Prosjektbeskrivelse

Faglige rammer og
fagutvikling

1. Bakgrunn for prosjektet Faglige rammer
Fagrådet for Helse Sør -Øst Regionalt helseforetak (RHF) bestemte i løpet av våren 2015 at det er
behov for å fremskaffe mer kunnskap om innholdet i tjenestene innen TSB i helseforetakene og hos
private avtalepartnere regionalt og nasjonalt, for å kunne vurdere hvilke faglige satsninger som skal
gjøres for fremtiden innen rusbehandling. Oppdraget om å utrede faglige rammer i TSB ble gitt til
Avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS, som igjen ga oppdraget til Nasjonal
kompetansetjeneste TSB.
Gode faglige rammer betyr at tjenestene er kvalitetssikret både i helseforetakene og hos de private
samarbeidspartnerne, og bygger på riktig kunnskap og utvikling av behandlingstilbudet. Hensikten
med arbeidet med faglige rammer for TSB er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og
kunnskapsbaserte spesialisttjenester

Forskningsstrategi for ARA
Avdeling for rus -og avhengighetsbehandling (ARA) har forankret i sin strategi at de skal opprette en
egen forskningsseksjon for å øke forskningsaktiviteten på den klinikknære forskningen i avdelingen.
Retningen på en slik satsning bør være grunnlagt i en forskningsstrategi. Som et forarbeid for
etableringen av en forskningsstrategi er det behov for å plassere egen satsning i en regional og
nasjonal ramme. Det vil dermed være viktig med en oversikt over hvordan andre helseforetak
organiserer sin rusforskning, hvordan forskning på rusfeltet regionalt og nasjonalt finansieres og
organiseres. Det er også av interesse å få en oversikt over viktige samarbeidspartnere i etableringen
av en slik seksjon.

2. Hovedformål for prosjektet
Overordnet formål med for prosjektet er å utrede status for faglige rammer i TSB, for å kunne
tilrettelegge for fagutvikling og forskning.

Delmålene for prosjektet
Prosjektet har tre konkrete målsetninger.
Mål 1: Legge kunnskapsgrunnlag for analyse av hvilke behov for faglige rammer TSB har i årene
fremover.
Mål 2: Legge grunnlag for en egen forskningsstrategi i avdelingen for rus og avhengighetsbehandling
ved OUS.
Mål 3: Øke forskningsaktiviteten i ARA

3. Organisering av prosjektet
Nasjonal kompetansetjeneste TSB leder og koordinerer prosjektet.
Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av:
Espen Ajo Arnevik (leder), Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Anne Beate Sætrang, Avdeling rus og avhengighetsbehandling
Unn Hege Lind (sekretær), Nasjonal kompetansetjeneste TSB/ Avdeling rus og
avhengighetsbehandling
Kommunikasjonsrådgiver, spesialrådgiver/opplæringsansvarlig og administrasjonskonsulent
bistår ved behov og har ansvar for deloppgaver.
Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av:
Karoline Rollag, Seksjon for analyse, rådgivning og pasientstrøm
Guri Spilhaug, medisinsk ansvarlig og rådgiver ved NK-TSB.
Siv Løvland; ProLAR
Hilde Harwiss, NK-TSB
Espen Ajo Arnevik, NK-TSB
Prosjektgruppen ledes av Unn Hege Lind fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Prosjektleder har
ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder skal
konkretisere målsetninger og milepæler i samarbeid med prosjektgruppen med utgangspunkt i
prosjektplan og bidra til detaljerte aktivitetsplaner i gjennomføringsperioden.
Prosjektgruppen møtes om lag annen hver uke i startfasen for å gi tilbakemeldinger på utkast til
kapitler og diskutere prioriterte tema for neste skriveperiode.

4. Rammebetingelser
Rapporten til HSØ skal leveres innen 31.desember 2016.
Rapport til ARA skal leveres innen 1. juli 2016
Prosjektleder er ansatt i 100 % engasjement fra 24.02.2016 til 31.12.2016

5. Milepæler, hovedaktiviteter og tidsplan


Utarbeide en rapport med beskrivelse av innholdet på faglige rammer for TSB ut fra ni
områder: Universitetssykehusenes rolle, forskningsvirksomhet, spesialistkompetanse,

utredning, samhandling med kommunale tjenester, samhandling med
spesialisthelsetjenester, kompetansetjenester, kvalitetssikring, og brukermedvirkning. Disse
ni områdene er utvalgt etter Fagrådet og HSØ sin anbefaling.


Utarbeide en rapport med beskrivelse av forskningsaktivitet innen TSB i HSØ



Arrangere en fagdag for ARA

6. Oppfølging og evaluering
Prosjektleder rapporter fremdrift gjennom regelmessige portefølgemøter og til styringsgruppen i
planlagte møter. Prosjektgruppen evaluerer arbeidet regelmessig for å følge opp utviklingen av
prosjektet og sikre ønsket fremdrift og resultatoppnåelse.
Rapport 1 sendes HSØ og gjøres tilgjengelig på Nasjonal kompetansetjeneste TSB nettside.
Rapport 2 sendes leder ARA.
Forskningsseminardag evalueres med questback.

