Referat fra arbeidsseminar 11.06.2020

Program Skype møte arbeidsseminar 11.06.2020 Kompetanseutvikling rus & vold
Møterom: Skype
Møtereferent: Bente Espeland
Møteleder: Grete Ystgård
Tidstyrere: Turid Møller Olsø og Lars Ranheim
Chattefunksjon: Trond Ljøkjell
Lars Ranheim KoRus Midt, Grete Ystgård RVTS Midt, Trond Ola Tilseth KoRus Midt, Trond Ljøkjell
KoRus Midt, Turid Møller Olsø NAPHA/KoRus, Randi Kristine Abrahamsen KoRus Vest Bergen, Bjørnar
Bergengen KoRus Oslo, Camilla Bordevich KoRus Oslo, Christine Wisløff OUS Steroideprosjektet, Gro
Eriksen RVTS Øst, Kristin Håland Korus Sør, Hans Lander RVTS Nord, Marit Andreassen KoRus Nord,
Anja Kolbu Moe RVTS Nord, Solveig Storbekken KoRus Vest Bergen, Trude Vestli KoRus Øst, Bente
Espeland RVTS Midt, Odd Tore Berge KoRus Vest Stavanger, Gudrun Austad RVTS Vest, Silje Lill
Rimstad KoRus Vest Stavanger, Trond Asmussen NAPHA, Randi K Abrahamsen KoRus Vest Bergen,
Lise Hellum-Håkestad KoRus Øst

På grunn av avlysning av vårt planlagte fellesseminar 27.04.2020 på Gardermoen, gjennomføres
Skype møte kl. 10.00-15.00
Møteagenda
Kl.10.00-10.15 Hvilken forskjell ønsker vi å oppnå for tjenestene? Ved prosjekteiere Bente og Trond
-

Evaluering
o Integrert behandling rus og vold i spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester
o Økt bevissthet om integrert behandling
o Økt forståelse av sammenhenger mellom traumer, rus og vold
o Nytteverdi av kunnskapsmodulene for de ulike tjenestene
o Samhandlingsforståelse
o Økt rolleforståelse
o Interessent/modenhetskartlegging – prosess for Readiness to Change
o Effektevaluering
o Ekstern evaluator

Prosjektledelsen utarbeider etter dialog med Helsedirektoratet et utkast til kravspesifikasjon på
ønsket evaluering. Denne sendes ut til alle 12 kompetansesenter til høring. Det vil bli opplyst om en
tidsfrist for tilbakemelding.
Kl.10.15-10.30 Status kunnskapsmoduler, ved prosjektleder Grete

6 moduler er under produksjon.
Midt Grunnmodul presenteres utkast til virkemidler senere i dag (hele modulen blir som e-læring)
Nord har laget en MI modul og modul integrert behandling rus og vold, med arbeidshefte til hver
modul
KoRus Oslo – modul steroider (AAS)
KoRus Øst – VR modul film og simulering
Vest – Basiskartlegging rus og vold
Tilleggsressurser Avholdt ung i sør og vest, samt Rus, vold og traumer fra RVTS Øst

Dialog senere i dag om videreutvikling, tjenestestøtte, skriftlige avtaler mellom tjenestestøtte ytere
og tjenestesteder som mottar dette og kompetanseheving

Kl.10.30-10.45 Orientering om nettsted ved Kommunikasjonsrådgiver Trond Ola Tilseth ved KoRus –
Midt
Digital plattform – domene; rusogvold.no
Håper på dialog og innspill til videre utvikling og redigering på tvers av alle sentrene.
Kl.10.45-11.00 Pause

De ulike regioner/arbeidsgrupper presenterer sine tanker om forankring av kunnskapsmoduler og
andre bidrag i egen region:
Kl.11.00-11.15 Midt (KoRus-Midt, RVTS-Midt)
Trond Asmussen, NAPHA Tanker om (før) implementering i Midt - presentasjon tidligere utsendt
Kl.11.15-11.30 Nord (KoRus-Nord, RVTS-Nord) – Siv Maude KoRus Nord - presentasjon tidligere
utsendt
Kl.11.30-12.30 Lunsjpause
Kl.12.30-12.45 Vest (KoRus-Vest-Stavanger, KoRus-Vest-Bergen, RVTS-Vest) - Silje Lill Rimstad Presentasjon tidligere utsendt.
Kl.12.45-13.00 Sør (KoRus-Sør, RVTS-Sør) Kristin Håland, Sør har også Avholdt Ung prosjektet.
Avholdt blir implementert i region Sør. De har derfor vært litt på sidelinjen i forhold til Rus og Vold
prosjektet.
Kl.13.00-13.15 Øst (KoRus-Øst, KoRus-Oslo, RVTS-Øst) Lise Hellum-Håkestad, oppdatering produksjon
og innhold i VR modul, levering til prosjektet november 2020. Presentasjon tidligere utsendt.
KoRus Oslo, Bjørnar Bergengen, Christine Wisløff, Marie, Camilla Bordevich. Helhetlig ut med hele
prosjektet (nettstedet) til første og 2 linjetjenesten. Synes forslag til nettsted virker svært bra.
Promotere hele nettstedet med innhold til alle. Fint at det kan bygges ut etter hvert som ny

kunnskap og erfaringer kommer inn. Vi lager en selvdreven E-lærings modul. Lanserings dato for hele
nettstedet også i media når tilstrekkelig materiale er klart, og med en relansering når nytt materiale
er klart. Viktig at alle arbeidsgruppene nå samles så vi framstår som en helhet med alle
fagpersonene. En felles tekst for lansering i alle regioner. Etablerer oss som en helthetlig og
kvalitativt god nettside som samlet er gullstandarden på fagområdet. Markedsføre nettstedet blir
svært viktig slik at det blir kjent og et naturlig sted å søke når man vil oppdatere seg faglig. Viktig at
nettstedet oppdateres jevnlig.
RVTS Øst, Gro Eriksen – Nettstedet virker svært lovende. Incognito prosjektet er i gang og de jobber
for å digitalisere og evt lage moduler av prosjektet. Jobber også for å koble det til resten av rus og
vold prosjektet. Gjøre nettstedet kjent også gjennom de nettverkene vi allerede har. Som flere andre
spent på tekst i tilskuddsbrev for 2021.
Kl.13.15-13.30 pause

Innspill og dialog - fra prosjekt til drift:
Kl.13.30-14.00 Hvordan tenker vi å arbeide med forankring i de ulike helseregionene?
-

Nivå av tjenestestøtte ut fra etterspørsel/tilbud
Grad av forankring/skriftlig avtale mellom kompetansesentra og tjenestesteder
innen primær- og spesialisthelsetjeneste?

Vært veldig nyttig at alle regionene deler sine planer for forankring slik at vi får nye tanker og kan
«stjele»/dele fra andre. Mye av implementeringsteorien må kanskje oversettes til lokale forhold da
det er store regionale forskjeller.

Kl.14.00-14.30 Prosjektgruppe i Midt presenterer utdrag virkemidler fra første temaområde til Elæring grunnmodul.
Nils Heldal, Bennet reklamebyrå. Introduksjonsfilmen kan få forskjellige «haler» tilpasset regionale
forhold. Hele e-læringsmodulen skal kunne lastes ned som podkast. Det kan legges «filter» på filmen
(gjøre den til «tegnefilm». Dette må jobbes mye mer med).
Eksempel: Tegnete dyr – øynene er det viktigste. Lettere å tolke og koble til noen du kjenner når det
blir litt abstrakt. Det er pattedyr som brukes fordi vi betinget til å reagere emosjonelt på pattedyr
barn.
Lurt å avslutte hvert kapittel med en refleksjon som podkast.
Oppfordrer til å se på tilsendt epost fra 10.06.20 for å se presentasjonen i bedre kvalitet.
Grunnmodulen består av 5 temaområder. Viktig å samkjøre alle kapitlene i grunnmodulen med de
andre kunnskapsmodulene.
Nanolæring: E-læringen produseres med prinsipper fra Nanolæring
En drøfting av dyr som illustrasjoner. Ikke gehør for å bruke dyr som illustrasjoner. Hva med
illustrasjoner av mennesker i stedet. Viktig å sjekke ut med referansegruppen/brukerrepresentanter.
Konklusjon: Bennet lager nå to tegninger av mennesker som er litt mer kunstaktig og tolkbare.

Kl.14.30-14.45 Lansering: Digital gjennomføring – November? Årshjul er redigert og ligger på
nettstedet under logoen til prosjektet på siden til RVTS Midt. Oppdragsgiver forventer en start på
implementering i 2020. Sikter mot siste halvdel av november. Digitalt lanseringsseminar støttes og
må koordineres nasjonalt før lokale semniarer.
Kl.14.45-15.00 Avslutning
Evaluering av dagen: Positivt og stort engasjement gjennom hele dagen, konstruktive
tilbakemeldinger og det er utvilsomt mange engasjerte fagfolk ved kompetansesentrene rundt
omkring i helseregionene som bidrar inn i produksjonen av de ulike kunnskapsmoduler.

