Akuttnettverkets nasjonale samling 8. og 9. april 2019.
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
HOVEDTEMA: Pakkeforløp - hva vil det endre for akutt tjenester?
Denne nettverkssamlingen vil handle om flere høyaktuelle tema. Den første dagen vil vi ha fokus på implementering
av pakkeforløp og skjerming og bruk av tvang i behandling. Her vil det bli innlegg fra Helsedirektoratet om
pakkeforløp og deling av erfaringer så langt med implementering. På dag to har vi innlegg om behandling av
selvmordsfare innen psykisk helsevern, med resultater fra en fersk undersøkelse om forekomsten av selvmord under
og like etter behandling. Det kommer også representant fra Helsetilsynet som forteller mer om deres arbeid.

Mandag 8. april 2019
09.00 – 10.00

REGISTRERING

10.00 – 14.00

PLENUM

10.00 – 10.10

Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket

10.10 – 10.50

Tvangsmedisinering og sannsynlighet for bedring
v/ Aage Thor Falkanger, Sivilombudsmann
Pakkeforløp og akutt tjenester
v/Jin Marte Øvreeide, Helsedirektoratet

10.50 – 11.20
11.20 – 11.40

Pause

11.40 – 12.10

Pakkeforløp; fra pdf til praksis
v/Henriette Rafoss Refseth og Lars Ravn Øhlckers, Helse Stavanger
Presentasjon av skåringskjema for skjerming
v/Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv og Espen Haugom, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset
Innlandet og ROP

12.10 – 12.40
12.40 – 13.00

Praktisk informasjon

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.30

PARALLELLSESJONER
Akutteam – plenumsal del 1:
Diskusjon pakkeforløp.
Ett år med utvida åpningstid – erfaringer og refleksjoner. AAT ved St. Olavs hospital
Akuttavdeling voksne – plenumsal del 2:
Diskusjon pakkeforløp
Akuttenhet/team Barn og unge – eget møterom:
Diskusjon pakkeforløp

15.30 – 15.50

Pause

15.50 – 17.15

Plenum

15.50 – 16.30

Hvordan bruke feedbackverktøy på en måte som kommer pasienten til gode
v/Heidi Brattland, St. Olavs hospital
Når tvang fører til tvang – kan vi bryte destruktive sirkler?
v/Arnhild Lauveng, Erfaringskompetanse
Middag

16.30 – 17.15
19.30
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Tirsdag 9. april 2019
09.00 – 10.40

Plenum

09.00 – 09.45

Kartlegging av selvmord ved behandling i psykisk helsevern
v/ Fredrik Walby, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF)

09.45 – 10.00
10.00 – 10.40

Møter med selvmordstruede pasienter
v/Borghild Spiten Mathisen, LPP og Fredrik Walby NSSF
Helsetilsynets arbeid i saker med selvmord
v/Ewa Ness, Helsetilsynet

10.40 – 11.00

Pause

11.00 – 12.30

Parallellsesjoner
Akutteam – plenumsal del 1:
Akuttpsykiatri på hjemmebane – pasientens. Håndbok for ambulante akutteam. v/Liv Jerven,
Sykehuset Innlandet
Akuttavdeling voksne – plenumsal del 2:
Hvordan kan vi bruke måleverktøyet for skjerming videre? v/Espen Haugom, ROP/Sykehuset
Innlandet
Akuttenhet/team Barn og unge – eget møterom:
Hva kan vi lære av KViP? v/Kari Lorentzen, Ahus.
Medier og tilsynsmyndigheter. Hvordan påvirkes vi i saker med mye publisitet?
v/Venke Kopland, UNN

12.30 – 13.00

Oppsummering i plenum

13.00 – 14.00

LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!

Neste samling: 21. og 22. oktober 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Om Akuttnettverket
Akuttnettverket er et landsomfattende fagnettverk i regi av de fire regionale helseforetakene. Formålet er
kvalitetsforbedring, fagutvikling og erfaringsutveksling i akutt-tjenestene innen psykisk helsevern i
spesialisthelsetjenesten. Akuttnettverket består av brukerorganisasjoner og akuttenheter (avdelinger/team) for
psykisk helsevern for både voksne og barn og unge. Les mer på www.akuttnettverket.no.
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