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Videre prosess rundt oppfølging av pkt 2.7 på Handlingsplanen 2020, saken om
«opplæringsprogram».

Saksnummer:

49/20

Bakgrunn
Handlingsplanen 2020 tar opp saken om utarbeiding av «felles opplæringsprogram for å spre
bevissthet, kunnskap og kompetanse omkring vurdering av når en pasient er utskrivningsklar fra
spesialisthelsetjeneste».
Oppfølging av saken og fremdriften til nå:
1) Februar 2019: Samarbeidsutvalgene ga tilslutning til å nedsette en arbeidsgruppe med
representanter fra kommunene og spesialisthelsetjenesten. Gruppen fikk i mandat å utarbeide et
forslag til «til eit generisk opplæringsprogram som tek opp i seg å auka bevisstheit, kunnskap og
kompetanse for å sikra gode og trygge overgangar når ein pasient er utskrivingsklar» (jf. vedlegg 1).
2) Desember 2019: Saken gikk tilbake til Samarbeidsutvalgene for presisering av mandat. Det ble i
saken vedtatt at programmet skulle inneholde en opplæringsplan for både somatikk og rus og
psykiatri, og arbeidet skulle begynne med somatikk. I tillegg ble det presisert at ordlyden i selve
tiltaket skulle tolkes som «et felles opplæringsprogram for å spre bevissthet, kunnskap og
kompetanse rundt vurderinger når en pasient er utskrivningsklar» (jf. vedlegg 2).
3) Januar 2020: Administrativt kontaktmøte (AK) ga innspill til at opplæringsprogrammet skulle
utformes som et e-læringsprogram.
Videre oppfølging av saken har vært utsatt pga. pandemisituasjonen.
Status i saken
SSE har i høst utredet to ulike alternativer til å utarbeide et e-læringsprogram. Kostnadene vil trolig
bli høyere ettersom det skal utarbeides e-læringsprogram for både somatikk og psykisk helse og
rustjenester. Begge alternativene skal kunne gjøres tilgjengelig for ansatte både i kommunene og på
sykehusene.
1. Team for digital læring i Helse Bergen:
Ordinær kursutvikling: skreddersydd e-læring som tilbyr prosjektledelse, fasilitering og digital
produksjon. Faggruppen/arbeidsgruppen leverer faglig innhold.


Prosjekt ledelse: Tema for digital læring




Gjennomføring: 4 mnd.
Pris inkludert alt ca. 500 000kr

Kurslab: Faggruppe/arbeidsgruppen har ansvar selv for kursutviklingsprosessen med støtte fra Team
for digital læring. Faggruppen får opplæring i metode og verktøy, oppfølging og veiledning underveis
i prosessen.




Prosjektledelse: person fra faggruppen
Gjennomføring: 3 mnd.
Pris alt inkl. ca. 500 000kr

2) KS-læring:
Faggruppen/arbeidsgruppen lager innhold til kurset, representantene fra KS læring utarbeider på
bakgrunn av dette selve kurset med bilder, videoer, test osv.




Prosjektledelse: KS – læring
Gjennomføring: ca. 6 mnd.
Pris alt inkl. ca. 300 000kr.

Veien videre:
Før tiltaket videreføres til Handlingsplan 2021 bes samarbeidsutvalgene drøfte/ta stilling til
ressursbehovet som har fremkommet under SSE sin kartlegging. SSE ber om en konkret vurdering av
partenes:
1. kapasitet til deltakelse i arbeidsgruppen(e) med ansvar for å utarbeide det faglige innholdet i
opplæringsprogrammene (planlagt oppstart første halvdel av 2021).
2. mulighet for å samfinansiere utviklingen av e-læringsprogram i 2021
SSE vil med utgangspunkt i samarbeidsutvalgenes tilbakemeldinger planlegge eventuell videre
oppfølging av tiltaket i 2021

Vedlegg 1 - Kompetanseheving og erfaringsutveksling med omsyn til utskrivingsklare pasientar.
Vedlegg 2 - Handlingsplan 2019. Felles opplæringsprogram for å spre bevissthet, kunnskap og
kompetanse – forståelse av tiltaket og vurdering av videre arbeidsprosess
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