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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 styring
• 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
– Styringsgruppe ved Helse SørØst og de andre RHF-ene 
– Helsedirektoratet har observatør i styringsgruppa
– Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å bli holdt orientert
– Beslutning om styringsgruppe etter møter 2011-2012

Medlemmer i rådet
• 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

• De viktigste kostnadene
– Nettverkssamlinger, hjemmesider, sekretariat-funksjoner
– Leder frikjøpt i 10% stilling
– Møter for rådet, eventuelle andre møter for undergrupper
– Engasjement for prosjektledere/koordinatorer (heltid/deltid)

• Helse SørØst har for 2012 gitt et tillegg på 700 000
– Har nå midler til prosjektet om skjerming nå i 2012
– Har delvis midler til kartlegging av ambulante akutteam
– Behov for noe til start på prosjekt om akuttilbud til ungdom?

• Søker om finansiering av prosjekter der det er mulig, inkludert å ta 
opp spørsmål om budsjettøkning med eiere/styringsgruppe

Status for pågående prosjekter (I)
• Anbefalinger for ambulante akutteam for voksne

– Arbeidsgruppe under ledelse av Victor Grønstad 2011/2012
– Forslag til anbefalinger levert Helsedirektoratet 1.mars 2012

– Pågår avklaringer i Helsedirektoratet, deretter intern høring der

– Trolig ekstern høring høsten 2012

• Deltakelse i utvikling av spørreskjema om opplevd tva ng
– Oppdrag fra Helsedirektoratet til FOU-avd PHV Ahus
– Prosjektmedarbeider Olav Nyttingnes

– Første utkast til spørsmål prøves ut i 4 helseforetak mai-august 2012

– Analyser og revisjon av skjema, samt ny utprøving høsten 2012
– Ferdig spørreskjema vil foreligge våren 2013



Status for pågående prosjekter (II)
• Pålitelig måling av skjerming

– Hittil har 7 helseforetak/sykehus meldt på 27 poster til å delta
– Fortsette rekruttering av avdelinger/poster i mai/juni

– Datainnsamling av beskrivelser starter opp i mai

– Utlysning og engasjement av to prosjektmedarbeidere
– Etablering av referansegruppe

– Analyse av beskrivelser og identifisering av kriterier høsten 2012

– Konsensusprosess med deltakende avdelinger høst/vinter 2012/13

• Kartlegging av ambulante akutteam for voksne
– Forberedelser mai-juni, etablering av kontakt med akutteam
– Datainnsamling ved spørreskjema august-september 2012

– Fokusgruppeintervjuer av brukere/pårørende/fagpersoner til høsten

Status for pågående prosjekter (III)
• Forslag om anbefalinger for ambulante team for ungdom?

– Drøftes i parallellsesjon på denne nettverkssamlingen
– Fremme forslag overfor Helsedirektoratet om slikt oppdrag?

• Forberedelse av forskningsbasert evaluering av akutteam
– Kan inngå samarbeidsavtale med prosjekt i England
– Drøftes i parallellsesjon på denne nettverkssamlingen
– Må gjennomføres av forskningsmiljøer sammen med nettverket
– Utforme prosjektplan høsten 2012
– Må søke om midler for å kunne gjennomføre dette

• Publisering fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MA P)
– 3 artikler med data fra MAP publisert i 2012, 6 publisert tidligere
– 2 artikler innsendt for publisering, flere under skriving
– En doktorgrad 2011, to med data fra MAP leverer våren 2012



Oppgaver videre i 2012
• Fortsette utviklingen som et nettverk med felles prosjekter

• Gjennomføring av planlagt prosjektarbeid 

• Følge med på videre behandling av forslag til anbefalinger

• Utvikle eventuelle nye prosjektideer

• Utvikle hjemmesidene, etablere redaksjonsgruppe

• Organisering av medlemskap ved enheter

• Ta del i etableringen av styringsgruppe, søke øket budsjett

• Avklare eventuelt videre samarbeid med Tvangsforsk og andre

• Neste nettverkssamling 29-30 okt på Radisson Blue Gardermoen


