
 

 

 

 
Invitasjon til en spennende og variert dag!  

 

alor Agder tirsdag 19. mars 2019, 

klokka 09.00 – 15.00 på Scandic Kristiansand Bystranda 

 

Generelt om rusmidler og avhengighet 

Hva når lederen er problemet? 

Dataspill og gaming – er det så farlig? 

 

 

Program  
 

0900 - 0910 Velkommen til alor Agder 

 

0910 - 1020 Generelt og rusmidler og avhengighet 

     v/ Fred Rune Rahm, lege, KoRus - Sør 

 

1020 - 1030 Pause 

 

1030 - 1130 Hva når lederen er problemet?  

     v/ Arve Bjerke, prosjektleder, Blå Kors Kristiansand 

 

1130 - 1230 Lunsj 

 

1230 - 1445 Dataspill og gaming – er det så farlig?  

- Fra «dustemamma» til «gamermamma»  

     v/ Camilla Lynne Bakkeng 

- Gaming i et arbeidslivsperspektiv  

     v/ Jarle Wangen, spillansvarlig, Akan kompetansesenter  

 

1445 - 1500 Siste nytt, høring og takk for nå 
 

For påmelding klikk her. Pris kr 725,-. Påmeldingsfrist 15. februar 2019 
(NB: Nettverket driftes til selvkost. Manglende oppmøte vil derfor bli fakturert faktiske utgifter) 

https://www.korus-sor.no/kurs-konferanser/alor-nettverkssamling-agder-5/


 

Om foredragsholderne:  
 

 

Fred Rune Rahm er lege og ansatt hos KoRus – Sør. Han har mange års 
erfaring som lege fra allmennpraksis og spesialisthelsetjeneste (rus og psykiatri). 
I tillegg har han jobbet med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling 

 

 

 
Arve H. Bjerke er prosjektleder i Blå Kors Kristiansand. Han har bakgrunn som 
næringslivsleder fra ulike bedrifter og bransjer i Agder, Rogaland og Oslo, men 
han har også parallelt utviklet et alvorlig rusproblem. Arve har tatt et valg om å 
stå åpent frem om det å være alkoholiker og samtidig leder, kollega, familiemann 
og pappa. 

 

 

 

alor nettverk og målgruppe 
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 - Sør i et samarbeid med Sørlandet Sykehus og 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. 

 

 
Vil du vite mer om alor nettverkene?  
Se www.alor.no eller kontakt nina.sterner@korus-sor.no 

 

http://www.alor.no/
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