Referat fra møte i RAG for «alor Norge»
Tid; 11.11.2020 via Skype, endret til Zoom (grunnet ekko/problemer på Skype)
Tilstede: Paul, Einar, Hasle, ElseK, Birthe, Nina, Åsa og Ingunn

Saker:

Til avklaring/
oppfølging:

1. Velkommen til Birthe. Birthe er ny deltaker i gruppa og
representerer KoRus Vest Bergen nå som ElseK har pause.
godkjent
2. Referat fra sist møte den 19.september 2020
3. vi deler erfaringer fra alor nettverk i høst og tanker for
kommende samlinger
Agder, digital samling Kristiansand 16.10 avlyst pga få påmeldte. Ønske en
fysisk samling vår 2021 men ikke bestemt enda
Oslo, gjennomførte fysisk samling i mars, utsatt samling til 2021 og er nå
spent på hvordan får til, tenke fysisk med digitalt alternativ
Buskerud, samling i Tønsberg i høst avlyst. Ny person i tilretteleggergruppa
fra kliniske, men ikke møtt vedkommende annet enn på skype.
Vestland, samling i høst ble avlyst/utsatt til 2021. Tilretteleggergruppa har
hatt møte og det planlegges fysisk samling i mars i Bergen med digital backup. De tror de kan få god støtte til digital løsning med sliter med brannmurer.
ElseK gir nå roret videre til Birthe som også blir med i RAG.
Trøndelag sør og nord, nordtrøndelag gjennomført et 1,5t langt alor
frokostmøte i oktober med ca 50-50 deltakere ved bruk av Zoom og Stian v/
Akan som teknisk ansvarlig., sørtrøndelag sin fysiske samling i Trondheim
17.11 ble avlyst
Møre Romsdal, møte i Romsdal i oktober gikk som digitalt halvdagssamling
med bruk av Zoom, med ca 50 deltakere. Stian fra Akan var teknisk
ansvarlig og support, og helt nødvendig! I forkant av den digitale samlingen
var det et omfattende forarbeid.
Rogaland, samling i mars ble utsatt til i høsten/den 26.11, planen var å
gjennomføre fysisk samling men ny smitte-runde og nasjonale restriksjoner
ble årsak til avlysning. Det tenkes en ny fysisk samling våren 2021 med
digital back-up. Digital mulighet blir nok mer tilgjengelig hos oss iom
nyansatt med kompetanse innen dette.
Generelle erfaringer/tanker,
- å ha med en «Stian» på laget er viktig da ikke tilstrekkelig digital
kompetanse. SÅ digital kompetanse blir viktig fremover..

- Test-link dagen før – for å sjekke ut vil være bra.
- Men brannmurer er et stort hinder hos flere, bl a innen Helse Vest
- Å kunne invitere med deltakere fra andre nettverk til digitale samlinger er
greit, nyttig og viktig nå iom lite fysiske samlingog mye
avlysinger/utsettelser.
- Zoom og helseforetak er uheldig
- NHN (norsk helse nett) er det god erfaring med hos KoRus Bergen (for oss
andre under Helsevest IKT), har noe av samme mulighet som Zoom, er
enkelt å få med deltakere dat trenger bare sende ut mail med link.
- er krevende å hele tiden planlegge for alternativer, både fysisk og digitalt
alternativ.
4. Bør avlyste alor samlinger fremkomme på nettsiden til alor?
Ønske om avlyste/utsatte samlinger ikke blir fjernet fra siden men
markeres med «avlyst/utsatt». Den enkelte hoved tilrettelegger er selv
ansvarlig å informere om utsettelse/avlysing. Paul gir beskjed til sine
om dette.

Hoveddriftere/
Einar.

5. Hvordan støtte og bidra for hverandre- og alor-området
fremover? På spørsmål om gjøre noe digitalt sammen mener flere det
er nok tilbud innen webinarer og derfor viktig å holde på de
lokale/regionale nettverkene med gratis digitale deltakelse når fysiske
samlinger ikke lar seg gjennomføre. Viktig å dele erfaringer med
Evt drøfte
hverandre og også gi deltakere fra andre nettverk muligheten å delta
nærmere ved
når det er ønskelig. På spørsmål om mulighet å legge ut filmsnutter
neste RAG
fra foredrag på alor.no sin side, er svaret at mye er mulig her men
hvis større endring av alor.no må det i så fall avklares med ledelse
KoRus 7.
6. Evt . Viktig å drøfte alor Norge samling 2021, hva som er realistisk å
få til.
Neste RAG.møte (Skype) den 26.01.2021 kl 09.30-11.00

I pennen
v/ Ingunn 13.11.2020

