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Kompetanse- 
spredningstiltak 

Mål- 
gruppe* 

Virkemidler Mål Tidsaspekt 

Informasjon om 
tjenesten 

H, P Vedlikeholde og oppdatere nettsiden med 
prosjekter, forskning, fagprosedyrer, kurs og 
aktuelle verktøy med tilknytning og relevans til 
KTAK. 

Bidra til at oppdatert 
informasjon er elektronisk 
tilgjengelig. 
 

Løpende oppdatering 

P Spesifikk pasient- og pårørendeinformasjon om 
tjenestens innhold og ansvarsområde. 

Sikre tilstrekkelig 
kompetanse og veiledning til 
pasientgruppen og deres 
pårørende. 

->2022 

H Informere om tjenesten i undervisning, artikler/ 
og andre relevante kanaler. Eksempelvis 
Legetidsskriften, fysioterapeut og blogg 
(Ekspertsykehuset) 

Gjøre KTAK kjent for relevant 
helsepersonell. 

Løpende 

Utdanning og 
formidling 

H Arrangere kurs for fysioterapeuter og leger. Øke kompetanse i relevante 
fora nasjonalt. 

Årlig 

H Holde foredrag på aktuelle kurs og utdanninger. Øke kompetanse i relevante 
fora nasjonalt. 

Ved behov 

H, P Formidle presentasjoner og 
undervisningsmateriell på KTAKs nettside. 

Øke kompetanse til 
helsepersonell og pasienter 
via nett. 

Løpende 

H Formidle relevante forskningsresultater. Sikre adekvat tilgang til 
kvalitetssikret og oppdatert 
forskning på feltet. 

Løpende 

H, P Skrive og/eller bidra i arbeid med vitenskapelige 
artikler og fagartikler. 

Bidra til forskning og 
fagutvikling lokalt på OUS og 
i samarbeid med andre 
institusjoner. 

Løpende 

H Gi råd og veiledning i undersøkelse, Sikre likeverdig kompetanse Ved behov 
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diagnostisering og behandling. innen diagnostikk og 
behandling av pasienter. 

H Formidling av data fra register. Bidra til tilgang og bruk av 
registerdata til forskning og 
fagutvikling. 

Årlig 

H Opplæring i registrering i Norsk Elektronisk 
Albueregister i ulike helseforetak. 

Sikre god registrering og 
korrekt bruk av register. 

Løpende avhengig av behov 

H, RK Regionale fagmøter ifa. fagkvelder for 
fysioterapeuter og leger. 

Sikre god kommunikasjon 
mellom behandlere, 
referansegruppe og 
kompetansetjenesten. 

Årlig 

Fagutvikling 

H Oppdatere og utvikle Norsk Elektronisk 
Albueregister. 

Sikre tilgang til kvalitetssikret 
og oppdatert data på feltet. 

Løpende  

H Deltakelse i formelle forskernettverk og 
internasjonalt forskningsarbeid. 

Bidra til forskning og 
fagutvikling utover lokal 
institusjon. 

Ved behov og etterspørsel 

H Bidra til forskning og fagutvikling i samarbeid 
med andre institusjoner. 

Bidra til forskning og 
fagutvikling utover lokal 
institusjon. 

Ved behov og etterspørsel 

H Utarbeide behandlingsveileder for 
fysioterapeuter 

Sikre likeverdig kompetanse 
innen diagnostikk og 
behandling av pasienter. 

->2020 

H Bidra i utvikling av nasjonale prosedyrer for 
rehabilitering etter albuebrudd 

Sikre likeverdig kompetanse 
innen diagnostikk og 
behandling av pasienter. 

->2020 

H Hospitering/studieopphold ved utenlandske 
sentra 
 

Øke kompetanse til 
helsepersonell og etablere 
kontakt og nettverk 
internasjonalt 

Avhengig av relevans og 
behov 
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 H Innhente registerdata fra andre registre som 
supplement til Norsk Elektronisk Albueregister. 

Sikre tilgang til kvalitetssikret 
og oppdatert data på feltet. 

Løpende  

Referanse- 
gruppearbeid 

RK Årlig møte med hele gruppen samt jevnlig 
kontakt pr. mail eller telefon mellom leder av 
referansegruppen og leder av 
kompetansetjenesten.  
 

Sikre at de nasjonale 
tjenestene blir organisert og 
drevet i tråd med kriteriene 
fastsatt i Forskrift nr. 1706. 
 

Årlig 

RK Kontakt mellom leder av referansegruppen og 
leder av kompetansetjenesten. 
 

Sikre god kommunikasjon 
mellom referansegruppe og 
kompetansetjenesten. 

Kontinuerlig 

RK Overvåke om tjenesten drives etter intensjon 
hva gjelder klinisk tilbud til pasienter. 
 

Sikre at de nasjonale 
tjenestene blir organisert og 
drevet i tråd med kriteriene 
fastsatt i Forskrift nr. 1706.  

Kontinuerlig 

RK Delta ved utformingen av den årlige rapport.  
Denne rapporten skal bl.a. inneholde en del fra 
hver av de fire regionale representanter, som 
kort omtaler i hvilken grad tjenesten fungerer 
etter intensjon i forhold til innbyggere i egen 
region.  

Sikre at de nasjonale 
tjenestene blir organisert og 
drevet i tråd med kriteriene 
fastsatt i Forskrift nr. 1706.  
 

Årlig 


