"Avhengighetens mangfoldighet”
Rusmidler – spill/gambling – pårørende

KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter inviterer til alor nettverk,
torsdag den 26.02.2015, kl 08.30-15.15 ved Maritim hotell, Haugesund
Program
08.30 Registrering og kaffedrøs
09.00 Velkommen
09.15 Hvordan forstå avhengighet ut fra et nevrologisk perspektiv?
v/ Silje Lill Rimstad, rådgiver, KoRus Stavanger, Rogaland A-senter
Beinstrekk
10.20 Spilleavhengighet/gambling – konsekvenser for helse og arbeidsliv
v/ Håkon Hauge Johnsen, psykologspesialist, Rogaland A-senter
11.10 Bord - drøftinger
11.40 Lunsj
12.40 Avhengighet - Pårørendeperspektiv - Mulige berøringspunkter til arbeidsliv
v/ Oddbjørg Margareth Hovland, fagkonsulent, Haugaland A-senter
Beinstrekk
13.45 ”Gode samtaler - tett på” - erfaringer og historier fra praksis
v/ Ida Djuv, bedriftssykepleier/HMS rådgiver, Haugaland HMS og ansatte fra Eramet
14.30 Alkoholfrie alternativer – presentasjon med smaksprøver
v/ fagfolk fra Vinmonopolet i Hagesunds
15.00 Siste nytt

alor nettverk og målgruppe
Arbeidsliv og rusgruppen ved KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle
som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Maritim hotell,
Haugesund den 26.02.2015 kl 08.30-15.15
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 Stavanger i et samarbeid med Poliklonikken
ved Rogaland A-senter. 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 mer info om alor nettverk i Norge : www.alor.no

Sted, Maritim hotell Haugesund
https://www.rica.no/hoteller/haugesund/rica-maritim-hotel/veibeskrivelse/
Kursavgift, kr 700,Påmelding til http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp
Spørsmål: Ingunn.svendsen@ras.rl.no asa.sjogren@ras.rl.no
Påmeldingsfrist, innen 12.02.2015

