
Prosjektkoordinator engasjement - Akuttnettverket
Engasjementstillinger i Akuttnettverket for arbeid med akuttenheter og team i Psykisk helsevern for
barn og unge

Akuttnettverket har ledig to engasjement som prosjektkoordinator i 20-40% for arbeid med utvikling av nettverk og
prosjekter for akuttenheter og team i Psykisk helsevern for barn og unge. Engasjementer er for tidsrommet
01.09.12-31.12.12, med mulighet for forlengelse avhengig av Akuttnettverkets budsjett for 2013.
Prosjektkoordinatorene vil samarbeide med ledelsen og sekretariatet for Akuttnettverket, og med akuttenheter og team
for ungdom som er med i nettverket.

Akuttnettverket er et nasjonalt nettverk for akuttpsykiatriske tjenester, brukerorganisasjoner og forskere. Nettverkets
formål er å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning,
kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatrien. Ledelsen av akuttnettverket er lagt til Helse Sør-Øst ved
FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus.
www.akuttnettverket.no
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        Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver er å;
Fullføre og oppdatere en oversikt med beskrivelse av
akuttenheter og team for ungdom i Norge
Ha kontakt med akuttenheter og team om utvikling av
nettverk og mulige felles prosjekter
Bidra til informasjon på Akuttnettverkets hjemmesider
Delta i forberedelse av arbeid med eventuelle
kunnskapsoppsummeringer om akuttpsykiatriske
tjenester for barn og unge og anbefalinger for slike
tjenester
Bidra til å få til brukerundersøkelser blant barn og unge
og deres foresatte.

        Personlige egenskaper
Evne til selvstendig arbeid og til samarbeid med andre.
Evne til å arbeide systematisk og målrettet.
Personlig egnethet vektlegges.

        Arbeidssted
Akershus universitetssykehus,
1478 Lørenskog
Ahus, Nordbyhagen

        Kvalifikasjoner
God kunnskap om og erfaring fra BUP-feltet og
akuttpsykiatriske tjenester på ulike omsorgsnivå.
Relevant helse- sosialfaglig utdanning ved
høgskole/universitet. Erfaring med prosjektarbeid.

        Vi tilbyr
Meningsfylt arbeid med kvalitetsforbedring i
samarbeid med engasjerte fagfolk i
Akuttnettverket.
Arbeidsplass i ungt og trivelig forsknings- og
fagutviklingsmiljø.

        Andre opplysninger
Stillingsbrøk: 20-40%
Reiseaktivitet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Engasjement
Antall stillinger: 2
Startdato for ansettelse/vikariat/engasjement:
01.09.2012
Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement:
31.12.2012


