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Klinisk kvalitet i akuttpsykiatrien - hvor går vi? 
 
Mandag 20. april 2015 kl. 14.00 - 17.00: Arbeid med høringen: 

Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av akuttnettverket 

14.00: Plenum: Innledning 

14.15: Gruppearbeid per helseforetak: Hva betyr resultatene av høringen for oss? Hva nå?  

16.00: Plenum: Oppsummering og diskusjon  

 

 

Tema til diskusjon i gruppearbeid per helseforetak 
Høringssvarene har gitt støtte til å videreutvikle nettverksarbeidet, med fokus på kunnskapsspredning og utvikle 

god felles klinisk praksis. Hvordan kan vi best gjøre det? 

 

Besvares stikkordsmessig under hvert punkt, presenteres i oppsummeringen og leveres sekretariatet. 

 

a) Kvalitetsutvikling  

• Hvordan kan tema som drøftes på nettverkssamlingen/ i akuttnettverket brukes aktivt og bidra til 

læring/endring i helseforetaket? 

• Hvordan bør nettverket tilrettelegge for å bidra til systematisk forbedringsarbeid og at det blir en 

kontinuitet i arbeidet, med arbeid lokalt mellom samlingene? 

• Hvordan kan nettverket bidra i utvikling og implementering av felles satsningsområder og nasjonale 

strategier? Hvordan kan f.eks nettverket organisere arbeidet med aktuelle faglige tema som kan gi 

konkrete innspill til beslutningstakere/myndigheter? 

• Hvordan kan Akuttnettverket bidra til evaluering av klinisk kvalitet? (hva slags grunnlag eller 

dokumentasjon, valg av måleinstrumenter og retningslinjer etc.) 

 

 

b) Erfaringsdeling  

• På hvilke område(r) har ditt foretak sine sterkeste sider når det gjelder akuttbehandling? Hva kan andre 

lære av dere? (eksempelvis når det gjelder pasient- og pårørendeinvolvering, medisineringsoppfølging, 

bredden av tilbudet av psykologisk intervensjon, miljøarbeid) 

• På hvilke område(r) trenger dere innspill og erfaringer fra andre enheter/helseforetak for å utvikle en 

bedre akutttjeneste?  

 

 

c) Organisering av nettverket  

• Skal vi fortsette med halvårlige samlinger eller bør ha en annen frekvens? Eventuelt ha ulik form og 

innhold på samlingene? 

• Skal vi organisere oss i andre eller flere undergrupper? I så fall hvordan? 

• Bør vi arbeide mer på tvers av undergruppene? I så fall hvordan kan det organiseres? 

• Regionale samlinger? Hvem og hvordan? 

• Egne samlinger kun for undergruppene? 

 


