Saksliste prosjektgruppemøte Kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

15.05.2019

Kl. 9.0011.30

Statens hus, RVTS,
Telematikk/skype
(Testkjøring i uke 19)

Neste
møte:
Forslag
møtedatoer
i juni
kommer pr
mail

Møteleder:

Referent:

Grete
Ystgård

Lars/Grete

Til stede Statens Hus: Lars Ranheim, Turid Møller Olsø og Grete Ystgård
Telematikkk/skype: Marianne Sandbu Ryeng, Pål Solhaug, Anniken Therese Sand,
Meldt fravær: Elisabeth Nordmo

Agenda

1/2019
9.009.15

Sak

Ansvarlig

Kort om status i prosjektet.

Orientering

-

(samarbeidsavtaler/økonomi)

Grete
Ystgård

Grete følger opp dette, behov for møte med økonomirådgiver og
prosjekteier. Behov er meldt inn til prosjekteier. Avtaler må på plass før
sommeren
-

(Avklare nasjonal representasjon i grunnmodul)
Helseregion Nord ønsker ikke å delta med egen person inn i
arbeidsgruppe grunnmodul, deltar som høringsinstans
Helseregion Vest ønsker ikke å delta med egen person inn i
arbeidsgruppe grunnmodul, deltar som høringsinstans
Helseregion Sør: avklares på ledernivå, Grete og Pål kommuniserer
videre etter nødvendige avklaringer på ledernivå
Helseregion Øst: avklares på ledernivå

2/2019
9.1510.15

Presentasjon av: grunnmodul, MI-modul, Sinnemestringsmodul integrert
behandling rus & vold, Overordnet implementeringsstrategi (Ca 15 min på hver
modul)


Fremdrift, arbeidsform og samarbeid i arbeidsgruppa, evt utfordringer

Orientering
Alle



Viktigste målgruppe for modulen



Læringsmål



Tema/innhold/fokus



Læringsmetoder (digitale/ikke-digitale)



Implementering

Det besluttes at de ulike regionale arbeidsgrupper sender sine utkast til de
andre arbeidsgruppene, dette for å styrke den helhetlige forståelsen for
utvikling av modulene. Evt innspill formidles pr mail til arbeidsgruppene direkte
Innspill til grunnmodul
Det skal gjennomføres et møte mellom prosjektleder, prosjekteier og
arbeidsgruppe i helseregionen Nord 22.05.19.
Prosjektleder orienterer om at arbeidsgruppene bare må ta kontakt hvis de her
behov for selvstendige møter med prosjektgruppe
På grunn av store tekniske problemer deler av møte bes det om at evt innspill
til prosjektledelsen kommer på mail

10.1510.30

Pause

3/2019
10.3011.00

Drøfting
Innspill til de ulike modulene og sammenhengen mellom dem
Hvilke avklaringer må evt gjøres mellom moduler?
Evt felles bestilling av filmproduksjon?
Grete undersøker i fht innhold søknad om egne midler knyttet til utvikling av
filmsnutter til prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold
Må skaffe til veie dokumentasjon på at dette ikke foreligger fra før
Helseregion Vest har tips til dyktige folk i bransjen. Prosjektleder informerer om
nødvendighet av 3 anbudsrunder
Viktig med en felles bestilling på vegne av prosjektet. Utkast utarbeides av
prosjektgruppe og blir sendt på høring til de andre arbeidsgruppene. Alle
helseregioner skal kunne nyttiggjøre seg det materialet/filmer som evt utvikles

11.00-

Hvordan kan kunnskapsprogrammet AvholdtUng evt bli en integrert del i
prosjektet «Kompetanseutvikling rus & vold»?

11.15

Orientering
Pål Solhaug

Pål orienterer om AvHoldt – Ung. Han sender ut prosjektbeskrivelse
RVTS sør
Viktig med nødvendige avklaringer på ledernivå
Via skype

11.1511.30

Eventuelt
-

Nye møtedatoer etter sommeren avklares
NB! Forslag til møtedatoer i juni: 11 eller 12
Kl.09.00-11.30

