


 
 
 

NETTVERK 
 

Problemside: «Hodeverk»  
Løsninger: «(nett)verktøy» 

 
Fra hodeverk til verktøy trengs 

midler: kommunikasjon, kreativitet, 
utholdende kampvilje, allianser, 

ressurser som egentlig er, ja 
nettopp: Nettverk 



 
 

Akuttnettverket – et nettverk og ikke 
en pyramide 

 
 

• Nettverket:  Dere, – eller mer presist: Utformet av oss alle  
gjennom fellesskap og arbeid: Prosjekter; Uformelle 
arbeidsideutvekslinger  lokalt, regionalt, nasjonalt. 
www.akuttnettverket.no: Blir lagt ut flere rapporter.  
 

• Rådet: – 9 fra tjenestene (akuttavd/akutteam/akuttenheter for 
ungdom) 

    – 6 brukerrepresentanter (Mental helse, LPP, Voksne for barn)        
 Gir råd om prioriteringer, strategier – og er en arbeidsressurs  

 
• Styringsgruppe: fra alle de regionale helseforetakene, to 

brukerrepresentanter, og observatører fra Hdir og PHV Ahus 
 

• Ledelse og sekretariat: : Et par personer i deltidsfunksjoner: 
Fasilitere og sørge-for-ansvar 
 

http://www.akuttnettverket.no/


Ulike hovedtemaer på samlingene – 
en blanding av nye emner -  og 
utvikling, spesielt utvikling av 

prosjekter 
 

En lynrepetisjon litt tilbake følger på 
de neste to bilder: 

 



SAMHANDLING OM DE 
AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER:  

Fra ensidighet til gjensidighet  
 akuttnettverkets samling  

24. og 25. oktober 2016 Holmen 

Fjordhotell  
For ledere, fagutviklere, klinikere og andre som  ønsker å bidra til kvalitetsforbedring av akuttpsykiatriske tjenester. 

 
Torfinn Hynnekleiv, leder for Akuttnettverket 





Og hva er denne samlingens 
hovedtema? 



Behandling ved akutte psykiske kriser:  
Hva er god behandling?  
 akuttnettverkets samling 23. og 24. oktober 2017 - Holmen Fjordhotell  
 
Ved oppstart av organisert akuttpsykiatri var tilbudet ofte dikotomt: Enten innleggelse – eller 
ingenting. Ble det innleggelse ble det sterkt fokus på rett diagnose som utgangspunkt for 
behandlingsvalg, der medikamentbruk ofte hadde (for?) stor plass. 
 
I dag er tilbudet mye mer nyansert. Det er likevel mulig at vi fortsatt legger (for?) stor vekt på en 
medisinsk tilnærming, og underestimerer betydningen av andre tiltak i akuttsituasjonen. 
 
Disse problemstillingene ønsker vi å belyse i noen av innleggene på samlingen i Akuttnettverket 
denne gangen. Ikke bare som kunnskapsformidling, men til ettertanke og hypotesegenerering. Finnes 
det noe her vi skulle undersøkt nærmere? 
 



Fra dagens plenumprogram: 
Hvordan forstå hva god psykisk helse er?   

Miljøterapi - arena for personlig læring og utvikling 

Bort fra "god effekt, angir ingen bivirkninger", og mot et mer systematisk 
arbeid knyttet til psykofarmaka i akuttbehandling.   



Parallsesjoner kl 15.15-17.00 

• Akuttavdeling voksne – plenumsalen 
• Akutteam voksne – Holmensalen 
• Akuttenhet/-team barn og unge – Holmenskjæret 

 
 

akuttnettverket 
Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatri 





Akuttnettverkets råd, ansatte i 
foretakene 

 Akuttavdeling voksne: 
•   Åmund Fidjeland, Sykehuset Østfold 
•   Erling Moldal, Lovisenberg diakonale sykehus 
 
Akutteam voksne: 
•  May Kristin Sæther, Helse Førde 
•  Øyvind Watne, St. Olavs Hospital 
•  Hege Gulliksrud, Sykehuset i Vestfold 
Barn og unge: 
•  Sonja Grønås, seksjonsleder, St. Olavs hospital 
•  Georg Reinhardt, Helse Fonna 
•  Magnus Sjøstrand, Sykehuset Østfold 

 



Akuttnettverkets Råd: 
Brukerrepresentanter 

Mental Helse Norge: 
•  Martine Antonsen 
•  Gunn Helen Kristiansen 
LPP: 
• Borghild Spiten Mathisen 
• Anna Margrethe Andersen 
Voksne for barn: 
• Anders Skuterud 
• Maria Hegge 
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