppe
alor nettverk:
Et alor - nettverk 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.

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 Akan
kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold og Borgestadklinikken. 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/spillproblematikk og arbeidsliv; ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell,
verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR m.fl.

________________________________________________________________________________

Kostnad: Kr. 710,- inkluderer dagpakke og lunsj.
(NB: alor nettverk driftes til selvkost. Faktiske utgifter vil bli fakturert ved manglende oppmøte).

Påmeldingsfrist: 11. juni 2018
Påmelding kan gjøres her
Vil du vite mer om alor nettverk? Se www.alor.no

