
 
 
 
 
 

                                

«Corona til kaffen – arbeidslivet under en pandemi»  
Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Avdeling for rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag,  

Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter inviterer til gratis digitalt frokostseminar  

  
Torsdag 29. oktober 2020 kl. 09.00 – 10.30 

Velkommen til digitalt frokostseminar med alor! 
Som gjest har vi med oss en leder fra reiselivsbransjen, som står i en krevende situasjon 
under pandemien. Deltakerne i tilretteleggergruppa deler også litt om hvordan den siste tiden 
har preget arbeidshverdagen. 
 

Du er velkommen til å delta med spørsmål og kommentarer i chatten! 

Kl. 09.00  «Innledning til dagen og refleksjoner fra KoRus» v/Inger Lise Leite og 
Roar Bakken: Hvordan være tjenestestøtte for kommuner og 
spesialisthelsetjeneste i en tid med fokus på håndtering av akutte funksjoner og 
smittevern?   

Kl. 09.10 «Å lede en bedrift i krisetid» v/Arild Vollan, direktør Scandic Hell  
Hvordan ivareta økonomi, arbeidsmiljø og enkeltansatte i en tid med mye 
usikkerhet, hjemmekontor, og annerledes hverdag? 
 

Kl. 09.30 «Hvordan gjøre min jobb verdifull?» v/ Leif Eggen, NAV Arbeidslivssenter:  
Samtaler med permitterte. Hva gjør det med oss å gå ut i usikkerheten og miste 
vårt nettverk og kanskje miste jobben i et usikkert jobbmarked? Hva gjør det 
med den psykiske helsen? 

Kl. 09.50 Benstrekk 

Kl. 10.00 Observasjoner fra behandlingsståsted» v/Torunn Aurstad,  Avdeling for 
rus og avhengighet, Helse Nord-Trøndelag: 
Hva skjedde med behandlingstilbudet, og hvordan fungerer tilbudet i dag og 
fremover. Hvordan sikrer de dialogen med sine pasienter?  

Kl. 10.10 «Akan-arbeidet, viktigere enn noen gang? - Sånn kan du gjøre det» v/Ine 
Weum fra Akan kompetansesenter: Hva forteller medarbeidere og 
arbeidsgivere oss. Hvilke risikofaktorer kommer til syne? Både på 
hjemmekontoret, men også for de som ikke kan være på hjemmekontor. 
Konkrete råd til arbeidsgiver/arbeidsplassen. 

 



Sted: Zoom - Pris: Gratis  

 

 Påmelding HER innen 27. oktober 

 
Kontakt: Inger Lise Leite (KoRus), 952 37 049/ inger.lise.leite@stolav.no 

Roar Bakken (KoRus), 934 45 884/ roar.bakken@stolav.no 

Torunn Aurstad, (Avdeling for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-Trøndelag) torunn.aurstad@hnt.no  

 
 

alor nettverk og målgruppe 
 

Hvem inviterer? 
Kompetansesenter Rus Midt-Norge og Avd. for Rus- og Avhengighet, Helse Nord-

Trøndelag, avdeling for rus og avhengighet, i samarbeid med Akan kompetansesenter 

og Nav Arbeidslivssenter 

 

 

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 er et sted hvor 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. 

 

alor nettverket organiseres og tilrettelegges av KoRus Midt – i samarbeid med Helse 

Nord-Trøndelag, avd. for rus og avhengighet, Akan kompetansesenter og Nav 

Arbeidslivsenter. 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 personal/HR, eller kolleger med erfaring 

fra arbeidsliv og rus. 
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