
KVALITET I AKUTTPSYKIATRIEN 
akuttnettverkets samling 19. og 20. oktober 2015  

Holmen Fjordhotell 
 

På nettverkssamlingen vil vi jobbe med kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av 
Akuttnettverket. Vi vil bl.a. få besøk av PsykiskhelseProffene fra Forandringsfabrikken. Vi vil fortsette 

arbeidet med kvalitetsstandarder for akuttbehandling, dele lokale erfaringer og arbeidsmåter, og følge opp 
felles prosjekter. Se www.akuttnettverket.no for løpende oppdateringer! 

 
 

 

MANDAG 19. OKTOBER  
 
09.45 – 10.30 REGISTRERING 
 
10.30 – 16.00 PLENUM 
10.30 – 11.00 Åpning  
Åpning ved Torleif Ruud, leder i Akuttnettverket 
Presentasjon av nominerte kandidater til rådet 
 
11.00 – 13.00: Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse (DeVaVi).  
En evaluering av akuttjenesten i avdeling Sør, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), ved overlege Geir 
Øyvind Stensland, rådgiver Didrik Kilvær og forsker/ sosiolog Marianne Trondsen 
Inkl. pause 
 
13.00 – 14.00 Lunsj 
 
14.00 – 15.30 Hvordan kjennes psykisk helsearbeidet i Norge for oss? 
Hvilke råd har vi for at dere skal bli enda bedre? Og hva er en god profesjonell, sånn vi ser det? 
PsykiskhelseProffene fra Forandringsfabrikken deler erfaringer og råd 
                                          
15.30 – 16.00 Pause    
 
16.00 – 17.15 PARALLELLSESJONER   

A) Akutteam voksne - Pleumssalen: 
o Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse (DeVaVi). Oppfølging og utdypende 

diskusjoner; hva betyr dette for oss? Ambulant psykiatrisk team ved Senter for psykisk helse i 
Sør Troms presenterer teamet og sine erfaringer. Ved enhetsleder Audun Eskeland og klinisk 
sosionom Inger Torstad, UNN.  

 
B) Akuttavdeling voksne – Holmensalen:  

o Hvordan kan vi bruke måleverktøy om skjerming? ved Espen W. Haugom og Torfinn Hynnekleiv 
 
C) Akuttenhet/team barn og unge – Holmenskjæret:  

o Pilotprosjektet KVIP: Arbeidet med etablere kvalitetsstandardene, gjennomføre 
egenevaluering, erfaringer fra å delta i besøksteam og erfaringer fra å få besøk. Erfaringer fra 
deltakende enheter og brukerrepresentanter. 

 
19.30 MIDDAG 
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TIRSDAG 20. OKTOBER 
 
09.00 – 09.45 PLENUM : Behandlingslinjer og kvalitetsstandarder                                                 
Slik gjer vi hos oss i Helse Fonna, Spesialisert behandling Valen, ved seksjonsleder Marianne Lund 
Anderssen og fagutviklingssykepleier Torill Storhaug Fotland 
 
10.00 – 11.20 PARALLELLSESJONER, inkl. valg av nye rådsmedlemmer  

A) Akutteam voksne - Plenumssalen: 
o Undersøkelse om behandling ved akutteam:   

Hva betyr resultatene fra forskningsprosjekt for oss og videre arbeid? ved Torleif Ruud 
 

B) Akuttavdeling voksne – Holmensalen:  
o Arbeid med kvalitetsstandarder: Utdypning fra Helse Fonna, Valen  
o Pilotprosjekt om kvalitetsstandarder: Status ved Torfinn Hynnekleiv 

 
C) Akuttenhet/team barn og unge - Holmenskjæret:  

o Erfaringsutveksling 
 
11.20 – 11.40 Pause (og evt. utsjekking) 
 
11.40 – 12.20 OPPSUMMERING PER HELSEFORETAK 
Hva har vi snakket om og hvordan følger vi opp dette “hjemme”?  
 
12.20-13.00 PLENUM: OPPSUMMERING  
Hva skal vi gjøre nå? Hva tar vi med oss? Nye ideer eller muligheter?  
Innspill og ønsker fra helseforetakene og parallellsesjonene.  
Presentasjon av nye medlemmer i rådet  
Avrunding og veien videre 
  
13.00 – 14.00 LUNSJ (og hjemreise) 

 
 

Postere / Plakatfremvisning: 
I år vil innledere og andre alle deltakende enheter presentere sitt innlegg, kvalitetsarbeid, prosjekter, ideer 
mm på plakater. Plakatene henges opp så deltakerne kan ta en titt og bidra til erfaringsutveksling. 
Posterutstillingen vil være tilgjengelig fra mandag morgen til avslutning tirsdag. 
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