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Kjære regionale koordinatorer, referansegruppe og andre involverte i
prosjektet Kompetanseutvikling rus & vold.
Våren 2020 har vært en spesiell tid for alle. I prosjektet har vi, så godt det
lar seg gjøre, opprettholdt kontakt og fremdrift gjennom telefon- og
videosamtaler, digitale møter og vi har også hatt en fellessamling på Skype.
Takk for deltagelse og stort engasjement
Hoved fokus i prosjektet fremover vil være å ferdigstille de resterende
kunnskapsmodulene, få på plass et felles nettsted og for de ulike sentrene blir
det viktig å utvikle/ferdigstille planer for hvordan man tenker at nettstedet
og kompetansemodulene kan gjøres kjent og tatt i bruk.

•

Status kunnskapsmoduler:

Produksjon av kunnskapsmoduler pågår for fullt. 2 kunnskapsmoduler er
ferdigstilt og 4 kunnskapsmoduler er under produksjon:
-

Grunnmodul (hele modulen blir som e-læring, planlagt ferdigstillelse
i oktober)
MI modul (ferdig)
Modul integrert behandling rus og vold (ferdig)
Modul anabole androgene steroider (planlagt ferdigstillelse i
oktober)
VR modul film og simulering (planlagt ferdigstillelse høst 2020)
Tentativt navn «Basiskartlegging rus og vold» (planlagt
ferdigstillelse juni 2021)

•

Nettsted:

Digital plattform/portal. Domene er opprettet; rusogvold.no
Digitale og ikke-digitale ressurser gjøres tilgjengelig på nettstedet. Alle
kunnskapsmoduler og andre ressurser/program utviklet i tilknytning til
prosjektet vil presenteres her. Eksempler på læringsressurser er:
-

Filmer
Podkast
Intervjuer
Workshopmateriell
Artikler og faktaark

Alle RVTS og KoRus vil medvirke i utviklingen av nettstedet, og sørge for å
gjøre nettstedet kjent og brukt i eget område. En redaksjonskomite bestående
av kommunikasjonsrådgiver fra KoRus-Midt og på sikt RVTS-Midt vil ha et
redaksjonsansvar, det vil i tillegg være en representant fra hver region i
denne redaksjonen. Slik kan vi sikre at nytt aktuelt stoff fra de ulike
kompetansesentra synliggjøres på nettsted. Det er foreslått redigering av
nettsted x 2 pr år.

•

Evaluering:

Prosjektledelsen er i dialog med Helsedirektoratet om evaluering. Det vil
utarbeides en kravspesifikasjon som forankres i styringsgruppe og sendes ut
til alle kompetansesenter til høring.

•

Lanseringsseminar:

Det er en målsetting å gjennomføre lanseringsseminar i slutten av november
2020

Prosjekteiere og prosjektgruppe vil med dette ønske dere alle en riktig god
sommer!
Grete

