Referat Arbeidsseminar Kompetanseutvikling rus og vold
13. og 14. februar
Sted: Scandic Hotell Bakklandet i Trondheim

Til stede:
Alle kompetansesenter fra KoRus og RVTS var representert, Oslo universitetssykehus,
Steroideprosjektet v/ Oslo Universitetssykehus, brukerrepresentant/styringsrepresentant fra Ivareta

Mål med seminaret:
• Gjøre kunnskapsmoduler/bidrag kjent på tvers av regioner
• Drøfte veien videre (fra prosjektperiode til drift)
• Forberede implementering i egen region

Dag en: status/presentasjoner
Prosjekteiere ønsket velkommen
Ferdigstillelse av modulene pågår. Implementeringsarbeidet er startet. Prosjektledelsen har
gjennomført møte med Helsedirektoratet der tema var avklaringer omkring økonomi og fordeling av
midler til implementering og evaluering. Møtet med HOD skulle vært 22 november i 2019, men ble
utsatt. Nytt møte blir 19.03.2020.
Prosjektleder holdt statusoppdatering:
•

På styringsgruppemøte 03. desember 2019 ble det besluttet å endre
implementeringsstrategi. Vi skal samle modulene og all relevant informasjon på et nettsted.
Dette gir større regional frihet og ressurser for implementering i regionene. Det kan gjøre det
enklere med samtidig implementering spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste og
ytterligere forsinkelser kan reduseres

Hvor er vi nå:
•
•
•
•

Filmproduksjon
Samkjøring grunnmodul og de andre modulene, kvalitetssikring av ramme grunnmodul med
kliniske miljøer/KBT
Planlegging produksjon e-læring
Fortsatt produksjon av kunnskapsmoduler/bidrag

Presentasjon av kunnskapsmoduler:
Arbeidsgruppene presenterte sine bidrag og innspill fra plenum ble formidlet og registrert

Grunnmodul
Presentert av RVTS Midt/KoRus Midt
•
•
•

Grunnmodulen blir en e-læringsmodul
Kun effektiv når den settes i sammenheng med de resterende modulene
En rekke tema på et overfladisk nivå:

MI-Modul
Presentert av RVTS Nord

Behandlingsmodul
Presentert av RVTS Nord:

VR-basert simulering
Presentert av KoRus Øst

Kunnskapsmodul om vold og steroid bruk
Presentert av KoRus-Oslo og Steroideprosjektet

Kunnskapsmodul om rus, vold og traumer
Presentert av RVTS Øst, som har et prosjekt tilknyttet Incognito Klinikk

Bidrag Avholdt Ung
Presentert av RVTS Sør
Programmet fikk midler i 2017, i samme kapittel som Prosjekt Kompetanseutvikling Rus og Vold.
Avholdt/AvholdtUng skal kobles på prosjektet. AvholdtUng er traumebevisst rusbehandling.

Dag to: Implementering
Kompetansesentrene i Vest har samarbeidet om å lage en overordnet implementeringsstrategi
KoRUs Vest - Stavanger presenterte arbeidet så langt

Mål med implementering
-

Lykkes med å få til en endring i måten utøvere av vold eller utsatte for vold møtes på
Betydningen av å stille spørsmålet «hvorfor?» Viktig å vektlegge at også medarbeiderne må
få en god forklaring på hvorfor. Har alle fått svar på hvorfor, hva og hvordan?

Implementering og samskapt læring
Roger Klev professor (Nord Universitet/Praxes)
Bakgrunn: Jobber med endringsprosesser og organisasjonsutvikling
Dagen ble ledet av Roger Klev. Han holdt innlegg, ledet prosess verdenskafe og ledet dagen på en
flott måte

VERDENSKAFE:
Deltakerne på seminaret ble delt inn på fire bord. Det ble diskutert hvordan god implementering kan
foregå. Ved å skifte bord hvert 20. minutt fikk alle snakket med alle. Notater fra verdenskafeen
sendes inn av kafevertene

Hvordan gjøre dagens ideer til morgendagens tjenester i kommunen?
Innlegg ved Trond Asmussen, faglig rådgiver ved NAPHA

NB! Neste samling er 27.04.2020 på Gardermoen

