«Dataspill, glede eller sorg»
Den nødvendige samtalen – fra bekymring til
handling
Torsdag 25. oktober 2018, kl. 09.00 – 15.00
Grand Hotel Terminus
Program
09.00

Velkommen og oversikt over dagen

09.15-12:00

Dataspill, glede eller sorg
 om dataspill i et arbeidslivsperspektiv (kort introduksjon)
 Dataspill, hva er det egentlig vi forholder oss til?
v/Rune Mentzoni, spill forsker og førsteamanuensis UiB



Noen tanker om fenomenet. Det vises en AKAN film som har
uttalelser i fra spillavhengighet i Norge. Telenorligaen (dataspill
konkurranse ligaen) og Behandleren
Tanker og refleksjoner rundt dagens tema i grupper
v/Jarle Wangen, seniorrådgiver, satsningsansvarlig
spillproblemtatikk, Akan kompetansesenter

12.00

Lunsj

13.00-14:30

Den nødvendige samtalen – fra bekymring til handling
 En hjelpsom modell
 Tips til forberedelser
 Grupper, refleksjon og øving
v/ Unni Strandman, spesialkonsulent KoRus Vest Bergen

14.30-14:45

Nytt siden sist

14.45-15:00

Avslutning

alor-nettverk og målgruppe
KoRus vest Bergen inviterer i samarbeid med Akan kompetansesenter, Bergensklinikken og
Avdeling for Rusmedisin alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til
nettverkssamling
‘

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 Bergen i et samarbeid med
Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, Akan Kompetansesenter og Stiftelsen
Bergensklinikkene. 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

Påmelding innen 19. oktober
Pris, 750,For spørsmål kontakt Else Kristin eller Unni
else.kristin.utne.berg@bergensklinikkene.no tlf. 416 49 336
unni.strandman@bergensklinikkene.no tlf. 976 66 620

NB: Nettverket driftes til selvkost.
Ved manglende oppmøte og/eller avmelding etter påmeldingsfrist faktureres faktiske utgifter

