Arbeidsliv- og rusgruppen
Inviterer til nettverkstreff
med tema:

Sted: Maritim hotell, Haugesund
Pris: kr 700,Påmelding ved henvendelse til
Hilde.elin.haugland@ras.rl.no
telefon 51 72 90 36, mellom 9 -15

I FORKANT
- tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon ved risikobruk
av alkohol, relatert til arbeidslivet

Påmeldingsfrist: innen 29.04.2009.

Maritim hotell, Haugesund, 14.05.09.
Spørsmål vedrørende innhold og opplegg:
ingunn.svendsen@ras.rl.no
telefon 51 72 90 00

Rogaland A-senter vil invitere alle som arbeider i tilknytning til
arbeidsliv og rus (alor) til nytt nettverkstreff, denne gangen på
Maritim hotel, Haugesund, torsdag 14.05.09, kl 9-15.
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 / HR og bedriftshelsetjeneste, eller om du er
kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.

Alor-nettverk
Alor-nettverket organiseres og tilrettelegges av arbeidsliv- og
rusgruppen ved Rogaland A-senter. Det bygger på, og er
avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne. Hensikten er
å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker
å delta. 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.
Tema for nettverkstreffet denne gangen vil være, -

I FORKANT
- tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon ved risikobruk
av alkohol, relatert til arbeidslivet

8.45
Registrering og kaffe
9.00
Velkommen
9.15

I FORKANT

Presentasjon av erfaringer og metodikk innen tidlig identifikasjon/ intervensjon:
*
”Å forankre – implementere på ledelsesnivå”
v/ Anne-Britt Motland, HMS rådgiver, Stavanger Universitets Sykehus
*
”Å integrere og anvende i den daglige driften”
v/ Margaret Reve, bedriftssykepleier, Conocophillips
*
”Å være den det gjelder”
v/ terapautene Veslemøy Storstein og Øystein Enger, Rogaland A-senter
*
En riskbruksmodell, metode for å forebygge risikodrikking.
v/Hasle Løchen og Ingunn Svendsen, rådgivere v/Kompetansesentrene
AKAN og Rogaland A-senter
11.45
Lunsj
13.00
”Dypdykk”
Og nye presentasjoner
14.20 - 14.45
Siste nytt og nettverket videre

