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Status for Akuttnettverket
Orientering og oppdatering

Akuttnettverket
• Nasjonalt nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring

i akuttpsykiatriske tjenester

• Med i nettverket: Akuttavdelinger, akutteam, akuttenheter og team 
for ungdom, brukerorganisasjoner og forskningsenheter

• Løpende samarbeid i ulike prosjekter, men med nettverkssamlinger
som ledd i å utvikle relasjoner, prosjekter og samarbeid

• Eies av de regionale helseforetakene og deres helseforetak

• Ledelse lagt til FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus, og med 
finansiering lagt inn i ramma til Akershus universitetssykehus



Ledelse og koordinering av nettverket
• Ledelse og sekretariat ved FOU-avdeling psykisk helsevern Ahus

– Leder for nettverket frikjøpt på deltid og har ansvaret for drift
– Prosjektkoordinatorer ved Ahus har bistår i løpende drift
– Prosjektledere/koordinatorer engasjeres i konkrete prosjekt

• Rådet deltar i arbeid med prioriteringer, strategier og beslutninger
– 9 fra tjenestene (akuttavd/akutteam/akuttenheter for ungdom)
– 6 brukerrepresentanter (Mental helse, LPP, Voksne for barn)
– Møtes på nettverkssamlinger og egne møter 1-2 ganger i året

• Styringsgruppe etableres i 2012

• John Gustavsen har begynt som koordinator (deltid) for 
akuttenheter og ambulante team for barn/ungdom

Medlemmer i rådet i Akuttnettverket
• Akuttenheter og team for ungdom: Odd Auglænd (Sykehuset 

Innlandet), Liv Ristvedt (Vestre Viken)

• Ambulante akutteam for voksne: Anette Blom (Helse Bergen), 
Audun Eskeland (UNN, Sør-Troms), Øyvind Watne (St.Olav)

• Akuttavdelinger for voksne: Stig Erlend Bærøy (St.Olav), Torfinn 
Hynnekleiv (Sykehuset Innlandet), Oddvar Sæther (Sørlandet 
sykehus)

• Mental helse: Gunn Helen Kristiansen, Guri Tysse

• LPP: Borghild Spiten Mathisen, Atle Dag Utkilen

• Voksne for barn: Anne Baksæther, Gry Westvik

• Sekretariet: Bodil Skiaker, Solveig Lundsvoll (hjemmesider)



Økonomisk ramme og finansiering
� Budsjett 1,3 mill pr år i ramma til Ahus

• Dette dekker infrastruktur og drift
� Nettverkssamlinger, hjemmesider, sekretariat-funksjoner
� Leder frikjøpt i 10% stilling
� Møter for rådet, eventuelle andre møter for undergrupper
� Engasjement for koordinatorer (deltid)

� Helse Sør-Øst har for 2012 gitt et tillegg på 700 000
� Har finansiert oppstarting av prosjektet om skjerming
� Har finansiert prosjektet om ambulante akutteam 2012

� Behov for utvidelse av ramma fra 2013 (er tatt opp i 2011-2012)
� Videre arbeid i prosjektet om skjerming
� Prosjekt om ambulante akutteam: Praksis og pasientforløp (med UK)
� Prosjekt om akuttilbudet til ungdom?

Etablering av styringsgruppe for Akuttnettverket

� Besluttet våren 2012 av Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet og 
Helse- og omsorgsdepartementet.

� Forankrer Akuttnettverket i de regionale helseforetakene.

� Første møte 29.10 på Akuttnettverkets samling.

� Medlemmer i styringsgruppa er
• Avdelingsleder Robert Karlsen, Helse Nord RHF

• Seniorrådgiver Liv Haugen, Helse Midt-Norge RHF

• Plansjef Hans Stenby, Helse Vest RHF (vara: Charlotta Schaefer)

• Spesialrådgiver Anne Aasen, Helse Sør-Øst RHF

• Representanter fra brukerorganisasjoner, Gunn Helen Kristiansen,
Anne Baksæter

• Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik, Helsedirektoratet (observatør)

Helse og omsorgsdepartmentet kan delta med observatørstus



Medlemsregister for Akuttnettverket

� Medlemsregister for de enhetene i nettverket etablerer høsten 2012

� Leder/kontaktperson ved hver enhet vil kunne oppdatere 
informasjon om enheter ved å logge seg inn på akuttnettverket.no.

� Personer som deltar i nettverket vil være listet under enheten.

� Dette vil bidra til nettverkets funksjoner på følgende måter
– Bedre kommunikasjon for undergrupper av enheter

– Enklere påmeldinger til nettverkssamlinger

– Oppdatert oversikt over akuttenheter i psykisk helsevern

– Mulighet for oppdatert database med tilleggsinformasjon

Videreutvikling av hjemmesidene

� Forbedring av utforming og organisering av innholdet

� Prosjektrom for felles dokumenter og diskusjoner i et prosjekt

� Nyhetsbrev om hva som skjer i prosjekter og nettverket

� Bruk av skjema for påmeldinger til nettverkssamlinger, 
evalueringsskjema og annen kommunikasjon

� Undergrupper i nettverket kan redigere egne sider

� Enheter i nettverket kan presentere seg

� Presentasjon av lokale prosjekter

� Informasjon om nye publikasjoner (artikler, bøker)

� Behov for medredaktører som kan delta i dette arbeidet



Anbefalinger for ambulante 
akutteam for voksne

• Arbeidsgruppe under ledelse 
av Victor Grønstad 2011-2012

• Forslag til anbefalinger levert 
Helsedirektoratet 1.mars 2012

• Miniseminar ultimo november i 
Helsedirektoratet om noen 
hovedspørsmål

• Ekstern høring vinteren 2013?

Ambulante akutteam 2012: Praksis og erfaringer

1.Kvantitativt delprosjekt

� Spørreskjema til teamledere i alle 
ambulante akutteam.

� Bygger på spørreskjema fra stort 
prosjekt i England.

� Gjennomføres i november.

� Rask respons nyttig for mini-
seminaret i Helsedirektoratet.

� Data innsamling og bearbeiding 
ved Torleif Ruud og Nina 
Hasselberg (Ahus)

2.Kvalitativt delprosjekt

� Kvalitative undersøkelse med 8 
team by/land i fire helseregioner

� Kvalitative intervjuer med 16 brukere 
og 16 pårørende

� Fokusgruppeintervjuer med team og 
samarbeidspartnere.

� Intervjuer oktober-januar.

� Datainnsamling og bearbeiding ved 
Bengt Karlsson (HiBu) og Trude 
Klevan (Ahus)

�Samarbeid med stort prosjekt i England om modell for ambulante akutteam.
�Samarbeid mellom Akuttnettverket, Ahus og Høgskolen i Buskerud
�Prosjektleder Torleif Ruud. Delprosjekt 2 ledes av Bengt Karlsson



Operasjonalisering og pålitelig måling av skjerming

• Arbeidet med å beskrive skjerminger startet opp i september
• 65 døgnenheter deltar i prosjektet
• Psykolog Maren Rognaldsen tilsatt i 100% engasjement

• Opplegg for sikker opplasting av beskrivelser klar ca 1.november
• REK har vurdert prosjektet
• Ahus personvernombud har anbefalt prosjektet

• OBS: Døgnposter kan fortsatt melde seg inn i prosjektet
• OBS: Vi trenger en prosjektmedarbeider til (deltid)
• OBS: Vi vil gjerne ha forslag til medlemmer i referansegruppe

• Analyse av skjermingsbeskrivelser vil pågå til utpå vinteren
• Delphi-prosess med døgnpostenes vurdering og konsensus om 

elementer vil foregå vinteren/våren 2013

Oppsummering om status høsten 2012
• Fra diskusjonsnettverk til aktivt samarbeidsnettverk

– Prosjektet om operasjonalisering av skjerming har kommet i gang

– Prosjektet om ambulante akutteam har kommet i gang

– Mulig samarbeid om flere andre tema drøftes

– Stor og aktiv oppslutning om samlinger og prosjekter

• Utvikling av infrastruktur og nettverksledelse
– Rådets medlemmer planlegger og leder nettverkssamling

– Mer aktiv bruk av hjemmesider

– Styringsgruppe etableres

– Prosjektstøtte fra Ahus er godt etablert


