
 

 

 

 
 

«Et arbeidsliv og arbeidsmiljø i krise 

-hvordan jobbe forbyggende?»  
Fokus innen hjemme/gjemmekontor, spill/gaming og kriseledelse  

 

Webinar 08.04.2021, kl 10.00-12.30 

 

Program 
 

10.00 Velkommen til digital alor samling i Rogaland 

 v/ Ingunn K. Svendsen, spesialrådgiver, KoRus Stavanger 

 

10.10 «Den nye normalen, hjemme, gjemme og glemme-kontor?»  

v/ Hasle Løchen, seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 

 

Drøfting – refleksjon i studio 

 

10.50 «Gaming og gambling i skyggen av Korona» 
 v/ John Eric Llera, psykologspesialist v/ Haugaland A-senter 

 

11.25 alor –teateret - spille ut 

v/ Tor Borge, leder Poliklinikken, Rogaland A-senter og Åsa Sjøgren, rådgiver, KoRus Stavanger 

 

Drøftinger - refleksjon - Beinstrekk – pause 

 

11.45 «Å være leder i krisesituasjoner» 

v/ Johanna Stueland Bjørkavåg, klinikksjef/psykologspesialist v/ Haugaland A-senter 

 

Drøfting – refleksjon i studio 

 

 

12.20 Avrunding, oppsummering/evaluering og temaønsker for neste samling 



 

                   
Webinar 

Påmelding via link innen 5.04.2021, 

 
https://www.deltager.no/alor_nettverkssamling_-_8_april_2021_-_digitalt_08042021 

 

 

Pris, gratis 

 

For spørsmål kontakt Ingunn, Åsa, Johanna eller Tor 
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no tlf 51729063 / 90935662 eller 

Asa.ingrid.sjogren@rogaland-asenter.no tlf  eller 51729173 

tor.borge@rogaland-asenter.no tlf 51729005 

Johanna.stueland.bjorkavag@bk-vest.no  

 

 

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet 

 

 

 
                           

alor nettverk og målgruppe 
 

KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter og Haugaland A-senter inviterer 

i samarbeid med Akan kompetansesenter alle som arbeider i tilknytning til 

arbeidsliv og rus til digital nettverkssamling den 8.04.2021 kl 10-12.30 

 

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 vest Stavanger sammen med Rogaland A-

senter og Haugaland A-senter, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. 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 info om alor nettverk i Norge, www.alor.no  
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