Alor-Midt

Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget og
Lade BehandlingsSenter inviterer til

ARBEIDSLIV OG RUSNETTVERK

KVILHAUGEN GÅRD, TRONDHEIM
Tirsdag 26.mai 2009
Kl. 08.45-15.30

Alor-Midt

Midt-Norsk Kompetansesenter
for rusfaget og Lade BehandlingsSenter vil invitere alle som
arbeider i tilknytning til arbeidsliv
og rus til nettverkssamling på
Kvilhaugen Gård 26. mai 2009.

Alor-nettverk:

Hva er et 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. Det vil derfor organiseres slik at du kan komme med
problemstillinger som du vil ha
diskutert med andre i tilsvarende
eller lignende rolle i en annen
organisasjon.
Alor-nettverket 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-nettverket organiseres og
tilrettelegges av Midt-Norsk
kompetansesenter i et samarbeid
med Lade Behandlingssenter,
Rogaland A-senter og AKAN.
Det bygger på en modell fra
arbeidsliv- og rusgruppen ved
Rogaland A-senter, og ledere
derfra er sentrale i oppstarten av
alor-nettverket i Sør-Trøndelag.
Alor-nettverket i Sør-Trøndelag
er med andre ord en ”knoppskyting” fra prosjektet i Rogaland, og
har fått navnet ”Alor-Midt”.

Målgruppe:

Alor-nettverket er for alle som
gjennom sin jobb er i kontakt
med problemstillinger omkring
rusbruk og arbeidsliv. Dette
gjelder ledere, akan-kontakter,
HMS personell, ansatte i personalavdelinger eller om du er
kollega som har erfaringer fra
arbeidsliv og rus.

Alor-Midt

Tema for dagen:
Rus og arbeidsliv, erfaringer og
utfordringer
08.45
Morgenkaﬀe m/noe å bite i og
velkommen
09.15
Er arbeidsliv- og rusnettverk
viktig?
Innlegg av spesialpsykolog
Øystein Enger v/Rogaland A-senter ,
behandlings- og kompetansesenter for
rusrelaterte problemer

10.15
Dagens tema; ”Rus- og arbeidsliv,
erfaringer og utfordringer”
ved bruk av Open Space v/Ingunn
Svendsen, Rogaland A-senter , behandlings- og kompetansesenter for
rusrelaterte problemer

12.00 Lunsj
13.00 - 15.30
Fortsettelse av dagens tema.
Pauser legges inn etter behov.

Viktig info til dagen:
Dagens arbeidsform ivaretar og fremhever den enkeltes
engasjement og fokus. Så tenk
gjennom hvilke tema som opptar
deg mest.
Dine tanker og innspill er viktige!
For mer informasjon om Open Space, se
www.rogaland-asenter.no

Alor-Midt

Ingunn K. Svendsen er utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk

sykepleie, veileder og GCP trainer. Hun er nå ansatt som rådgiver
ved kompetansesenteret Rogaland A-senter med ansvar for
spissområdet Arbeidsliv og rus. Hun har arbeidet som kliniker og
tilrettelegger i rusfeltet i over 20 år, og startet sammen med Øystein Enger Alor - nettverket i 2006 og har siden vært ansvarlig
for driften.

Øystein Enger er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen.

Øystein har bred erfaring fra arbeid med rusfaglige problemstillinger, blant annet fra legemiddelassitert rehabilitering og
psykiatrisk ungdomsteam i Stiftelsen Bergensklinikkene, og
poliklinikken ved Rogaland A-senter. De siste årene har Øystein
hatt sitt hovedfokus på arbeidsliv og rus. Hans interessefelt er
klinisk arbeid, særlig tidlig intervensjon, og han er i dag ansvarlig
for Raskere Tilbake ved Rogaland A-senter.

Bli med på en spennende dag med godt faglig utbytte!
Påmelding innen 1. mai på www.mnk-rus.no/kurs.
Pris: Kr 500 inkl lunsj og kaffe
Om du har spørsmål, ta kontakt med:
Ingunn Flakne Solberg, spesialkonsulent MNK-rus
Tlf: 73 53 80 46 / E-post: ingunn.solberg@rus-midt.no

