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- Prosjektbeskrivelse. Versjonsdato: 16.05.2016
Bakgrunn for prosjektet
Det er utarbeidet 5 retningslinjer på rusfeltet de siste årene. Implementeringsarbeidet er
viktig i forhold til å endre og samstemme praksis. Nasjonal Kompetansetjeneste TSB har i sitt
oppdrag å «bidra til implementering av nasjonale faglige retningslinjer på feltet». Gjennom sin
strategi har NK-TSB konkretisert dette og vil oppnå resultater i tråd med oppdraget gjennom
to hovedstrategier: a) «trene trenere», og b) de enkelte anbefalinger arbeides med gjennom
spesifikke prosjekter.
Formålet med prosjektet
Bidra til høyere kvalitet og likeverdig behandlingstilbud for pasienter i TSB uavhengig av hvor
de søker behandling gjennom å bidra til implementering av nasjonale faglige retningslinjer
lokalt.
Målene for prosjektet
Prosjektet har tre målsetninger:
1. Tilrettelegge for at sentrale aktører blir i stand til å igangsette implementeringsarbeid lokalt.
2. Fremskaffe midler slik at NK-TSB kan bidra til at implementering av nasjonale faglige retningslinjer
kan foregå i full bredde.
3. Sikre forskningsoppfølging av implementeringsprosessen av nye nasjonale faglige retningslinjer

Organisering av prosjektet
Leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB er prosjekteier og har ansvar for den overordnede
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ved å definere målsetninger og de sentrale
milepælene for prosjektet.
Det engasjeres en prosjektleder i 20% stilling i ett år.
Det etableres en prosjektgruppe bestående av kommunikasjonsrådgiver, spesialrådgiver,
opplæringsansvarlig, administrasjonskonsulent og forsker. Alle fra NK-TSB. Deltakere i
prosjektgruppa vil ha ansvar for deloppgaver i prosjektet.
Rammebetingelser
Prosjektet opprettes i utgangspunktet for ett år finansiert av NK-TSB, med mulighet for
forlengelse ut fra tildeling av eksterne prosjektmidler og forskningsmidler.
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Foredrag (4stk.) prosjektleder kan holde i regi av NK-TSBs skal avtales med leder i NK-TSB.
Prosjektleder står fritt til å holde foredrag om retningslinjen og bruke utviklet materiell
dersom ekstern finansiering besørges.
Milepæler, hovedaktiviteter og tidsplan
Milepæl
Gjort retningslinjen kjent for
sentrale aktører og gitt de
nødvendig matriell for lokalt
implementeringsarbeid.

Beredet grunnen for videre
finansiering av prosjektet

Undersøke muligheten for å
utvikle forskningsdesign og
søke finansiering

Beskrive faglig innhold i GAPanalyse slik at NK-ROP kan
publisere den i ny teknisk
plattform.

Hovedaktivitet
Work-shop
behandlingsretningslinje
Work- shop
avrusningsretningslinje

Tidsplan
1.juni 2016

Work-shop for Korusene.
Behandlingsretningslinje.

23. juni 2016

Work-shop for Korusene.
Avrusning
Kurs for ruskoordinatorer

Høsten 2016

Work-shop

Høsten 2016

Holde utvalgte enkeltforedrag
(maks 4)
Kartlegging av
finansieringskilder
Kartlegging av søknadsfrister

Høsten 2016 /
våren 2017
01.11.2016

Skissere en prosjektbeskrivelse
som kan danne utgangspunkt
for ulike søknader

01.11.2016

Sende aktuelle søknader

01.06.2016

Undersøke muligheten for å
sette sammen en
forskningsgruppe

01.10.2016

Evt. inngå intensjonsavtaler

01.11.2016

Evt. lage prosjektskisse

01.12.2016

Evt. sende søknad
Være med i det konkrete
arbeidet med å utarbeide liste
over sentrale anbefalinger i
behandlings- og
avrusningsretningslinjen

Våren 2017
Datoer settes i
samarbeid med NKROP

Høsten 2016

Høsten 2016
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Samarbeide med NK-ROP om
publisering av GAP analysene
Oppfølging og evaluering
Prosjektleder rapporter til prosjekteier gjennom portefølgemøte hver 2. mnd.
Prosjektgruppen evaluerer arbeidet i prosjektgruppa regelmessig for å følge opp utviklingen
av prosjektet og sikret ønsket fremdrift og resultatoppnåelse.
Alle work-shops evalueres med questback. Deltagelse fra hele landet skal vies særlig
oppmerksomhet.
Det gjennomføres en sluttevaluering med frist 1. juni 2017.
Prosjektgruppen utarbeider en rapport som oppsummerer arbeidet og påpeker evt. behov for
videre oppfølging etter endt prosjektperiode. Prosjektrapporten skal inneholde en konkret
evaluering av hver av de tre målsetningene i prosjektet. Rapporten gjøres tilgjengelig på
Nasjonal kompetansetjeneste TSB nettside.
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