
 

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

Akuttnettverkets nasjonale samling 9. og 10. april 2018 - Holmen Fjordhotell  

HOVEDTEMA: SAMMEN om kunnskapen - erfaring, klinikk og forskning  
Hva er pasientenes erfaringer og tanker etter møte med psykisk helsevern – frivillig og ved tvang? Hva slags 
rolleendringer befinner miljøpersonalet og behandleren seg i i dag? Hvordan være sammen? Hva med 
samvalg? Hva med lovendringer? Regjeringen har oppnevnt tvangslovutvalget. Utvalget skal foreta en samlet 
gjennomgang av tvangsreglene i helse og omsorgssektoren. Høsten 2017 ble det endringer i psykisk 
helsevernloven. Noen av disse endringer vil bli tatt opp på denne samlingen. 
Angående kontrollkommisjonen - har arbeidet og rollen endret seg her?   
Samlingen skal bidra til læring av konkrete hjelpemidler og gi faglige oppdateringer, også som resultat av 
nettverkets egne aktiviteter og prosjekter. Vi skal nettverksbygge – også ved å stimulere til ettertanke 
SAMMEN. Velkommen! 

 
 

Mandag 9. april 
09.45 – 10.30  REGISTRERING og SERVERING FRUKT 

10.30 – 15.30 PLENUM 

10.30 – 10.45 Åpning. Torfinn Hynnekleiv, leder i Akuttnettverket 

10.45 – 11.30 Erfaringer som pasient i møte med psykisk helsevern og tvang.  
Merete Nesset, erfaringsformidler 

11.30 – 12.00 Pause  

12.00 – 12.30 Bruk av tvang i psykisk helsevern - hvordan har utviklingen vært? Hva tenker vi i dag? Og 
hva er bakgrunn for endret tankegang? Trond Aarre, avd.sjef Nordfjord psykiatrisenter 

12.30- 13.00 Psykiateren i møte med pasienten: Blir det stillingskrig eller en meningsfull samtale?  
Trond Aarre og Merete Nesset 

13.00 – 14.30   LUNSJ 

14.30 – 15.00 Hva er samvalg? Simone Kienlin, stipendiat, Sykehuset Innlandet 

15.00 – 15.30 E- læring om lovverk og tvang. Gro Merete Grønvold Eilertsen, Sørlandet sykehus 

15.30 – 17.00 PARALLELLER (pause ca. 16.00) 
Alle paralleller tar opp at det er valg av nye medlemmer til rådet til høsten 

 Akuttavdeling voksne – Plenumssalen  

 E- læring om lovverk og tvang, Sørlandet sykehus m.fl. 

 Akutteam voksne – Holmensalen 

 Ambulant akuttbehandling. Hva sier litteraturen?  
Katrine Høyer Holgersen, PhD., AAT, St. Olav Hospital 

 ÅPEN DIALOG er ingen behandlingsmetode, men en respektfull MennenskeMøteMåte. 
Merete Nesset, erfaringsformidler 

 Akuttenhet/ team Barn og unge – Holmenskjæret 

 KvIP - veien videre. Gerd Haugen Mariniusson 

 Hva gjør ungdomsrådet på sykehuset? Kristine Grostad Tangen, Fredrik Bøe, Mia 
Josefine Fiskerud, Vilde Marie Holt og Vebjørn Ruud 

 
18.15 – 19.00  

19.15 

PLENUM: Underholdning med Torolf «Han Innante» Nordbø  

MIDDAG  
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Tirsdag 10. april 
 

08.45 – 09.00 

09.00 – 11.15 

 

God morgen fra «Han Innante» 

PLENUM 

09.00 – 09.30 Kontrollkommisjonen. Pasientens eller institusjonens representant? 
Kontrollkommisjonens gjøremål og utfordringer, særlig med henblikk på samtykkekriteriet. 
Haakon Meyer, leder av kontrollkommisjonen, Haukeland sykehus 

09.30 – 10.00 Min plan – Kriseplan. Karin Drivenes, Sørlandet sykehus. 

10.00 – 10.15 Benstrekk 

10.15 – 10.45 Møte med mennesker i krise. Arne Thomassen, avd. sjef Strømme DPS, Sørlandet Sykehus 

10.45 – 11.15 Pause med utsjekk og servering 

11.15 – 12.30 PARALLELLER 

 Akuttavdeling voksne – Plenumssalen 

 Det nye kvalitetsstandardprosjektet. Åmund Fidjeland og Torfinn Hynnekleiv 

 SIM-prosjekter. OUS, Ahus, Sykehuset Innlandet 

 Akutteam voksne – Holmensalen 

 Akutt psykiatri på hjemmebane – pasientens. Trenger vi bedre verktøy?  Liv Jerven, 
enhetsleder DPS Elverum og Hamar, ambulant akuttenhet  

 Pasientopplevelse av behandling - virkning og bivirkning. Borghild Spiten Mathisen 
 

 Akuttenhet/ team Barn og unge – Holmenskjæret 

 Barn- og unges helsetjeneste: Samhandlingsforløp på tvers av kommuner og 
spesialisthelsetjeneste i Helse Fonna. Ester Espeset, psykologspesialist, PhD. 

12.30 – 13.00 PLENUM: OPPSUMMERING  

13.00 – 14.00  LUNSJ – Vel hjem – og på gjensyn!  

 
 

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. 

 
Posterutstilling: 
Vi vil oppfordre innledere og enhver deltakende enhet til å presentere sine tema. Dette kan være lokale ideer, 
prosjekter eller ferdige resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet ved oppstart og er gjerne bemannet i 
pausene. Ta bare kontakt med wenche.helleren.reichelt@ahus.no   

 
Påmelding: www.akuttnettverket.no  
 

Påmeldingsfrist: mandag 19. mars 2018. Begrenset plass – førstemann til mølla!  
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