
 

 

 

 
Jobben og pesten 

- Arbeidsliv og rus i «disse tider» 
 

Akan kompetansesenter, Kompetansesenter rus-region sør og Sørlandet 

sykehus inviterer til gratis webinar – alor Agder 

 

 

Tirsdag 25. mai, klokken 12.00 – 15.00 på teams 

 

Velkommen til alor webinar! 
 
 
 

Kl. 11.45  Møterommet åpner for dem som ønsker å sjekke om lyd og bilde fungerer 

 

 

Kl. 12.00  Velkommen Innledning v/ Nina Sterner, Kompetansesenter rus – region sør 

 

 

Kl. 12.00  Hvordan har epidemien påvirket alkoholbruken? v/ KoRus-Sør 

 

Erfaringer fra Akan kompetansesenter v/ Hasle Løchen og Camilla Bakkeng 

 

 Erfaringer fra spesialisthelsetjenesten v/ Frode Nordhelle, enhetsleder, ARA 

 

Erfaringer fra Glencore Nikkelverk v/bedriftslege Anne-Margrethe Lende 

 

Fra krise, pandemi og sårbarhet til normalitet og hverdagsliv v/ Tommy Sjåfjell, 

KoRus-Sør  

 

 

Kl. 15.00  Slutt 

 

 



 

 

 

alor nettverk og målgruppe 
 

Hvem inviterer?  

Kompetansesenter rus-region sør (KoRus-Sør), Sørlandet Sykehus og Akan 

kompetansesenter 

 

alor nettverk: 
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 en møteplass for erfaringsutveksling, og et sted hvor du kan hente inspirasjon og 

kunnskap som er nyttig i din jobb. Alor nettverk er derfor avhengig av aktiv medvirkning fra 

deltakerne 

 

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 Sørlandet sykehus og 

Akan kompetansesenter. Nettverksmodellen er utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger. 

 

Målgruppe: 

Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. For 

eksempel ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, 

ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus. 

 
 
 

Påmelding: innen 15. mai  klikk her  

Sted: Teams – Pris: Gratis 

 

Teams-link til arrangementet sendes påmeldte deltakere noen dager før samlingen 
 
 

Du kan lese mer om alor nettverkene i Norge på www.alor.no 
 
 

Ved spørsmål: kontakt gjerne Nina Sterner 

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-agder-digital-nettverkssamling/
https://blakorsnorge-my.sharepoint.com/personal/nina_sterner_korus-sor_no/Documents/alor/VTB/www.alor.no
mailto:nina.sterner@korus-sor.no

