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Kunnskapsbasert og operasjonalisert  
måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger 

 Beskrivelser av 149 skjermingsforløp 
fra 57 døgnposter 

 Elementer (grunner, tiltak, 
avslutningsmåter) identifisert. 

 To runder med Delphi-prosess der 
døgnpostene vurderte hvert element. 

 Referansegruppe drøftet resultater 
etter analyser og andre Delphi-runde 

 Utkast til måleverktøy prøves ut ved 
akuttposter i 6 måneder. 

 Revisjon, forenkling og ferdigstilling av 
målesskjemaet i oktober 2014. 

 Espen Woldsengen.Haugom@ahus.no 



Anbefalinger for ambulante akutteam 

 Arbeidsgruppe i Akuttnettverket 
utarbeidet utkast til anbefalinger på 
oppdrag fra Helsedirektoratet 

 Utkastet levert mars 2012 

 Bearbeidet videre i direktoratet 

 Høringsrunde i 2013 

 Revidert etter høringsrunde 

 Publisert av Helsedirektoratet april 
2014:  www.helsedirektoratet.no 

 

http://www.helsedirektoratet.no/


Ambulante akutteam 2013: Praksis og erfaringer 

 58 teamledere (100%) har besvart skjema 
om teamets praksis 

 Kvalitative intervjuer med 14 brukere og 
12 pårørende fra 8 team, og 
fokusgruppeintervju med 50 i 8 team og 
44 samarbeidspartnere med 8 team 

 Ferdig rapport publiseres og sendes ut 
medio april 2014 (før påske) 

 Vitenskapelige artikler skrives fra 2014 

 Trude Klevan har fått stipend for å 
analysere de kvalitative intervjuene 



Utprøving av måleverktøy om ambulante akutteam 

 The CORE Study i UK har utarbeidet et 
måleverktøy for troskap (fidelity ) mot 
modellen Crisis Resolution Teams (CRT) 

 Evalueringsteam på 3 skårer teamets 
organisering og praksis på 39 skalaer. 

 Skåringene bygger på skriftlige kilder, 
lesing av pasientjournaler og intervjuer 
med teamleder, teamet, brukere, 
pårørende og samarbeidspartnere. 

 Måleverktøyet er utprøvd på 75 CRT i 
Storbritannia i 2013-2014, og nå på 18 
ambulante akutteam i Norge. 

 Studie av tilfredshet og effekt av 
ambulante akutteam 2014-2016? 

 



Spørreskjema til ungdom om opplevd tvang 

 Ferdig spørreskjema for ungdom om 
opplevd tvang utprøves nå i 2014 

 <- Det bygger på nyutviklet 
Experienced Coercion Scale  (Olav 
Nyttingnes 2013) med 
alternative/nye spørsmål til ungdom 

 Spørreskjemaet revideres og 
ferdigsstilles høsten 2014 

 Utforming og opplegg drøftes i 
parallellsesjon 8.april. 



Hovedtema på denne samlingen 
• Kvalitetsstandarder for akuttpsykiatri? 
• Frivillig sertifisering av enheter? 

 
Hvordan vi skal arbeide med dette 
• Adrian Worral om britisk modell for dette 
• Simon Wilkinson om norske erfaringer 
• Paneldebatt om aktuell modell for Norge 
• Videre drøfting i parallellsesjoner 
• Rapportering i plenum i morgen, og drøfting 



Minner om 

• Valg av ett medlem 8.april til rådet for 
Akuttnettveret fra akuttavdelinger for voksne 
 

• Neste nettverkssamling 20-21 oktober på 
Holmen fjordhotell 
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