
 

 
 
Sted: Maritime hotel, Haugesund 
http://www.rica.no/index.cfm?oa=hotel.display&con=172 
 
Pris: kr 650,- 
 
Info for tilreisende fra Sørfylke 
Hurtigbåten går fra Stavanger hurtigbåt-terminal kl 0720 med retur fra 
Haugesund kl 1500, ankomst Stavanger kl 1620. 
 For nettinfo. 
http://www.tide.no/ 
 
Påmelding:  
 anne.marit.joelstadengen@ras.rl.no 
telefon 51 72 90 57, mellom 9 -15 
 
Påmeldingsfrist: innen 28.04.2008. 
 
Spørsmål vedrørende innhold og opplegg: 
 ingunn.svendsen@ras.rl.no   
 
 
Kan nås på telefon 51 72 90 00 

 
 

Arbeidsliv- og rusgruppen 
Inviterer til nettverkstreff 

med tema 
 
 

 
Rusproblemer på arbeidsplassen 

- hvordan gjøre en kompleks utfordring enklest mulig  

 

Maritime hotel, Haugesund den 15.05.08 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
Rogaland A-senter vil invitere alle som arbeider i tilknytning til 
arbeidsliv og rus (alor) til nytt nettverkstreff, denne gangen på 
Maritime Hotel Haugesund, torsdag 15.05.2008, 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 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, - 
 

Rusproblemer på arbeidsplassen 

- hvordan gjøre en kompleks utfordring enklest mulig 
 

9.00 
Oppstart, litt kaffe og frukt  

 
9.30 

- hvordan gjøre en kompleks utfordring enklest mulig 
fire blikk- 4 stemmer 

 
Nils Egil Endresen, 

personalleder v/ Eramet, Sauda 
 

Olav M. Lundø,  
bedriftssykepleier v/ Samko avd. Egersund 

 
11.00 
Lunsj 

 
12.00 

Marit Ravn, 
behandler v/Rogaland A-senter 

 
Hasle Løchen, 

rådgiver v/AKAN-kompetansesenter 
 

13.30-1445 
Veien videre. 

 
Foruten å lytte til foredragsholderne vil det også bli anledning til samtale 

og erfaringsdeling! 

 
 


