Saksliste for møte styrings- og prosjektgruppe Kompetanseutvikling Rus & Vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

Neste møte:

Møteleder:

Referent:

06.11.18

Kl. 10.0015.00

Gardermoen
Radisson Blu

15.01.19

Trond

Grete, Tore

Gardermoen
Radisson
Blu
Til stede: Geir, Tore, Lars L, Gaute, Gro og Kjell, Lars, Elisabeth, Knut, Trond, Roger, Grete
Meldt fravær: Julie, Bente

Program
Kl.

Sak

Ansvarlig

10.00

Kort evaluering av Arbeidsseminar 03.10.18

Alle

Sak

Runde med alles synspunkter på seminaret

1/2018

Godt engasjement, kunne spørreundersøkelsen vært gjort tilgjengelig før
arbeidsseminaret? mye diskusjon, utfordring å «ta det ned», bra stemning, stor
vilje til samhandling, oppnådde en stor forståelse for hva prosjektet handler
om, kunne tydeliggjort at oppsummering av dagens innspill til tema skulle
innleveres i slutten av dagen, konstruktivt, stimulerte til arbeid videre, dagen
kunne vært mer strukturert, mer spissing kunne sikret mer fremdrift, kunne
visualisert innspill fra plenum bedre

Grete

- Spørreundersøkelsen dialog Tom Palmstierna
Roger og Tom har møte neste uke 11.11.18 Tom skal bidra med
bearbeidelse/analyse av data
10.30
Sak
2/2018

Videre bearbeiding av overordnet tema for kunnskapsmoduler, viser til vedlegg
i Outlook
- Innspill selvmordsforebygging?
finnes allerede mye på tema, det kommer også frem i spørreundersøkelsen
Evt vise til veiledere og det som finnes på tema? Inn i grunnmodul?
Grete: ref Kari Dyregrov-nytt fokus på diagnostisering ICD-11 komplisert sorg,
egen diagnose

Diskusjon
Beslutning,
Alle

- Prosjektet må sees i sammenheng med pakkeforløpene. Det besluttes at
prosjektet må opprette dialog med helsedirektoratet vedrørende
implementering, koble modulene til pakkeforløp? Trond L. Har dialog med Hdir
om dette
- Gunnmodulen skal fungere som et springbrett til de andre modulene
- Kartlegging bør tilhøre tilhøre grunnmodulen
- Arbeidet må kobles til samhandlingsverktøy, samvalg (se nettsideHelse sør
Øst)
- Diskusjon;
- Skal det være egen samhandlingsmodul? Nei, samhandling kan inkluderes i
implementeringsmodulen
- Hva med å be NAPHA involvere seg mtp feedbackverktøy(FIT)?
Diskusjon; ønske om å få inn representanter fra kommunene. Grete orienterer;
NAPHA har medelt at de ikke kan inn før fase 2, KS har takket nei til deltakelse
i referansegruppe
- Kan prosjektgruppe lage noen «kriterier» på bakgrunn av NK-ROP
rapport(rapport kompetanseutvikling rus & vold), oppsummert
spørreundersøkelse og med bakgrunn med innspill tema moduler?
Det besluttes at følgende regioner forespørres om å utvikle kunnskapsmoduler
med følgende tema:
Region Vest
(ikke egen modul)


Forespørres om å påta seg et ansvar for å utvikle en overordnet
implementeringsstrategi
Anbefalte kriterier; vektlegge samhandling
spesialisthelsetjeneste/primærhelsetjeneste integrert behandling rus &
vold tematiseres inn i en overordnet implementeringsstrategi

Helse Midt


Forespørres om å utvikle grunnmodulen. Koordineres fra midt, men
viktig med en representant fra hver helseregion inn i dette arbeidet.

Helse Nord forespørres om å utvikle en modul med tema:


Egen modul MI integrert for rus & vold



Egen Sinnemestringsmodul integrert behandling rus & vold,

(forespørsel går til RVTS Nord fra prosjektet) Må sees i sammenheng
med Sinnemestring Brøsetmodellen/naturlig at de kontaktes
Helse Sør/Øst forespørres om å utvikle moduler om;


Egen modul kartlegging av rus som selvregulering og vold som
selvregulering(innspill punkt 7)



Egen modul på sammenheng mellom traumeforståelse/behandling og
etablering/oppfølging av gode strukturer, rammer og rutiner som sikrer
rusfrihet innen døgnenheter(innspill punkt11).



Egen modul om risikoverktøy rus og vold. (Det oppfordres til at
arbeidet kobles opp mot for eksempel VIVO risikovurderinger, KPS
kompetansesenter Sør/Øst).

12.00

Lunsj

12.30

En felles forståelse for hvordan vi definerer kunnskapsmoduler

Diskusjon

Sak
3/2018

«En kunnskapsmodul er (i denne sammenhengen) en sammenstilling av kunnskap som skal kunne
formidles til og nyttiggjøres av hjelpeapparatet på rus- og voldsfeltet. Det skal være særlig fokus på
integrert og samtidig behandling av rus- og voldsproblematikk»

Beslutning

Enighet om å benytte denne definisjonen. Prosjektleder redigerer dette inn i
prosjektplan. Ny versjon på nettsted for prosjekt kompetanseutvikling rus &
vold
Diskusjon;
Hvor standardisert skal modulene være?
Ikke høy grad av standardisering. Modulene kan være svært forskjellige.
«Utkast mal for utarbeidelse av kunnskapsmoduler» legger føringer for hva
arbeidsgruppene bør ta høyde for
Varighet, tidsramme og faginnhold?
Det besluttes at grunnmodul har en varighet på minimum 1 dag, maksimum 2
dager
Det besluttes at de regionale arbeidsgruppene avgjør tidsramme og faginnhold
på sine moduler
Viktig! Ikke bare med fokus på kunnskap, men også metode(verktøy)
Det må tas hensyn til de ulike helseregioners antall kompetansesenter og hvor
stor arbeidsbelastning hver region kan få
AvHoldt Ung-vurderes på et senere tidspunkt inn i moduler

Alle

14.00

Oppfølging av arbeidsgrupper fremover – fordeling oppgaver?

Diskusjon

Sak

Svarfrist for regionene 21.12.18, dette forutsetter at mail sendes ut fra
prosjektgruppa/Grete innen 30.11.18

Beslutning

4/2018

Det må sendes egen mail til hver helseregion med følgende innhold;


invitasjon/bestilling om utvikling av eksakt modul/oppdrag (svar ja/nei).

Alle
Grete
Grete

Svarfrist 21.12.18


be om tilbakemelding på endelig sammensetning/medlemmer regional
arbeidsgruppe. Hvem leder arbeidsgruppa(Regional kontakt/annen
person?)

Denne personen blir kontaktperson mellom prosjekt og arbeidsgruppe
Svarfrist 21.12.18
Det må redegjøres for prosess valg av tema moduler:
- Si noe om hvorfor ikke alle innspill til tema er tatt med. Flere tema og moduler
kan bli valgt på sikt(kriterier)
- Vi må si noe om prosess hvorfor ble disse tema til moduler valgt?

Mailvedlegg som må utvikles
Vi må si noe om fordeling/overføring av midler, når overføres midlene?


Prosjektgruppe utarbeider avtale på samarbeid(samarbeidsavtale)
mellom prosjekt og arbeidsgruppe i de ulike helseregioner



Prosjektgruppe utarbeider avtale på fordeling midler(fordeling midlersøknad) Kompetansesentrene må søke på midler, sette opp tentativt
budsjett? svarfrist 21.12.18



Kommunikasjonsplan under utarbeidelse av Grete, be
kommunikasjonsrådgiver KoRus om evt bistand



Brukerrepresentasjon: det besluttes at Gro/Kjell har et overordnet
ansvar overfor alle brukerrepresentantene/erfaringskonsulentene i
prosjektet.
Legge ut brosjyre om brukerorganisasjoner på nettsiden til prosjektet

14.30

Eventuelt

5/2018

- nye møtedatoer prosjektgruppe avtales
03.12.18 kl.12.00 - 15.00(telematikk Elisabeth)

Grete
Prosjektgruppe

10.01.19 kl.09.00 - 14.00
13.02.19 kl.09.00 - 14.00
20.03.19 kl.09.00 - 14.00
11.04.19 kl.09.00 - 14.00
15.05.19 kl.09.00 - 14.00
Grete kaller inn via Outlook
6/2018

Evaluering av møte
Krevende å styre diskusjoner når vi er så mange, ting må besluttes på ulike
nivå og det er behov for møter på ulike nivå.

Det er satt inn tidspunkt for lunsj, men nødvendige pauser ut over dette avtales underveis.

Alle

