Referat styringsgruppemøte kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

18.02.2020

Kl. 10.0015.00

Radisson Park Inn,
Gardermoen

Neste
møte:

Møteleder:

Referent:

Grete

Tore

11.05.20
Trondheim

Til stede: Grete, Bente, Geir, Kjell, Tore (ref)
Meldt fravær: Lars og Gro

Program
Kl.

Sak

Kl.10.0011.00

Sak 28/
2020

Ansvarlig
Statusorientering fra Arbeidsseminar 13 og 14 feb 2020

Orientering:

-

Produksjon av 3 filmer, teaser og implementeringsfilmer

Grete

-

3 moduler blir ferdigstilt i mars. God utnyttelse av
brukererfaringsperspektivet i arbeidet.

-

Henvendelse foretatt til region vest, modul basiskartlegging, det
gjenstår å skrive intensjonsavtale

-

Overordnet impl.strategi fikk gode tilbakemeldinger på seminardagene

-

Grunnmodul; rammene på plass, 9 temaområder, kvalitetssikres av
PHV og TSB i Helse Midt, hele modulen skal inn i e-læring
(Læringsportalen),

-

Bra engasjement med tanke på Rus&vold som felles nasjonalt prosjekt

-

Behov for å mobilisere ledere i kompetansesentra (KoRus/RVTS),
neste samling 27.april, ledere inviteres sammen med de regionale
koordinatorer, kan være fornuftig å invitere Hdir også til denne
samlingen.

Kl.11.0012.00

Sak 29/
2020
Kl.12.00
Lunsj(bri
nges til
møterom)

Implementeringsplan og nettsted

Alle

Grete: innleder til diskusjon

Drøfting

-

RVTS og KoRus har samme tekst om Kunnskapsmoduler
Rus&vold i sine tilskuddsbrev, gir føringer mtpt
implementeringsstøtte til tjenestene som tar i bruk modulene

-

Gjennomgang av presentasjon fra region vest om overordnet
implementeringsstrategi

-

Hvilket nettsted, hvilken leverandør, hvor skal
kunnskapsmodulene ligge, hvem skal administrere siden,
hvordan skal kravspekifikasjonen se ut, burde
kommunikasjonsrådgiverne i kompetansesentrene få
anledning til å uttale seg?

-

Innspill til kravspekken bør også innom
kommunikasjonsrådgiverne i kompetansesentrene, og slik
prosess kanskje innlemmes i overordnet
implementeringsstrategi.

-

Løsningen bør ha et responsiv design

-

Bør nano-

-

læring innlemmes i ressursene på nettstedet?:
https://www.junglemap.com/nanolearning?lang=no&utm_term=
junglemap&utm_campaign=Junglemap.com+NO&utm_source
=adwords&utm_medium=ppc&hsa_cam=76448856&hsa_ad=4
17950094202&hsa_net=adwords&hsa_acc=5979254780&hsa
_grp=42264758601&hsa_tgt=kwd335913432602&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_kw=junglemap&h
sa_mt=b&gclid=Cj0KCQiAs67yBRC7ARIsAF49CdUMDccvox9
-Ngv7aXrsUx5tpMpdEYfBfTHFhB2hWTxfoJ43xfKmBMaAv4cEALw_wc
B



Viktig med en fleksibel ordning, slik at ressursene kan benyttes
maksimalt av ulike fagmiljø/fagpersoner med ulik kompetanse.



På hvilken måte kan kunnskapsoppsummeringen presenteres
på nettstedet? Viktig arbeid som har lagt føringer for
utarbeidelse av kunnskapsmodulene, men har også en del
begrensninger.



Grete presenterte utkast til nettsted (fra arbeidsgruppen i Midt),
hvordan skal nettstedet bygges opp, struktureres



På arbeidsseminaret 13.-14. ble det diskutert hvorvidt noen av
modulene skal være under sertifisering. Flere i

styringsgruppen er skeptisk til at dette kan bli et for høyt
ambisjonsnivå.

Prosjekteier skal i møte med HOD 19.mars:
-

I hvilken grad finnes det felles systemer for kompetanseutvikling?

-

Har HOD noen formening om nettsted etc.?

-

Hvor mye tjenestestøtte skal kompetansesentrene tilby mtp
implementering av modulene, forventninger fra HOD?

Sak 30/

Ambisjonsnivå og kompetansesentrene rolle fremover

Alle

2020

(fra prosjekt til drift)

Beslutning



Bente og Trond tar dette videre i de respektive
senterledermøtene (RVTS 19.02, KoRus 12.03).



De regionale tilnærmingene er viktig å ta hensyn fordi
kompetansesentersamarbeidet kan være forskjellig, og at
regionene har ulik størrelse (befolkning og geografi).



Hvor mye tjenestestøtte kan sentrene gi mtp implementering
av kunnskapsmodulene?

Eventuelt
KoRus Øst – VR teknologi (MI og kognitiv terapi)


Visning av filmsnutt fra KoRus Øst – VR teknologi (MI og kognitiv
terapi) og filmsnutt fra VR lab Sykehuset Innlandet.



Spennende prosjekt, spennende pedagogisk tilnærming



Facilitator rolle synes avgjørende mtp en fullscala versjon (prebriefing,
case, debriefing), hva er de formelle kravene til facilitatorfunksjonen,
og hva er kostnadene med innleie av facilitator?



Kan en slik modul fra KoRus Øst breddes til alle regionene?



Kan prosjektet knyttes til Nasjonal sykehusplan og ev oppdrag de
regionale helseforetakene har på VR teknologi området?



Prosjekteier sjekker med Sykehuset Innlandet og St.Olav og Gaute
kan undersøke med innovasjonsavdelingen i Helse Midt.

Alle

