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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 intervjuer med 16 
brukere og 16 pårørende

� Fokusgruppeintervjuer med 
team og samarbeidspartnere.

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

� 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



Helse

Bakgrunn 

• Fremkommer i ulike studier og  i ”Forslag til Anbefalinger 
for  ambulante akutteam” (2012) at det er stor variasjon i 
hvordan AAT i Norge arbeider

• Behov for forskningsbasert evaluering av hva slags modell 
og praksis som implementeres i Norge, og hvilken 
betydning valg av arbeidsmåte har for brukerne 

Helse

Samarbeid med engelsk prosjekt

• Stort prosjekt i England i 2011-2015 for utforming av en 
mer spesifisert modell for ambulante akutteam (crisis 
resolution teams) og utvikling og utprøving av fidelity-
kriterier (kriterier på troskap mot modellen) for disse. 

• Leder: Prof. Sonia Johnson, University College London. 
Flere ledende forskningsmiljø i England er med

• Det er inngått avtale om samarbeid mellom prosjektet i 
England og et parallelt prosjekt i Norge
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Hva skal gjøres i England

1. Oppsummering av forskningslitteratur om viktige faktorer i 
ambulante akutteam (crisis resolution teams)

2. Spørreskjema eller intervju med alle teamledere i 
ambulante akutteam

3. Kvalitativ undersøkelse av brukeres og pårørendes 
erfaringer og synspunkter

4. Utforme mer spesifisert modell for ambulante akutteam på
basis av all denne informasjon

5. Utvikle fidelity-kriterier for modellen, og en opplæring og 
”verktøykasse” for teamene

6. Prøve ut hvordan hvordan fidelity-kriterier og verktøykasse 
disse virker
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Hensikt med studien

1. Kartlegge og beskrive erfaringer med ambulante 
akutteam

2. Identifisere hvilke elementer i tilbudet fra AAT som bidrar 
til å hemme eller fremme god praksis
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Forskningsspørsmål

� Hvordan ser brukere, pårørende, fagfolk og 
eksperter på ambulante team i Norge?

� Hvilke endringer i utforming og praksis ser disse 
gruppene behov for?

� Hvordan bør ambulante akutteams utforming og 
praksis være ut fra en samlet vurdering basert på
litteraturgjennomgang og synspunkter fra 
teamledere, brukere, pårørende, fagfolk og 
eksperter?
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Kvalitativ del

� Undersøke erfaringene til: brukere, pårørende 
teammedlemmer og samarbeidspartnere

� Intervjuguider oversatt fra prosjektet i England
� Alle team i Akuttnettverket er forespurt. Av de som ønsket 

å delta, er 8 team trukket ut, 2 fra hvert Regionale HF
� Strategisk utvalg av team, basert på HF tilhørighet, 

by/land, opptaksområder, etableringstidspunkt
� Utvalgte team rekrutterer brukere, pårørende og 

samarbeidspartnere til studien
� Brukere og pårørende intervjues individuelt, 

teammedlemmer og samarbeidspartnere i fokusgrupper.
� Alle intervjuer skjer lokalt


