
 

 

 

 
Økt kunnskap for å snakke om rus i arbeidslivet 
 

Akan kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold, Borgestadklinikken og KORUS Sør inviterer til 

alor nettverk i Vestfold og Telemark og region Buskerud 

 

Torsdag 16. juni 2022, klokka 09.00 – 15.00. Quality Hotell Tønsberg  
 
 

Program  

 
09.00  Velkommen til alor nettverk 

 

09.30 Bruk, misbruk og avhengighet  

v/ Tove Mathisen, fagsjef/psykologspesialist, Borgestadklinikken 

 

10.00 Pause 

 

10.15 Tove Mathisen fortsetter 

 

11.00 Pause 

 

11.15 Skam, hemmeligheter og barrierer  

v/ Tommy Sjåfjell, KORUS Sør 

 

12.15 Lunsj 

 

13.15 Et arbeidsliv i endring. Erfaringer fra pandemien, refleksjoner og veien videre  

v/ Ine Weum og Trygve Myhren, Akan kompetansesenter 

 

14.00 Pause 

 

14.15 Emestring alkohol – informasjon om internettbehandling  

v/ Ruth-Ann Tuft og Merete Semb English, Sykehuset i Vestfold 

 

14.45 Oppsummering og avslutning / innspill til tema neste samling 

 

15.00 Slutt for dagen 



 

 

 
alor nettverk og målgruppe 
 

KORUS Sør. Akan kompetansesenter, Sykehuset i Vestfold og Borgestadklinikken 

inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling 

torsdag 16. juni, klokka 09.00 – 15.00, på Quality Hotell Tønsberg 

 

alor nettverk: 
alor nettverk er en arena 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.  

 

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 Sør i et samarbeid med Sykehuset i Vestfold, Akan 

kompetansesenter og Borgestadklinikken. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger. 

Du kan lese mer om alor nettverk her: http://alor.no/om-alor-2/ 

 

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. 

 
 
 
 

Du kan melde deg på her, eller ved å se korus-sor.no/kurs-og programmer/ 
 
Pris kr. 750,- inkluderer dagpakke/lunsj 
Påmeldingsfrist: 15. mai. Påmeldingen er åpen så lenge vi har ledige plasser 
 
Har du spørsmål kan du gjerne kontakte:  
Nina Sterner ved KORUS Sør, eller Ine Weum ved Akan kompetansesenter 

 

 

 
 

http://alor.no/om-alor-2/
https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-nettverkssamling-vtb/
https://www.korus-sor.no/kurs-og-programmer/

