Nyhetsbrev nr. 5/2019
Til regionale koordinatorer, referansegruppe og andre involverte
Statusoppdatering
Prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold er i videre fremdrift. Arbeidsgruppe i helseregionen sør er nå
opprettet og skal ledes av Pål Solhaug som regional koordinator. Han er prosjektleder for et eget
prosjekt AvHoldt-Ung og helseregionen sør skal bidra med kunnskapsmodul som bygger på sentrale
elementer fra dette prosjektet. Det er en pågående dialog med helseregion øst
-

-

Invitasjon til anbudsrunde filmproduksjon/animasjon sendes ut til filmprodusenter før
sommeren. Det vil være behov for film/animasjon i grunnmodul og i overordnet
implementeringsstrategi. Film/animasjon som produseres eies av prosjektet og skal kunne
brukes av alle helseregioner ved implementering
Felles digital plattform er under utredning. Her kan eventuelt filmer/animasjon legges
tilgjengelig på lik linje med annet kursmateriell som produseres til kunnskapsmodulene
Datoer for mulige månedlige møter mellom prosjektgruppe og de regionale arbeidsgruppene er
opprettet. Disse gjennomføres via skype/telematikk
Datoer er:
o 23.08.19 kl.09.00-11.30
o 03.09.19 fellessamling Gardermoen (invitasjon med program kommer)
o 20.09.19 kl.09.00-11.30
o 25.10.19 kl.09.00-11.30
o 22.11.19 kl.09.00-11.30
o 13.12.19 kl.09.00-11.30

-

Referansegruppe - tettere kontakt etableres, hvordan ønsker de regionale arbeidsgruppene at vi
organiserer prosess innspill. Dette avklares på avstemningsmøte 03.09.19
Planlagt avstemningsseminar i september 03.09.19 Gardermoen

Brukerrepresentasjon
Det er god brukerrepresentasjon inn i prosjektet. Arbeidsgruppen i nord har etablert kontakt med
Rio/Marborg. Arbeidsgruppen i vest har fått bistand fra tjenestebrukere overlege ved Rogaland A
senter og FoU leder ved Jæren DPS. Arbeidsgruppen i regionen midt har etablert kontakt med
Kompetansesenterforum for brukererfaring og tjenesteutvikling-KBT og prosjektet er løftet inn til NKROPs brukerutvalg. Referansegruppen har brukerrepresentasjon representert av BAR (barn av
rusmisbrukere)

Utkast til moduler og overordnet implementeringsstrategi
Disse ble presentert til styringsgruppa 18.09.19 i Bergen. Presentasjonene/utkastene ble godt mottatt
og det er økt etterspørsel og interesse for prosjektet innen kliniske miljøer og fra
kompetansesentermiljøene

Prosjektleder presenterte prosjektet på fylkesmannens konferanse «Ringar i vatn» i Geiranger
14.05.19.Prosjektet har mottatt en tilleggsbevilgning fra Helsedirektoratet på 1.346000 kr. Midlene
skal nyttes til utvikling av ekstra kunnskapsmodul som skal omhandle bruk av risikoverktøy og
screeningverktøy innen utredning av rus- og voldsproblematikk. Arbeidet med produksjon av denne
modulen må påbegynnes i 2019

På vegne av prosjektledelsen og prosjekteiere vil jeg takke dere alle for innsatsen og ønsker dere alle
involverte en god sommer og ferie

Mvh
Grete Ystgård,
Prosjektleder
Kompetanseutvikling rus & vold

