
Rådets mandat i  Kvalitet i institusjonsbehandling (KvIP) Barn og unge  

 

Om KvIP  

KvIP er et nasjonalt læringsnettverk for barne- og ungdomspsykiatriske akuttenheter. 
KvIP er organisert under Akuttnettverket. Akuttnettverket er et landsomfattende nettverk som 
eies av de regionale helseforetakene og drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk 
helsevern. Formålet med Akuttnettverket er kvalitetsforbedring i de akuttpsykiatriske 
tjenestene. Akuttnettverket er organisatorisk underlagt Akershus universitetssykehus (Ahus), 
avdeling for Forskning og Utvikling (FoU).  

Målet med KvIP  

Helsetjenesten er pålagt å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring. KvIP er et faglig 
nettverk med samarbeidende aktiviteter, som bidrar til dette arbeidet. Deltakerne bidrar til 
gjensidig læring, refleksjon og drøfting av BUP akuttenhetenes utfordringer og muligheter til 
utvikling av behandlingstilbudet. Det anvendes to kvalitetsforbedringsmodeller i kombinasjon; 
Læringsnettverk og Forbedringsmodellen. Her står konkrete målsettinger, utvalgte 
kvalitetsstandarder, implementering av konkrete tiltak, oppfølging av tiltak og dokumentasjon 
av forbedring over tid sentralt.  

Aktiviteten i KvIP  

Aktiviteten innebærer at alle enheter får besøk og drar på besøk til andre enheter i løpet av året. 
Alle enheter gis anledning til å evaluere seg selv etter et utvalgt sett med kvalitetsstandarder i 
forkant av besøk. Under besøk bidrar besøksteamet med å tydeliggjøre velfungerende sider av 
driften, samt evaluere, drøfte og finne løsninger på utfordringer enheten måtte ha. Nettverket 
har to årlige møter; årsmøte og oppstartsmøte. Man kan også treffe andre fra nettverket på 
akuttnettverkets to årlige samlinger. Samarbeidet er organisert for å fremme gjensidig åpenhet, 
nysgjerrighet, rådgivning og veiledning, fremfor kontroll, revisjon og sanksjon. 

Organiseringen av KvIP 

KvIP er som Akuttnettverket, organisatorisk underlagt Ahus, avdeling FoU. Nettverket ledes fra 
Ahus, i samarbeid med et faglig råd.  

Rådets mandat  

Rådet er et rådgivende organ for nettverksleder i saker som angår nettverkets faglige 
prioriteringer og aktiviteter. Rådet er tilgjengelig for faglige spørsmål og deltar i planlegging og 
ledelse av aktiviteter og samlinger i KvIP. Rådet velger en leder, som er rådets kontaktperson 
ovenfor nettverksleder, for ett år om gangen. 

Rådets arbeidsform  

Nettverksleder innkaller til møter i rådet, og setter dagsorden. Forslag til saker innhentes fra 
rådet via rådsleder. Rådet har kontakt på epost ved behov, og møtes vanligvis to ganger årlig. 
Dette kan være i tilknytning til årlige årsmøter, oppstartsmøter eller samlinger i akuttnettverket. 
 
Representasjon i Rådet  
Rådet består av 7 personer. To av medlemmene er brukerrepresentanter utpekt fra en bruker- 
eller interesseorganisasjon som Voksne for barn (VfB), Mental Helse Ungdom (MHU), 
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) eller Pårørendealliansen. Fem av 
medlemmene er faglige representanter fra ulike deltakende enheter. Nettverksleder og rådets 
leder sikrer representasjonen i rådet fra år til år. 



Valg av medlemmer i Rådet:  

En rullerende utskifting av rådsmedlemmer vil sikre kontinuiteten i KvIP nettverkets arbeid og 
bidra til en god opplæringssituasjon for nye rådsmedlemmer. 
 
Nyvalg for neste kalenderår, etterstrebes på KvIPs årsmøte mot slutten av året. Hvis et medlem 
frafaller i mellomtiden, foretas et suppleringsvalg i mellomtiden. 
 
Rådets medlemmer oppnevnes for 3 år om gangen. Det er ønskelig at deltakelse i rådet går på 
omgang mellom enhetene i nettverket. Det tilstrebes en faglig, geografisk og kjønnsmessig 
balanse, og en balanse mellom rullering og kontinuitet. Det er ønskelig at følgende 
kompetansegrupper i rådet etterstrebes; 1) leder 2) overlege/ psykiater, 3) psykologspesialist/ 
psykolog, 4) fagutvikler/forsker og 5) sykepleier/ vernepleier/ 
barnevernspedagog/miljøterapeut.  
 
Ved valg kan hver deltakende enhet nominere en kandidat. Hver enhet avgir en felles stemme. 
Sittende rådsmedlemmer kan velges på nytt. Brukerorganisasjonene utpeker og oppnevner selv 
sine representanter for 3 år om gangen. 
 


