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Kunnskapsbasert og operasjonalisert 

måling av skjerming i psykiatriske døgnavdelinger

� Utkast til måleverktøy er prøvd ut ved 

døgnposter i 5-6 måneder 

� Inneholder registrering av grunner, 

tiltak og avslutningsmåter

� Det er registrert og sednt inn 

opplysninger om 234 skjerminger

� Resultatene legges fram i 

parallellsesjon 20.oktober

� Diskusjon om nedkorting før testing av 

pålitelighet og validering

� Ferdig måleverktøy i april 2015



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.

� Måleverktøyet er utprøvd på 75 CRT i 

Storbritannia i 2013-2014

� Resultatene fra utprøving 2014 på 24 

akutteam i Norge legges fram 20.10

� Skal brukes i undersøkelse i 2015 om 

utfall av behandling ved akutteam, som 

forberedes fra 20.10 og ut høsten



Forberedelse av studie om ambulante akutteam 2015

� Studie om utfall av behandling ve 

akutteam vinteren/våren 2015

� Mål å undersøke 1200 behandlinger 

fordelt på 30 ambulante akutteam

� Måle brukers og behandlers skåring av 

bedring, brukertilfredshet, og bruk av 

helse-tjenester de neste 6 måneder

� Helsedirektoratet har finansiert bruk 

av måleverktøyet om akutteams 

praksis

� Forberedelse starter 20.10 og fullføres 

i løpet av høsten 2014

� Hovederesultatene fra studien vil være 

klar til nettverkssamlingen i okt 2015



Spørreskjema til ungdom om opplevd tvang

� Ferdig spørreskjema for ungdom om 

opplevd tvang utprøves nå i 2014

� Det bygger på Experienced Coercion 

Scale  (Olav Nyttingnes 2013) + med 

alternative nye spørsmål til ungdom 

(vist til venstre)

� Spørreskjemaet er nå ferdig

� Oppstarting av utprøving drøftes i 

parallellsesjon 20.10
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Hovedtema på denne samlingen
•Betydningen av det første møtet

•Prøve å utforme en kvalitetsstandard om det

Planlegge pilotprosjekt om utprøving av 

arbeid med kvalitetsstandarder
•Pilotprosjekt for akuttavdelinger for voksne

•Pilotprosjekt for akuttenheter/team for ungdom

•Akutteam for voksne har måleverktøy



Øvelse i første parallellsesjon

• Velge et viktig aspekt ved første møte

• Utforme et forslag til kvalitetsstandard for 

dette aspektet

• Mal for dette er kopiert opp til alle

• Legge det fram i plenumsesjon etter lunsj
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