Saksliste styringsgruppemøte Kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

Neste møte:

Møteleder:

Referent:

10.09.19

Kl. 10.00 15.00

RVTS midt

03.12.19

Grete/Trond

Bente

Statens Hus
Prinsens gate 1A
(Statens hus)
N-7013 Trondheim

Gardermoen

Telefon: 72 82 20 05

Til stede: Lars Lien, Gaute H. Nilsen, Geir Olsen, Trond Ljøkjell, Gro Lind-Olsen, Grete Ystgård, Tore
Berge, Bente Espeland
Turid Møller Olsø inviteres inn til sak 17/2019
Meldt fravær: Kjell Sæthre

Program
Kl.

Sak

Ansvarlig

10.
00

Sak
15/
2019

Orienterin
gspunkt
Dialog Hdir og HOD
30.8- H.Dir i møte med HOD om statsbudsjettet 2020. 8 fra HOD deltok i møte.

Trond

Skype møte 2.9.19 med H.dir med informasjon fra dette møtet og avklaringer rundt økonomi og
evaluering av prosjektet.
H.Dir skal ha et internt møte for å avklare evaluering av prosjektet, og kommer tilbake med
informasjon til prosjektledelsen
H.Dir etterspør også framdrift og implementering. Avklaring av at implementeringsdelen av dette
prosjektet må løpe ut 2021.
Prosjektledelsen blir invitert til HOD i november for å informere om prosjektet, et miniseminar og
redegjørelse for framdrift
Orienterin
gspunkt

Sak
16/
2019

Prosess modulavklaring helseregionen nord og øst
Det har vært skypemøte med region nord om avklaringer av beslutningsmyndighet i prosjektet
og navn på modul om sinnemestring
Møte med Øst om bidrag til prosjektet. Fra Øst får vi ikke en modul utarbeidet i samarbeid,
men materiale fra arbeid med Incognitoklinikken fra RVTS Øst, fra KoRus Oslo en modul om
anabole steroider, KoRus Øst kontakter sykehuset Innlandet om VR teknologi som er aktuelt for
prosjektet
Skepsis i styringsgruppen rundt å benytte læringsmoduler fra Sykehuset Innlandet. Må følges
nøye med før vi inngår avtale. Men det kan være mye godt i det som allerede er utarbeidet,
eller vi kan få utarbeidet tilpassede øvingssituasjoner som passer for vårt prosjekt innenfor en
økonomisk ramme vi kan gå for. Prosjektleder er også bekymret for at dette kan forsinke
prosjektet. Prosjektleder er også bekymret for at dette tilbudet ikke kommer til alle
arbeidsgruppene, urettferdighet. For å få avklart dette raskt bør prosjektledelsen ta direkte
kontakt med fagavdelingen på Sykehuset Innlandet. VR teknologi er innovativt og nyskapende
og vi bør undersøke om dette vil være interessant for prosjektet. Men innhold, tidsramme og
økonomi må avklares raskt. En bestilling må være avgrenset. Vi må avklare dette raskt sammen
med KoRus Øst, dette må være avklart innen 17.10. på avstemmingsseminaret.

Trond

Sak
17/
2019

Oppsummert status omkring utviklingen av prosjektets ulike moduler og strategiplan
presenteres under: Avstemmingsseminaret blir viktig for å avklare at alle arbeidsgruppene har

Orienterin
gspunkt

benyttet referansegruppen, avstemme at det er en sammenheng mellom grunnmodulen og at
brukerrepresentanter er representert i alle gruppene.

Modultittel:
Overordnet implementeringsstrategi
Grunnmodul
Integrert behandling rus og vold
MI tilnærming rus og vold
Risikokartlegging av rus og voldsproblematikk
Integrert behandling traumer, rus og vold.
Kartlegging av Anabole androgene steroider med
behandlingstilnærming
AvHoldt-Ung
VR-teknologi og simuleringsrom for terapeutisk
håndtering av aggressiv atferd

Ansvarlig region:
Vest
Midt
Nord
Nord
Vest/Midt
Øst
Øst

Ferdigstillelse:
Høst - 2019
Høst - 2019
Høst - 2019
Høst - 2019
Vår - 2020
Vår - 2020
Vår - 2020

Sør
Øst

Vår - 2020
Under utredning/
avklaring

Prosess samkjøring grunnmodul og de andre kunnskapsmodulene
Spørsmål om noe av dette kan formidles elektronisk.
Pakkeforløp – forsøke å få kobling til pakkeforløp tidligere i grunnmodulen og ulike tidspunkt
for oppstart pakkeforløp PH og TSB

Trond/
Grete

Turid

Hvordan skal vi klare å selge prosjektet inn til spesialisthelsetjenesten. Kan vi koble dette til
pakkeforløp. Kan H.Dir hjelpe oss videre med dette? Vi må bli en link inn i pakkeforløpene? Kan
vi be om at RHF får det inn i oppdragsdokumentet sitt slik at det blir et oppdrag til HF. Må
følges opp i dialogen med H.dir
Er områdene makt og tvang godt nok dekket? Dette vil fort komme opp som spørsmål i
spesialavdelinger.
Kl.12.
00
Lunsj

Sak
18/
2019

Tilrettelegging av formidling og tilgjengeliggjøring av prosjektets kunnskapsmoduler:
• Dialog med HEMIT om etablering av en felles digital plattform
HEMIT er svært opptatt med den nye Helseplattformen og KVARUS, og har lite ledig kapasitet.
Læringsportalen i HF er tilgjengelig også utenfor St.Olav. Trond dobbeltsjekker at eksterne har
full tilgang, evt. få en påmeldingspassord. Webinar løsninger
Evt kan dette legges på RVTS.no/ ressurs og på KoRus sine felles nettsider – linket til hverandre

Orienterin
gspunkt
Trond

Sak
19/

Økonomi:
•

Utkast budsjett presenteres

Orienterin
gspunkt
Trond

2019
Revidert budsjett
for 2019 - 2020 Kompetanseutvikling rus og vold_10.09.19.docx

Sak
20/
2019

Evaluering:
• Helsedirektoratets ønsker for evaluering av prosjektet
Helsedirektoratet vil gi tilbakemelding om ønsket evaluering; prosessevaluering,
effektevaluering, evaluering av kunnskapsmoduler. Skal vi gjøre evaluering selv eller ideelt en
ekstern evaluator. Etter et internt arbeidsmøte får vi tilbakemelding på ønsker.

Sak
21/

Orienterin
gspunkt
Trond

Orienterin
gspunkt
Risikoverktøysmodul

2019

•

Prosjekteier presenterer videre organisering av arbeidet

Diskusjon
spunkt

•

Diskusjon knyttet til arbeidet med utvikling av risikoverktøysmodul

Grete/

Hva er det behov for å utvikle på dette området. Arbeidsgruppen i Midt har ikke kapasitet til å
utvikle denne modulen. Vest er fortsatt interessert i å bidra inn i utvikling av denne modulen.
Vest gjør en avklaring hjemme på om de kan utvikle denne i samarbeid med Midt.

Trond

Hvis denne dagen skal være en dag blir det ikke opplæring i bruk av verktøy – men peke på
verktøy og hvor man kan få opplæring i dem, og hvordan formulere dette i etterkant for andre
som skal drive behandling. Fokus må være på hvordan få til en dag om;
Hvordan gjennomfører du et intervju eller få fram en sårbarhetsprofil. En modul må inneholde
noe om holdninger. Flere nevner at vi ikke må havne for nært SIFER og kommersielle
kartleggingsverktøy.
Vi må lage en dag for helsepersonell som alltid står i situasjoner.
Tom Palmstjerna er spurt om råd. Skal ha et møte med Grete og Turid 23.9.19.
Trond og Bente tar et møte om dette etter å ha drøftet med Grete
En formell henvendelse om å delta i utvikling av kunnskapsmodulen går til lederne i Vest (KoRus
Bergen, KoRus Stavanger og RVTS Vest (med adresse også til Geir)

Sak
22/

•

Prosess produksjon av film/animasjon til bruk i grunnmodul og overordnet
implementeringsstrategi (Møte med Bennett, St. Olavs Hospital, vest og midt 19.09.19)

2019

Orienterin
gspunkt
Grete

Eventuelt

Alle

Evaluering

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

Alle

