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Til alle helseforetakene           29. august 2017 
Divisjon/klinikk for psykisk helsevern  
Akuttavdeling voksne 

 
 
 

Nominering av person til valg til rådet i Akuttnettverket – 
suppleringsvalg til Akuttavdeling voksne  
 
Divisjoner/klinikker for psykisk helsevern i alle helseforetak inviteres til å nominere en ny kandidat til 
medlem av rådet i Akuttnettverket, undergruppen Akuttavdeling voksne.  
 
Valget skjer på Akuttnettverkets samling 23. og 24. oktober 2017 på Holmen fjordhotell, Asker. De 
nominerte må være tilstede på samlingen for å kunne bli valgt.  

 
Om Akuttnettverket 
Akuttnettverket er et landsomfattende fagnettverk i regi av Helse Sør-Øst RHF og eies av de regionale 
helseforetakene. Det drives for akuttpsykiatriske tjenester innen psykisk helsevern. Formålet er 
kvalitetsforbedring, fagutvikling og erfaringsutveksling i akutt-tjenestene innen psykisk helsevern i 
spesialisthelsetjenesten. Akuttnettverket består av brukerorganisasjoner og akuttenheter 
(avdelinger/team) for psykisk helsevern voksne samt barn og unge. Les mer www.akuttnettverket.no . 
 
Om rådet 
• Rådet er et rådgivende organ i saker om nettverkets prioriteringer og aktiviteter. Rådet deltar i 

planlegging og ledelse av aktiviteter og samlinger i Akuttnettverket. Rådet møtes minst to ganger 
årlig. 

• Rådet består av 15 personer. Tre representanter for hver type undergruppe som deltar i nettverket 
(akuttavdeling voksne, akutteam voksne, akuttenhet/akutteam ungdom) og to representanter for 
hver av de tre organisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykisk helse, og 
Voksne for barn.  

• Rådets medlemmer oppnevnes for tre år om gangen, og det tilstrebes en balanse kjønnsmessig, 
geografisk og mellom rullering og kontinuitet.  

 
Om valg og nominering 
Ved suppleringsvalget oktober 2017 kan Helseforetaket nominere en kandidat til undergruppen 
“Akuttavdeling voksne”.  Valget vil bli gjort på nettverkssamlingen 23. og 24 oktober, og kandidaten må 
være til stede ved valget.  Hvert tilstedeværende helseforetak avgir skriftlig en stemme på inntil tre 
kandidater pr undergruppe. 
 
Helseforetakets nominering sendes via e-post til sekretær av nettverket, Anne 
Hexeberg, anne.hexeberg@ahus.no senest tirsdag 3. oktober 2017. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torfinn Hynnekleiv 
Leder av Akuttnettverket 
FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus 
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