
Velkommen! -  til Akuttnettverkets 
samling  

Bevisshet om læring – hva kan være 
relevant for oss som nettverk om 

læring?  
 



Lærende nettverk  
 akuttnettverkets samling 3. og 4. april 2017 - Holmen Fjordhotell  
 
Akuttnettverkets samlinger skal bidra til et lærende helsevesen, og hovedtema denne gang er nettopp 
“Lærende nettverk”. Akuttnettverket har flere pågående prosjekter hvor nettopp lærende nettverk prøves ut. 
Videre vil vi fokusere  på klinisk simulering som læringsmetode. Redusert bruk av tvangsmidler er satt på 
dagsorden - , og hva vi kan lære av hverandre ikke minst på dette området. Vi deler praktiske eksempler og gir 
råd og tips for å bidra til kvalitetsforbedring av akuttpsykiatrien – og er et lærende nettverk i praksis.  

Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til 
kvalitetsforbedring av akuttpsykiatriske tjenester. 

Programkomite: Magnus Sjøstrand (leder), Hege Gulliksrud, Øyvind Watne, Martine Antonsen, Torfinn 
Hynnekleiv, Anne Hexeberg 



 
- Denne samlingen har noe med læring å gjøre, har jeg hørt. 
 
- Men hva er dette? 



 



 



 



 



 



 



Ulike typer tilnærming til læring: 
Platon som illustrasjon! 

Platons læringsteori og idelære: Fra uklarhet til 
utsikt og innsikt. Den ultimate visjon – som 
endog integrerer kunnskap og etikk i den høyere 
enhet av ideer og idealer. 
Det er lov med visjoner! 

 
 



Hva er et ikke-lærende nettverk? 

 
Et bortkastet nettverk! 
 
Ingen vits med nettverk uten læring – men 
hvordan få det til bra? 

 
 



  
 

Bevisstgjøring om Akuttnettverket som 
et lærende nettverk –  en ansats til 

temaet  
• Nettverk som læringsarena: Fra konferanser til 

lærende nettverk som bevisst metode 
• Ønsket og uønsket læring: Avlæring som læring 
• Overlære:  Øve, trene ferdigheter, mengdetrene 
• Læring sammen – noen effekter: Den gode 

samhandling, økt sikkerhet og trygghet, høy 
motivasjon 

 
 



Så nære – og så fjerne… 

 



Fra programmet om det lærende 
nettverk 

Læring i nettverk og organisasjoner    
• Læring i nettverk - hvorfor og hvordan v/ Etty R. Nilsen, førsteamanuensis Høgskolen i Sør-Øst Norge  

Pause med lærende nettverksmingling! 

Læring i nettverk– praktiske eksempler: 
• Ambulante akuttnettverk v/ Torleif Ruud, prosjektleder  
• Kvalitetsnettverk voksne v/ Åmund Fidjeland, prosjektleder 
• Kvalitetsnettverk barn og unge v/ Jonny Delerud, OUS 



Prosjekter i oppstartfase, midtfase og 
avslutningsfase 

• Ulike typer: Kvalitetsstandarder, 
læringsprosjekter (simulering), 
organiseringsprosjekter, prosjekt innenfor 
tvang, fag-prosjekter. 

• Begynnende internasjonalisering: Vært i 
England, kontakt med Danmark. 
Skjermingsprosjektet til medisinsk etikk-
miljøet i Nederland i juni. 
 



Hva er Akuttnettverket? 
• Les: Akuttnettverket.no 
• Ledelse og sekretariat: FOU-avdeling psykisk helsevern 
Ahus 
• Rådet: gir råd og deltar i arbeid med prioriteringer, 

strategier og beslutninger, program: 
– 9 fra tjenestene (akuttavd/akutteam/akuttenheter for 
ungdom) 
– 6 brukerrepresentanter (Mental helse, LPP, Voksne for 
barn) 
• Styringsgruppe: fra de regionale helseforetakene, 

brukerrepresentanter, og observatører fra Hdir og PHV 
Ahus 



 
 

Akuttnettverkets råd, ansatte i 
foretakene 

 
 
Akuttavdeling voksne: 
•   Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold 
•   Erling Moldal, Lovisenberg diakonale sykehus 
• Anne Slungård, Helse Nord-Trøndelag 
Akutteam voksne: 
•  May Kristin Sæther, Helse Førde 
•  Øyvind Watne, St. Olavs Hospital 
•  Hege Gulliksrud, Sykehuset i Vestfold 
Barn og unge: 
•  Sonja Grønås, seksjonsleder, St. Olavs hospital 
•  Georg Reinhardt, Helse Fonna 
•  Magnus Sjøstrand, Sykehuset Østfold 



 
 

Akuttnettverkets Råd: 
Brukerrepresentanter 

 
 
Mental Helse Norge: 
•  Martine Antonsen 
•  Gunn Helen Kristiansen 
LPP: 
• Borghild Spiten Mathisen 
• Anna Margrethe Andersen 
Voksne for barn: 
• Anders Skuterud 
• Maria Hegge 
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