
   

Program per 17.11.2021 

 

 

Akuttnettverkets nasjonale samling 23. og 24. november 2021  

 

HOVEDTEMA: Nye perspektiver og metoder i akuttpsykiatri 
Pandemien tvang oss til å jobbe med pasienter på nye måter med økt bruk av digitale tjenester og måter å 
holde kontakt med pasientene. Tjenesten fikk også en økning i enkelte pasientgrupper, blant annet unge 
med spiseforstyrrelser. Disse forandringene utfordret oss med bruk av tvang og frivillighet, samt å gi god 
behandling under nye forutsetninger. 

Disse utfordringene gir også mulighet til å tenke med nye perspektiver på behandling og samarbeid med 
tjenester utenfor akuttkjeden. Personlig recovery og å styrke pasientens evne til å leve et meningsfullt liv er 
et viktig perspektiv å legge mer vekt på - også i akuttbehandling. 

Nye teknologier og ulike perspektiver utfyller hverandre og kan forandre hvordan vi behandler psykiske 
lidelser i akuttfasen. 

 
 

Tirsdag 23. november 2021 kl. 09:00-17:00 

09:00 – 
10:00 

REGISTRERING  

10:00 – 
15:15 

PLENUM 

10:00 – 
10:10 

Åpning  

v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket, og Sonja Grønås, leder av programkomiteen. 
Presentasjon av råd. 

10:10 – 
10:45 

Recoveryperspektiv  
v/Kristin Heiervang, Seniorforsker, Psykisk helsevern og rus avdeling FoU, Akershus 
universitetssykehus 

10:45 – 
11:30 

Fokus på Erfaringskompetanse  
v/Martin Rafoss, Rådgiver ved Klinikk for Psykisk Helse og avhengighet, Sørlandet Sykehus. 
Svein Helge Lian, Erfaringskonsulent, Sørlandet Sykehus. 
Kjell Yngvar Nilsen, Klinikk-koordinator for nytt psykiatribygg, Sørlandet Sykehus. 

11:30 – 
12:30 Lunsj 

12:30 – 
13:15 

Åpen dør policy – en ny tjenestemodell for akuttposter i psykisk helsevern for voksne 
v/Nikolai Kunøe og Hans Martin Nussle, Lovisenberg diakonale sykehus. 

13:15 – 
13:40 

Bruk av tvang – erfaringer fra pasienter, pårørende og ansatte 
v/Anders Skuterud, Psykologspesialist 

13:40 – 
14:00 Pause 

14:00 – 
14:30 

«Simulering – erfaringer fra Mottak» 
v/Christine Soot, Hendrik Wolken, Jonas Hesselberg-Meyer, Vestre Viken 

14:30 – 
15:15 

Virtuelt verktøy i forbedringsarbeid: VR-simulering 
v/Frode Bremseth og Mads Johansen, Stavanger universitetssykehus 
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15:15 – 
15:40 

Pause (med mat) 

15:40 – 
17:00 

Parallellsesjoner  

Valg Akuttavdeling voksne 

 Kliniske erfaringer med 
Åpen dør policy v/Tonje 
Østvold Byhre og 
Helene Jordet, 
Lovisenberg diakonale 
sykehus 

 Opplæring LIS v/Nils 
Davik, OUS  

 Statusrapport 
Akuttpsykiatri 
v/Marianne Sofie 
Kvamsdal, Akershus 
universitetssykehus og 
Lars Løvhaug, OUS 

Akutteam 

 Boken Sinnsykt 
v/Gunn Helen 
Kristiansen 

Akuttenhet/team Barn og 
unge 

 Nytt sykehusbygg, 
barn og unge v/Kjell 
Ingvar Nilsen, 
Sørlandet Sykehus  

 Erfaringer med 
behandling av 
spiseforstyrrelser i 
akuttpost: fokus på 
muligheter og 
utfordringer 
v/Ingvild B. Morton, 
Helse Bergen 

 Felles dialog/ 
diskusjon (30 min) 

19:30  Middag i plenumssalen 
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Onsdag 24. november 2021 kl. 09:00-14:00 
09:00 – 
11:10 

Plenum 

09:00 – 
09:10 

Presentasjon av nye rådsmedlemmer 

09:10 – 
09:55 

Pandemi presser fram nytenkning i behandling av alvorlig spiseforstyrrelse hos barn og 
unge 
v/Ruth-Kari Ramleth, Spesialist i barne og ungdomspsykiatri, overlege og medisinskfaglig 
rådgiver ved BUPA Oslo universitetssykehus og 
Gjertrud Kvalstad, Psykologspesialist, Seksjonssjef BUP Klinikk Lian 

09:55 – 
10:40 

Spiseforstyrrelse i akuttposten 
v/Esther Ida Lindeberg og Kari Anne Kvistum, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) 

10:40 – 
11:10 

Pause og utsjekk 

11.10 – 
12.30 

Parallellsesjoner  

Valg Akuttavdeling voksne 

 Pasienten i fokus - Økt 
brukermedvirkning for 
pasienter med skjerming 
v/Torunn Anita Sandvik, 
Helse Møre og Romsdal 

 Ullevålmodellen for 
behandling av pasienter i 
krise på akuttpsykiatrisk 
avdeling v/Astrid Subra 
og Brynhildur Olafsdottir, 
OUS 

 Pilotprosjekt ACT – 
Gruppetilbud ved Akutt 
krisepost: Utvikling av 
forbedret 
pasientbehandling v/Siri 
Fossan Viken og Ingerid 
Bjelland, Vestre Viken 

Akutteam 

 Presentasjon av 
funn fra studien 
om utfall av 
behandling i 
Ambulante 
Akutteam v/Johan 
Siqveland 

Akuttenhet/team Barn og 
unge 

 Erfaringer med 
behandling av 
spiseforstyrrelser i 
akuttpost: fokus på 
muligheter og 
utfordringer 
v/Tarje Tinderholt, 
Ingrid Lange og 
Paul Sangar, OUS 

 Felles dialog/ 
diskusjon (30 min) 

12.30 – 
13.00 

Plenum  
Avslutning og presentasjon av neste samling 

13.00 – 
14.00 

LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!  

 
 

Neste samling holdes mandag 25. og tirsdag 26. april 2022 
Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport  
 
Om Akuttnettverket 
Akuttnettverket er et landsomfattende fagnettverk i regi av de fire regionale helseforetakene. Formålet er 
kvalitetsforbedring, fagutvikling og erfaringsutveksling i akutt-tjenestene innen psykisk helsevern i 
spesialisthelsetjenesten. Akuttnettverket består av brukerorganisasjoner og akuttenheter (avdelinger/team) for psykisk 
helsevern for både voksne og barn og unge.  
Les mer på www.akuttnettverket.no. 

http://www.akuttnettverket.no/

