
På vei mot bedre akuttilbud i psykisk helsevern  

akuttnettverkets samling 24.-25. oktober 2011, Holmen fjordhotell 
Nettverkssamlingen er et arbeidsseminar for akuttpsykiatriske avdelinger/team/enheter for: 

• Drøfting av ferdig utkast til anbefalinger for praksis i ambulante akutteam 

• Konkretisering av plan for utvikling av anbefalinger for praksis i akuttavdelinger for voksne  

• Konkretisering av plan for utvikling av anbefalinger for praksis i akuttenheter for ungdom 

• Drøfting av konkret forslag om konsensusarbeid og skisse til multisenterstudie om skjerming 

• Drøfting av erfaringer og andre prosjekter som er i gang eller som er foreslått.  

• Se www.akuttnettverket.no for løpende oppdatering om prosjekter og arbeid som forberedes. 

Program mandag 24. oktober Program tirsdag 25. oktober 

11.00-13.00 Plenum 

Len Bowers: Patient safety in psychiatric hospitals: 

an overview of a research programme. 

(Professor in Psychiatric Nursing, Kings College, 

London, forsket mye på sikkerhet i akuttavd.) 

12.15 Pause 

12.30 Olav Nyttingnes: Måleverktøy for opplevd 

tvang – utvikling og utprøving. 

12.45 Torleif Ruud: Status og utvikling av 

Akuttnettverket og felles prosjekter. 

13.00-14.00    Lunsj 

14.00-17.00 Parallellsesjoner 

Se program på neste side. 

Inkludert valg av medlemmer til rådet 

 

18.00 Møte i rådet for Akuttnettverket (gamle og 

nye medlemmer). 

 

20.00 Middag 

09.00-10.00 Plenum 

Len Bowers: Suicide, attempted suicide and self 

harm on psychiatric wards. 

Informasjon på tvers av parallellsesjoner om 

arbeidet mandag ettermiddag. 

10.00 – 11.15 Parallellsesjoner  

Se program på neste side. 

11.15. Pause 

11.30-13.00 Plenum  

11.30: Nina Hasselberg: Behandlingsresultat i 

akutteam. 

11.50 Reidun Norvoll: Orientering om prosjektet: 

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang. 

12.10 Marit Borg: Forskningsprosjektet: 

Krisehåndtering og hjemmebehandling mot en 

avslutning: resultater og refleksjoner. 

12.30 Henning Herrestad: Hvordan et ambulant 

akutteam arbeider med håp. 

12.50 Torleif Ruud: Veien videre 

13.00-14.00 Lunsj (og hjemreise) 

Påmelding skjer samlet fra hver enhet (avdeling/team) 

innen 21.september 2011 ved innsending av utfylt 

regneark til bodil.skiaker@ahus.no (tlf. 67 96 89 95). NB: 

Bestilling av rom skjer direkte til Holmen fjordhotell med 

samme regneark (se regnearket): 

booking@holmenfjordhotell.no, Tlf. 66 77 27 00 

Kr.2545 pr person for opphold på enkeltrom 

Kr.1975 pr person for opphold på dobbeltrom 

Kr.1340 for deltakelse på dagtid (kr 670 pr dag) 

Kr. 445 for middag (er inkludert ved opphold) 

Det er reservert 170 rom fram til 21.september. 

Akuttnettverket er et nettverk for ulike akuttenheter, 

brukerorganisasjoner og forskningsmiljø. 

Nettverkssamlingen er ledd i arbeid i Akuttnettverket, 

og programmet vil derfor kunne bli justert ut fra det 

som skjer i ulike prosjekt fram mot samlingen. Følg 

derfor med på www.akuttnettverket.no  

Samlingen er på www.holmenfjordhotell.no  

 

akuttnettverket.no     Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatri. 



Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne 

 

Mandag kl. 14.00 – 17.00 

Orientering og diskusjon av revidert forslag til 

prosjekt om operasjonalisering av skjerming.  

Forslag til prosjekt om arbeid med driftsdata for 

akuttavdelinger. 

Forslag om oppstarting av arbeid med anbefalinger 

for akuttavdelinger. 

Valg av medlemmer fra akuttavdelinger til rådet for 

Akuttnettverket. Torfinn Hynnekleiv og Oddvar 

Sæther tar gjenvalg og det bør velges ett nytt 

medlem. 

 

Tirsdag kl. 10.00 – 11.15 

 

Videre arbeid med veileder. 

Mer drøfting av eventuelle andre saker fra 

mandag. 

 

 

 

Parallellsesjon for ambulante akutteam 

 

Mandag 14.00 – 17.00 

Drøfting av utkast til Anbefalinger for ambulante 

akutteam. 

Presentasjon fra akutteam på Sunnmøre om 

erfaringer. 

Presentasjon fra Tiller akutteam om pasienters 

erfaringer. 

Valg av medlemmer fra ambulante akutteam til 

rådet for Akuttnettverket. Ingen tar gjenvalg og det 

bør velges tre nye medlemmer. 

 

Tirsdag 10.00 – 11.15 

Videre drøfting av utkast til Anbefalinger for 

ambulante akutteam. 

 

Parallellsesjon for akuttenheter for ungdom 

 

Mandag 14.00 – 17.00 

Registrering, praksis og rutiner knyttet til tvangs-

middelbruk. Fremlegg og drøfting. 

Pasientflyt døgnenheter – AAT 

Børne-Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup: 

Informasjon om planlagt akutt-/mottaksenhet. 

Valg av medlemmer fra akuttavdelinger til rådet for 

Akuttnettverket.  Liv Ristvedt tar gjenvalg og det bør 

velges to nye medlemmer. 

 

Tirsdag 10.00 – 11.15 

Anbefalt praksis for akuttenheter for ungdom. 

Arbeidsgrupper. 

Arbeidsgruppe for ambulant praksis. 

Nasjonale retningslinjer for forebygging av 

selvmord: Kort info om arbeidet med tilpasninger 

til målgruppen barn/unge.  
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