Nasjonalt opplæringsprogram:

Bruke feedbackverktøy i rusbehandling
Å ta i bruk feedbackverktøy som virkemiddel for å oppnå større grad av
brukermedvirkning, er en sterk anbefaling i Nasjonal faglig retningslinje for
behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer. At pasienter skal gi
tilbakemelding på behandlingen foreslås også som en del av pakkeforløpet
for TSB.
Stadig flere TSB-miljøer i Norge har fått erfaring med bruk av slike verktøy.
Vil du vite mer?
Se hva vi kan tilby av kurs og materiell i vårt nasjonale opplæringsprogram
om feedbackverktøy i rusbehandling.
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Nasjonalt opplæringsprogram i feedbackverktøy
Nasjonal kompetansetjeneste TSB har utviklet et opplæringsprogram for TSB-enheter som skal ta i
bruk feedbackverktøy i behandlingen. Hensikten med programmet er å bidra til at feedbackverktøy
tas i bruk på en systematisk måte i TSB-enheter over hele landet. Programmet består av både
materiell og opplæringsaktiviteter, og retter seg mot ulike målgrupper i ulike faser av en slik prosess.

Informasjonsfilmer
og materiell:

E-læring:

Kurs og samlinger

- Brosjyrer

Hvordan hindre drop-out fra
rusbehandling

Dagskurs for nøkkelpersoner

- Undervisningsvideoer
- Videoklipp/animasjoner
- Presentasjoner
m.m.

Bruke feedbackverktøy i
rusbehandling

2-dagers «tren treneren»-kurs

Introduksjon til ORS- og SRSskalaene

Oppfølgingskurs

Del 1: Bruke ORS

Nettverk

Del 2: Bruke SRS
Del 3: Dilemmaer

Veiledning og lokale
kurs
Har du spørsmål om veien
videre i forhold til å ta i bruk
feedbackverktøy i TSB?
Ønsker du å delta i en
veiledergruppe for ledere
og/eller trenere?
Ta kontakt med prosjektleder
Hilde Harwiss eller Eva Sørlie
på tlf 469 59 791.

Lokale implementeringsaktiviteter

Mer informasjon
Videoklipp og undervisningsfilmer om feedbackverktøy
E-læring om feedbackverktøy
Oppfølgingskurs og nettverk:
Ta kontakt med oss for mer
informasjon.
Mer informasjon på tsb.no eller ta kontakt med oss på tsb@ous-hf.no eller tlf. 469 59 791
Dagskurs:
30. Oktober 2019

2-dagers trenerkurs:
21.-22.november
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