Akuttnettverkets nasjonale samling 24. og 25. oktober 2022
HOVEDTEMA: Akutte tjenester i psykisk helsevern – kvalitet og forbedring
Akuttpsykiatrien har de siste åra fått stadig større utfordringar – fleire pasientar blir innlagt, kortare liggetid
og meir bruk av tvang. Dette påverkar både pasientane, tilsette og dei ansvarlege for
tenestene. Akuttnettverket vil på denne konferansen sette søkelys på dagens situasjon og
kvalitetsforbedringsarbeid som blir gjennomført i tenestene.
Det blir presentasjon frå mellom anna desse temaene:





Statusrapport for akuttpsykiatri som syner situasjonen innan akuttavdelingar i landet.
Kunnskap om tenestetilboda frå Statens Helsetilsyn sine tilsyn med akutt avdelingar etter alvorlege
hendingar.
Konkretisering av lovverk og lovfortolkninger frå Helsedirektoratet på område der lover og forskrifter
blir tolka ulikt.
Korleis arbeida med forbedringsarbeid i klinikken etter kritikk frå Sivilombodsmannen og Statens
helsetilsyn.

Mandag 24. oktober kl. 09.00 – 17.00
09:00 –
10:00

REGISTRERING

10:00 –
15:30

PLENUM – Multiarena 1

10:00

Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket, og Astrid Gytri, leder av programkomiteen.
Presentasjon av rådet.

10:10

«Hva finner Statens helsetilsyn når de er på tilsyn?» Ewa Ness, seniorrådgiver og psykiater i Statens
helsetilsyn

10:50

Basal eksponeringsterapi: En personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert
behandlingstilnærming til psykiske helseutfordringer i en akuttkontekst. Utfordringer og muligheter.
v/Arne Lillelien, Fagutvikler BET-seksjonen, Blakstad sykehus, Vestre Viken HF

11:30

Pause

11:55

Ambulant akuttarbeid og avklaringsteam. Kvalitetssikring og stabilitet i form, drift og struktur
v/Teddy Midttun, Enhetsleder, og Andreas Thomassen, psykolog, Ambulant Akuttenhet, DPS ElverumHamar, Sykehuset Innlandet.

12:25

Hvordan ivaretas pårørende når det svikter i tjenesten v/Anne-Grethe Terjesen, fagsjef for
Pårørendealliansen

13 - 14

LUNSJ

14:00

Ekstreme utfordringer med ekstrem selvskading. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet
«Ekstrem selvskading» v/Tuva Langjord, Phd-student, NAPP/Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo
universitetssykehus

14:40

KvIP – kvalitetsforbedring i akuttenheter for barn og unge v/Kari Lorentzen, spesialrådgiver,
psykologspesialist, avd. FOU, Akershus universitetssykehus og Tarje Tinderholt, fagutvikler, Akutt
døgnbehandlingsenhet, Oslo Universitetssykehus.

15:20– 17:00 Parallellsesjoner 15 min pause midt i parallell
Akuttavdeling voksne
Møterom: plenumssal Multiarena 1
 Presentasjon valg
 VR simulering v/Frode Bremseth,
Helse Stavanger


Innlegg

19.30

Akutteam
Møterom: Multiarena 2
 Presentasjon valg
 Presentasjon av bok v/Liv
Jerven
 Riktig bruk av tvang; helt fra
starten av v/Inger Johanne
Brunsvik og Anne Kamps,
Akutteamet, Lovisenberg DPS

Akuttenhet/team Barn og unge
Møterom: Multiarena 3
 Presentasjon valg
 Er beskyttelse alltid
ungdommens beste?
Erfaringer fra et pilotprosjekt
med felles institusjonstilbud
med Bufetat og ABUP. v/ Line
Kysnes Vennesland,
prosjektansvarlig Lunde
behandlingssenter for ABUP og
Elin Mosby, Bufetat.
 DBT (dialektisk adferdsterapi)
på tvers av poliklinikk og døgn
v/Ellen Rassmussen, Jardar Nes
og Hege Østgård. DBT team fra
BUP poliklinikk Hamar,
Sykehuset Innlandet.

Middag i plenumssalen – Multiarena 1

Tirsdag 25. oktober 2022, kl. 09:00-14:00
09:00 –
13:00

Plenum – Multiarena 1

09:00

God morgon og ord for dagen ved leiar i programnemd

9:15

Statusrapport om akuttpsykiatrien i Norge v/Marianne Sofie Kvamsdal, overlege, avd. leder,
Akuttpsykiatrisk avd., Akershus universitetssykehus og Lars Løvhaug, Fag- og kvalitetsrådgiver,
Akuttpsykiatrisk avd., Oslo universitetssykehus.

10:00

“Never let a good crisis go to waste”. Erfaringer fra forbedringsarbeid etter kritikk fra Sivilombudet,
Statens helsetilsyn og Arbeidstilsynet v/Brede Aasen, psykiatrisk sykepleier og klinikkdirektør
Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen.

10:45 –
11:15

Pause og utsjekk

11:15

Gjennomgang av noen aktuelle rettslige problemstillinger og orientering om prosessen rundt ny
tvangsbegrensingslov v/Hanne Skui, seniorrådgiver/advokat, avd. Helserett og rettssaker,
Helsedirektoratet.

12:00

Panel og spørsmål fra salen

12.30 –
13.00

Oppsummering og informasjon om samlinger i 2023
Presentasjon av det nye rådet i Akuttnettverket.
Informasjon om prosjektmidler

13.00 –
14.00

LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

Samlinger i 2023: 24. og 25. april og 23. og 24. oktober

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.

