
 

   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
Opplæringsnettverket i Helse Vest mottok stimuleringsmidler fra Helse Vest RHF i 2008 og 
2009. Årets søknad ber om midler til å videreføre samarbeidet om en faglig plattform for 
opplæring i spesialisthelsetjenestene i Helse Vest RHF. Dette er i tråd med føringar om 
pasient og pårørandeopplæring:  

HFene skal: ”Tilby kvalitativ god opplæring i lærings- og mestringssenter”        
(Styringsdokumentet Helse Vest 2010)  

 
10 LMSene er etablert i regionen for å øke fokus og satsing innen opplæring til kronisk syke 
og deres pårørende. Imidlertid er flere LMS i seg sjølv relativt små enheter med store 
avstander imellom. Flere har gjennomgått omorganisering og nyrekruttering siste året. Dette 
rammer særlig fagutviklingsarbeid og nettverksbygging.  
 
Organisering av Opplæringsnettverket har bidratt til utvikling av kvalitet innen 
opplæringsarbeidet i regionen. Nettverket har i løpet av 2 år fungert som et fora for 
diskusjon, samarbeid og deling av kompetanse i strategiarbeidet. Konkrete eksempler er 
kvalitetskriterier for opplæring, retningslinjer for brukerhonorering, standard 
evalueringsskjema, høringsuttalelser og regionale innspill, gjensidig informasjon, utvikling og 
implementering av Kursdatabasen for kartlegging av all opplæring i regionen. 
 
Opplæringsnettverket har etablert samarbeid og nettverk med NK LMS og formelle 
regionale LMSer i Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Midt RHF.  
Prosjektnamn 
LMS Nettverket i Helse Vest RHF 
 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Helse Bergen ved Lærings- og mestringssenteret 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Gro Beate Samdal – leder nettverket 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Kvifor blei prosjektet starta? 

• Utvikle og koordinere det faglige nettverket  
• Kvalitetssikre 

o Samarbeid om OPP inn i administrative systemet (DIPS, EQS) 
o Utvikle forslag til løsninger på faglige problemstillinger, eks 

Samhandlingsrefomen  
• Nettverksbygging: Veiledning, rådgivning, informasjon til/fra regionen 

o Utarbeide høringsuttalelser mm på vegne av regionen 
o Formidle læring og kompetanse på tvers av LMS i regionen 
o Fange opp felles, faglige problemstillinger og presentere disse for NK LMS 
o Formidle andre regioners og NK LMS kunnskap til regionen 

• Kompetanseutvikling: arrangere åpen, regional samling 
• Evaluering/Regional gjennomgang av LMSene: LMS Nettverket har bedt Helse 

Vest i 2009 om en gjennomgang av arbeidsfeltet (Slik som Evaluering av LMS 
aktiviteten i Helse Nord, SINTEF 2007). En systematisk gjennomgang vil vise status 
for HFenes arbeid med opplæring og bidra til å identifisere/tydeliggjøre utfordringer i 
årene som kommer (eks. Samhandlingsreformen). Data kan baseres på erfaringer 
til fagpersoner og brukere som medvirker til opplæring, LMS ansattes erfaringer, 
Sykehusledelsens erfaringer, Kartlegging av alle regioners ressurser tilknyttet LMS 

• Samarbeid om regional/nasjonal kursdatabase prosjekt 
• Arrangere en regional opplæringskonferanse 



Side 2 
 

• Gjensidig informere og lære om lokale utviklingstiltak som møter 
Samhandlingsreformen krav om lærings- og mestringstilbud i kommunene 

Mål for prosjektet  
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?  
LMS Nettverket i Helse Vests målsetting er å: 
1. Styrke opplæringsarbeid i eget helseforetak   
2. Styrke lokale LMS som en arena for opplæring i regionen  
3. Styrke LMS`ene i Helse Vest RHF sin innflytelse i nasjonale sammenhenger 
 
 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ? 
3 telefonkonferanser, Videokonferanseer, møter og regionale samling. 
Gjennomgangen som beskrives i tidligere presenteres i en rapport. 
 
 
 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
Generell oppbygging av Opplæringsfeltet i sykehuset  
 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb 
 
Generell oppbygging av Opplæringsfeltet i sykehusene  i regionen 
 
 
 
Oppstarttidspunkt (planlagt) 
 
August 2010 

Sluttidspunkt (planlagt) 
 
Juni 2011 

 


