Saksliste styringsgruppemøte kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

09.04.19

Kl. 10.0015.00

Statens Hus

Neste
møte:

Møteleder:

Referent:

Grete

Bente

18.06.19
Prinsens gate 1A
7013 Trondheim

Til stede:
Meldt fravær: Gro

Program
Kl.

Sak

Ansvarlig

10.00

Godkjenning av saksliste/møtereferent.
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Status prosjektet

Orienterings
punkt

-

Regionale arbeidsgrupper (se vedlegg)
Grete

Alle bidragsytere krediteres for den jobben som er gjort
-

Status utvikling av moduler nord og midt

Noe diskusjon om hva sinnemestringsmodulen skal hete i Nord. Dette må etter
hvert avklares med Brøset, styringsgruppa og evt. H.dir.
Midt, i gang med grunnmodulen. Riktig koordinator må påføres vedlegget for
oversikt. Skisse for innhold presenteres for styringsgruppa. Bør det være med
noe om hva gjør det med oss å jobbe med dette fagfeltet?
-

Overordnet implementeringsstrategi Vest

Vest ikke med egen person i grunnmodulen, men vil ha referat og komme med
innspill underveis. Det bør være en koordinator i Vest. De diskuterer om noe
skal digitaliseres evt. filmer. Dette vil kreve tilleggsutbetaling økonomisk.
Øst. Fortsatt uavklart hvem som skal være koordinator og hvem som skal sitte i
arbeidsgruppe.
Sør. Bidrar med Avholdt Ung.

Det må tydeliggjøres hvem som har ansvar for implementering i egen region.
Uavhengig av hvilken region som har utviklet modulen. Vi må tydeliggjøre at
alle regioner har ansvar for å implementere alle moduler i egen region. Alle
regioner må dermed sette seg i stand til å implementere alt i egen region ut fra
hvilke moduler HF- ene ønsker å implementere i egen organisasjon.
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Drøftingssak
Risikokartleggingsverktøy
-

Kort innledning om de ulike verktøyene.

Disse spørsmålene må besvares av arbeidsgruppen;
Hva er risikokartlegging/sårbarhetsvurdering? (som tema og prosess og
samarbeidet med den som blir vurdert) og hvordan dette tas opp/brukes i
behandlingen også samarbeidet med den som vurderes.
Hvordan kan det bestilles/utføres?
Hvordan kan den benyttes i behandlingen, kan det som kommer fram deles i
behandlingskjeden?
Må tilpasses den kontekst pasienten/behandlingen er i
(kommune/poliklinikk/døgn). Vi må ha en trapp for kartlegging og videre
utredning ut fra hvilke funn som gjøres på de ulike trinnene.
Må avklares i forhold til hva H.dir mener med alvorlig psykisk lidelse i
pakkeforløpene. Vi kan se for oss en slags trapp i forhold til
kartleggingsverktøy. Noe for førstelinjen, og noe for spesialisthelsetjenesten,
og i forhold til alvorlighetsgrad av vold. Vi trenger ikke forholde oss til at disse
knyttes til alvorlig psykisk lidelse i pakkeforløpende. Vi kan anbefale utvalgte
verktøy ut fra voldsproblematikk uavhengig av psykiatrisk diagnose. Et stort
problem er at spesialisthelsetjenesten ikke kan gi vurderinger som er gjort
videre til kommunene. Stifinnerprosjektet har gjort mye god jobb i forhold til
risikovurderinger. Alle risikovurderinger er uvirksomme dersom de ikke munner
ut i en handlingsplan. Her er det et stort forbedringspotensiale.
Risikovurderingsverktøy som ser på risiko for tilbakefall til rus og dermed til
vold. Risikoverktøy TRAP-18 for utvikling av radikalisering og ekstremistisk
vold (vest) her er det mye som kan brukes.
Vi må unngå verktøy som er lisensbelagt.
Viktig å få med hvilke svakheter verktøyene har i forhold til prediksjon.
Hvordan skal vi kombinere kartleggingsverktøy for rus og vold – hvis vi skal få
til noe nytt vil det være å integrere ruskartlegging og voldskartlegging i mye
større grad. Mye av opplæringen går på hva er kartlegging. Vi må få en liste
over hva som finnes av verktøy og hvem som kan gi opplæringen i dem, og

Alle
Grete

hvilke yrkesgrupper som har rettigheter til å utføre dem. Dersom man ikke har
lege eller psykolog tilstede, hvilke kartlegginger kan man da benytte?
Mange av disse verktøyene finnes det allerede systematisk opplæring i
gjennom SIFER.
Store utfordringer med å dele funnene videre i behandlingskjeden. Dette er
problematisk da det ikke integreres i behandlingen og blir ikke konstruktivt i
forhold til tiltak for den enkelte.
Generelt et problem med å implementere kartleggingsverktøy, men vi må være
tydelige på å vise til hva som finnes og hvordan/hvem som kan benytte dem.
Vi må sikre at androgene anabole steroider er med i kartleggingen
Også sikre at kartlegging av selvskading og selvmord må tas med.
Passe på å holde fokus på samtidighet rus og vold.
Det er sterke krefter med sterkt eierforhold i dette feltet som kan skape
utfordringer for den arbeidsgruppe som skal utvikle denne modulen.

Hvem som skal inviteres inn som rådgivere i dette arbeidet må vurderes ut fra
enkeltpersoner og hva de har av spisskompetanse i forhold til kartlegging.
11.30

Lunsj
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Beslutningssak:
Utsettelse av utvikling kunnskapsmoduler helseregion sør og øst
-

Mulige forsinkelser i prosjektet i fht fremdriftsplan

Region Sør. Avholdt Ung. RVTS Sør samarbeider med RVTS Vest om utvikling
av kompetanseprogrammet Avholdt Ung. KoRus Sør kobles på dette
prosjektet. Dette kan være en egen modul i Rus & Vold. I tillegg kan det
trekkes ut elementer fra programmet og lage mindre moduler som
implementeres i andre dagsmoduler.
Øst. Har sendt krav om 2,4 mill. for å produsere tre moduler.
Selvregulering – kan kanskje hentes ut fra Avholdt Ung, dette må avklares med
Pål Solhaug.
Traumeforståelse og arbeid i døgninstitusjon – Kan trekkes ut fra Avholdt Ung
Risikokartleggingsverktøy – Denne modulen legges på hylla inntil flere
avklaringer er gjort.

beslutning

Trond og Bente tar en dialog med region Øst. Trond og Bente melder tilbake til
styringsgruppen når det er avklart om region Øst bidrar eller utgår i denne
omgang
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Beslutningssak:

Trond

Økonomi:
- Presentasjon utkast budsjett 2019/20

Trond

- Hva kan vi forvente at kompetansesentrene dekker av driftsbudsjett?
Styringsgruppen godkjenner totalbudsjettet og overlater til prosjekteiere å
detaljstyre budsjettet. Vi må avklare hva Sør og Vest trenger for å trekke ut
mindre moduler og en implementeringsplan for Avholdt Ung, og ha en dialog
med region Øst om de kan bidra inn i prosjektet.

EVENTUELT; møtedatoer for høst 2019. Trond og Bente informerer
styringsgruppa i mai. Neste møte er 18 juni i Bergen. September 10 i
Trondheim, Tirsdag 3.12. heldagsmøte på Gardermoen.
14.30

Evaluering. viktige avklaringer er gjort. Vi må forvente at det er
utfordringer underveis i slike prosjekter og som prosjekteiere inviterer vi
alle til å være ærlige og komme med innspill på tema som kan forbedre.
Tydelige innspill har i dag ført til viktige avklaringer.
Mentor for gruppe av prosjektledere i KoRus fra høsten 2019.

Alle

