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ELDRE OG KLOKERE? 
Vi vet at vi blir klokere med årene. Vi vet også at eldre over 60 
år drikker mer alkohol enn tidligere generasjoner. Er dette 
klokt? 
 
Tid: Stavanger 16.10.2014, kl 08.30-15.15 v/ hotell Alstor 
 
Arrangør: Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter 
 
Målgruppe: Ansatte i kommunens helse – og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, 
pensjonistforeninger, Eldreråd og andre som har interesse for eldre og rus i Rogaland. 
 
 

 
 
 
Dagens  innhold og formål 
Vi ønsker å tilrettelegge for en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og 
erfaringer for å drøfte tema og problemstillinger som er relevante for deg og din arbeidshverdag.  
Vi ønsker at dagen skal være nyttig for deg! 
Dagen er derfor organisert slik at du kan utveksle tanker, ideer, kunnskap og erfaringer med andre i 
tilsvarende rolle/situasjon – knytte kontakter og utvikle samarbeid 
 
Påmelding innen 1.10.2014 
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Eldre og klokere - hva med alkohol? 
 

Aldring, helse og medisinbruk i kombinasjon med alkohol, kan være 
problematisk. Vi ønsker sammen å belyse og diskutere dette. 
 
 
Program 
 
08.15 - 08.45 
Kaffedrøs og registrering 
 
08.45 – 09.00 
Velkommen v/ Ingunn K. Svendsen, KoRus vest Stavanger 
 
09.00-10.00 
Eldre og klokere – hva med alkohol?  
v/ Fred Rune Rahm, Kompetansesenter rus- region sør, Borgestad 
 
10.00-10.15 
Beinstrekk 
 
10.15-12.15 
Eldre og klokere -  egne erfaringer og problemstillinger. 
 Introduksjon til Open Space konferanse v/ Åsa Sjøgren, 
 KoRus vest Stavanger 
 
12.15 - 13.15 
Lunsj                                                                
 
13.15 - 14.45 
Open Space forsetter 
 
14.45- 15.15 
Veien videre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktig info: 
 

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! 
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PRAKTISK INFO 
 
Sted: hotell Alstor, Tjensvollveien 31, 4021 Stavanger 
http://www.firsthotels.no/Vare-Hotell/Hotell-i-Norge/Stavanger/First-Hotel-Alstor/ 
 
Tid: torsdag 16.10.2014, kl 08.30-15.15 
 
Arrangør: KoRus Stavanger, Rogaland A-senter 
 
Om foredragsholderen: 
Fred Rune Rahm er lege med mangeårig erfaring fra rus- og psykiatrifeltet. Arbeider v/ KoRus sør, 
Borgestad  
 
Påmelding: via påmeldingslink 
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html 
 
Pris: 240,- 
Påmeldingsfrist: innen 01.10.2014 
 
 
For flere opplysninger, ta kontakt med Ingunn K. Svendsen eller Åsa Sjøgren 
 ingunn.svendsen@ras.rl.no el asa.sjogren@ras.rl.no  
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