Saksliste styringsgruppemøte kompetanseutvikling rus & vold
Møtedato:

Møtevarighet:

Sted:

18.08.20

Kl. 10.0012.00

Skypemøte

Neste
møte:

Møteleder:

Referent:

Grete

Bente

24.09.20

Til stede: Grete, Trond, Bente, Tore, Gaute, Kjell, Lars
Meldt fravær: Geir Olsen

Program
Kl.

Sak

Ansvarlig

Sak nr.
39/

Evt innspill fra forrige møtereferat(vedlagt)

Orientering:

Gro har fått så mange andre oppdrag at hun har måttet trekke seg fra
styringsgruppa. Vi tak ikke inn noen ny brukerrepresentant da prosjektet har
kommet så langt og Kjell fortsetter som brukerrepresentant.

Alle

Sak nr.

Status prosjekt:

Orientering:

40/

- kunnskapsmoduler, høy kvalitet på innhold

Grete

2020

Grunnmodulen er i innspurten. Produksjon av podkaster september

2020

Steroidemodulen klar i løpet av oktober
Nord har levert to moduler
- Implementering nasjonalt og regionalt, usikker på de mest folkerike
regionene, varierende grad av eierskap til implementeringsdelen
Spørsmål i fht implementering i de største regionene om implementeringsplan
for modulene. Har Helsedirektoratet engasjert seg i dette?
Hva mer kan og bør vi som styringsgruppe eller prosjekteiere gjøre for å
oppfordre de siste regionene til å lage implementeringsplan?
Et forslag er at vi ser bort fra dette nå, og at de kommer med når de ser det
gode produktet som er laget. Vi må ha fokus på det gode produktet og gjøre
produktet kjent for de kliniske miljøene. Og håpe på etterspørsel i alle
regionen.
- referere fra Skype samling 11.06.20

- Drifting av nettsted etter prosjektperiode; et samarbeid mellom
kommunikasjonsrådgivere på RVTS og KoRus i alle regioner
Opprettelse av nettsted er i gang med samarbeid mellom Hemit, Bennet og
Enable
Hvor omfattende oppdateringer som skal gjøres 2 ganger årlig må følges
framover. Det er avgjørende for hvor store arbeidsoppgaver som pålegges
kommunikasjonsrådgiverne. Faglige innspill til nettstedet må komme fra alle
sentrene.
Sak nr.

-

Digitalt lanseringsseminar: H.dir må være med på lansering som
oppdragsgiver. Vi vil be om innspill til form på lansering av produktet.

41/

Orientering:
Grete

-

Forslag at vi lager en nasjonal lanseringsdag i desember og regionale
lanseringsdager/ seminardager i januar/februar 2021.

-

Prosjektgruppen lager et forslag til styringsgruppen etter at vi har fått
innspill fra Helsedirektoratet. 24.9 kan være en dato for dette.

-

Stemning for dette i desember

Sak nr.

-

Evaluering av prosjekt:

Orientering:

42/

-

Dialog med Hdir- kravspesifikasjon må utarbeides og forankres i
styringsgruppe

Grete/Bente

2020

2020
Avventer dialog mellom Hdir og HOD i forhold om hva som ønskes
evaluert.
Grete er i dialog med sykehusinnkjøp om innkjøpsavtaler vi kan benytte
for anbud av evalueringsoppdraget.
Eventuelt
Styringsgruppemøte 24.9 Kl; 8.30 til 12.30 digitalt
Styringsgruppemøte 26.11 i Stavanger
Grete reduserer prosjektlederstilling til 70 % fra 1.1.2021
Vi vil se etter en ressurs i 30 % som kan bistå i prosjektet i 2021.

Med forbehold om justeringer!

Alle

