Nyhetsbrev nr. 4/2019
Til regionale koordinatorer, referansegruppe og andre involverte
Statusoppdatering
Prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold er i fremdrift og vi takker for engasjement, positiv
innstilling og konstruktive prosesser knyttet til samarbeid og samhandling. Regionale
arbeidsgrupper og koordinatorer er opprettet og noen er i prosess. Velkommen til dere! Det er på
ulike måter opprettet arbeidsgrupper og koordinatorer i de ulike helseregionene. Det er besluttet
at helseregion Sør/Øst bidrar inn i prosjektet som to selvstendige regioner. Det er dialog med alle
12 kompetansesenter! Referansegruppen er på plass og dere vil på sikt få tilsendt produsert
materiale direkte fra de ulike arbeidsgruppene i helseregionene, dette til gjennomlesing og ønske
om innspill.
Oversikt til de ulike helseregioners forespørsler:
Helseregion Vest
-

Påtar seg ansvar for å utvikle en overordnet implementeringsstrategi

Helseregion Nord
-

Påtar seg ansvar for å utvikle modul på MI integrert for rus & vold
Påtar seg ansvar for å utvikle Sinnemestringsmodul integrert behandling rus & vold. Må
sees i sammenheng med Sinnemestring Brøsetmodellen/naturlig at de kontaktes ifbm
dette arbeidet

Helseregion Øst
Vi er I dialog knyttet til
-

-

Å utvikle egen modul kartlegging av rus og vold som selvregulering
Å utvikle modul på sammenheng mellom traumeforståelse/behandling og
etablering/oppfølging av gode strukturer, rammer og rutiner som sikrer rusfrihet innen
døgnenheter
Å utvikle egen modul om risikoverktøy rus og vold

Helseregion Sør
Vi er i dialog knyttet til
-

Bidrar med egen modul - AvHoldt Ung - gitt som eget oppdrag fra Helsedirektoratet
Arbeidet gjøres i samarbeid med RVTS Vest og KoRus - Sør

Helseregion Midt
-

Påtar seg ansvar for å utvikle grunnmodulen. Koordineres fra midt, men grunnmodulen
lages i samarbeid med de andre helseregionene.

Benytter anledningen til å opplyse om kommende møtedatoer for prosjektgruppe og regionale
koordinatorer. Disse vil gjennomføres som halvdagsmøter 11.04.19 og 15.05.19. Det vil bli
muligheter for å følge møte via Skype/telematikk. Vi gleder oss til videre og tettere samarbeid
med dere regionale koordinatorer for de ulike arbeidsgruppene.
Den opprinnelige prosjektgruppen har utført en glimrende jobb med forarbeidet til prosjektet,
takk til dere! Nå er det behov for ny prosjektorganisering, vi ønsker et tettere samarbeid med de
regionale arbeidsgruppene representert via de regionale koordinatorene (skisse ny
prosjektorganisering og oversikt regionale koordinatorer/arbeidsgrupper legges ut på prosjektets
nettsted). Det blir også viktig nå å få utviklet grunnmodulen i fellesskap.
Vil ellers meddele at prosjekt Kompetanseutvikling rus & vold har mange treff på Google og det
er mange som søker på prosjektet. Velger å tolke dette positivt i forhold i til engasjement!

Takk for samarbeid med alle dere!
Grete Ystgård
Prosjektleder

