Saksliste prosjektgruppemøte kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

10.01.19

Kl. 09.0014.00

Rus.TR.TrondheimsklinikkenA515.Møterom

Neste
møte:

Møteleder:

Referent:

Grete

Lars

13.02.
2019

Til stede: Lars, Elisabeth og Grete
Meldt fravær: Roger, Knut

Program

Kl.

Sak

Ansvarlig

09.00

Åpning av møte

Grete

Valg av møtereferent

Lars

Godkjenning av innkalling og saksliste

Alle

1/2019

Orienteringspunkt: status i prosjektet

Grete

Ref

Grete orienterer prosjektgruppe om situasjon og gjennomført ekstra møte med
Prosjekteiere og (xxx) 18.12.18.

2/2019

Diskusjonspunkt: prosjektgruppens sammensetning/styrking av prosjektgruppe
Roger begynner i ny jobb, Julie har sagt opp sin stilling ved RVTS, behov for
erstattere?
Arbeidsgruppe i regionen midt skal lage grunnmodul, koordinator?

REf

Ny deltaker/e vurderes inn i prosjektgruppa/koordinator for regional
arbeidsgruppe i midt. Det vurderes om det er mest hensiktsmessig med to eller
en og samme person.
Elisabeth løfter diskusjon om rolle. Knytte klinisk kompetanse til gruppa?
Vurdere å styrke gruppa med doktorgradkompetanse?

Grete/Alle

Prosjektgruppa foreslås at strukturen og organiseringen av gruppa endres.
Endret og styrket; behov for å styrke prosjektgruppa regionalt og nasjonalt
- med noen som kan jobbe med grunnmodul
- Grete kontakter Tom P. og ber om han kan bistå med følgende:
-

bistå regional arbeidsgruppe midt med utvikling av grunnmodul
mm

-

kvalitetssikre Kunnskapssammenstilling om rus, vold og integrert
behandling. Er det grunnlag for overføringsverdi fra utlandet til
norske forhold?

- I tillegg foreslås det at deler av prosjektgruppemøtene brukes sammen med
de regionale koordinatorene i eget fora for å samstemme innhold og utvikling.
Allerede oppsatte datoer for prosjektgruppemøter benyttes/halvdagsmøter(?)
med de regionale koordinatorene (skype/telematikk)
- Foreslås dagssamling med de regionale koordinatorer. For eksempel på
Gardemoen i mars med maks to pr region
3/2019

Diskusjonspunkt: Spørreundersøkelse: oppsummere innhold mailer fra Tom
Palmstierna, disse underbygger behov for modul fokus risikoverktøy mm

Alle

Utarbeide en kort oppsummering spørreundersøkelsen, kulepunkter, for å
legge ut på nettsted prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold
REF

Elisabeth gjennomgår og ser på noen hovedpunkter. Disse punkter
kvalitetssikres av T. P før de legges ut på nettsted

11.00

Lunsj

Alle

12.00

Fordeling av arbeidsoppgaver fremover

Alle

4/2019

Avklare hvem følger opp hvilke regionale arbeidsgrupper

REF

Elisabeth ser på spørreundersøkelse
Grete drar på seminar i Bergen 05.02.19
Grete og Lars tar møte med (xxx) vedr mulig deltakelse i
prosjektgruppe/koordinering av arbeidsgruppe midt, grunnmodul
Forslag til ny struktur prosjektgruppe/møte med regionale kontakter legges
frem for styringsgruppa

5/2019

Planlegge utarbeidelse av eksklusjonskriterier/inklusjonskriterier for evt videre
valg av tema moduler

Alle

12.30
Frist innspill fra de regionale arbeidsgruppene på forespørsel om å lage de
ulike moduler er satt til 14.01.19. Hvis det meldes om ønsker for å utvikle flere
moduler, må innspill legges til grunn for endelig utarbeidelse av kriterier.
Eventuelt

Elisabeth

Innspill:
- viktig med en balansegang mellom regional frihet, ansvar og at
prosjektgruppe har det helhetlige hovedansvar for utvikling av modulene
- viktig at saker bringes fra prosjektgruppe/regionale koordinatorer og inn til
styringsgruppe for videre beslutning/vedtak
13.30

Evaluering av møtet
Det konkluderes med at dette var et konstruktivt og godt møte

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

Alle

