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AKUTTPSYKIATRI – KVALITET OG SERTIFISERING 
akuttnettverkets samling 7. og 8. april 2014 

Holmen Fjordhotell 
Nettverkssamlingen er et arbeidsseminar for akuttpsykiatriske avdelinger/team/enheter, brukere, 

pårørende og forskningsmiljø om kvalitetsforbedring og forskning. 

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

  

Program mandag 7. april  Program tirsdag 8. april  

09.45 – 10.30 Registrering 
 
10.30 Åpning ved leder i Akuttnettverket  
Torleif Ruud: Standarder og sertifisering, - noe for 
oss i Norge?  
 
10.45 – 12.40 Plenum (inkludert pause) 
Adrian Worrall, Head of Center for Quality 
Improvement, CQI, UK: Networks for quality 
improvement and accreditation of mental health 
services. Experiences and challenges. 
 
12.40 – 13.00 Plenum 
Simon Wilkinson, overlege, Ungdomsseksjon for 
psykisk helse, OUS: Erfaringer og visjoner fra 
deltakelse i kvalitetsnettverk i England 
 
13.00 – 14.00 Lunsj 
 
14.00 – 15.30 Diskusjon i panel og plenum 
Torfinn Hynnekleiv vil lede debatten: Er 
kvalitetsstandarder og sertifisering aktuelt i 
akuttpsykiatrien i Norge? 
• klinikkdirektør Oddvar Sæther, Sørlandet Sykehus 
• avdelingssjef Mette G. Wærøy, Ahus    
• overlege Leif Østling, Helse Fonna  
• seksjonsleder Åmund Fidjeland, Sykehuset i Østfold  
• 1. nestleder Linda Øye, Mental Helse Norge  
• Ina Nergård, Voksne for barn 

 
16.00 – 18.00 Parallellsesjoner 
Se egen oversikt 
 
19.00 Middag 

09.00 – 09.45 Plenum 
Oppsummeringer fra parallellsesjoner og diskusjon  
Kommentarer fra Adrian Worrall. 
 
10.00 – 12.00 Parallellsesjoner  
Se egen oversikt 
 
12.15 – 13.00 Oppsummering i plenum 
fra parallellsesjoner og planer for videre arbeid. 
 
13.00 – 14.00 Lunsj (og hjemreise) 
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Program for parallellsesjoner 
 

Parallellsesjon for akuttpsykiatriske avdelinger for voksne  

Mandag 7. april 
16.00 - 18.00 • Kvalitetsstandarder og sertifisering. Hva vil dette kunne gå ut på for 

akuttpsykiatriske avdelinger? Innledning v/ Åmund Fidjeland.  
• Hvis vi ønsker det, hva vil det kreve? Diskusjon. 

Tirsdag 8. april 
10.00 - 12.00 • Utviklingen av skjermings-måleinstrumentet. Hvor står vi - hvor går vi?  

v/ Espen Haugom og Torfinn Hynnekleiv. 
• Tid for diskusjon av andre aktuelle temaer. 
• Suppleringsvalg til rådet. 

 
Parallellsesjon for ambulante akutteam 

Mandag 7. april 
16.00 - 18.00 • Ønsker vi å arbeide videre med kvalitetsstandarder og sertifisering?  

Hva er fordeler og ulemper?  
• DPS Gjøvik, Ambulant Akutt Enhet - En enhet i utvikling. Hvordan vi er bygd opp, 

hvordan vi jobber og hvilke utfordringer vi står i v/ Knut Anders Brevig. 
• Tid for diskusjon av andre aktuelle temaer. 

Tirsdag 8. april 
10.00 - 12.00 • Erfaringer fra utprøvingen vinteren 2014 av fidelity-mål for hvordan praksis i 

ambulante akutteam er sammenlignet med modellen i UK  
v/ Torleif Ruud, Trude G. Klevan og Tor Erik Vassvik. 

• Ny undersøkelse om effekt av ambulante akutteam? Innledning ved Torleif Ruud 
 
Parallellsesjon for akuttenheter og team for ungdom  

Mandag 7. april 
16.00 - 18.00 • Presentasjonsrunde – bli bedre kjent! 

• Presentasjon av nettverk for kvalitetsstandarder og sertifisering v/ Simon Wilkinson. 
• Ønsker vi å arbeide videre med kvalitetsstandarder og sertifisering?  

Hva er fordeler og ulemper?  

Tirsdag 8. april 
10.00 - 12.00 • Erfaringer fra utprøving av spørreskjema for ungdom om opplevd tvang  

v/ Olav Nyttingnes. 
• Status og resultat av kartlegging av akuttenheter.  
• Tid for diskusjon av andre aktuelle temaer. 

 


