
Klinisk kvalitet i akuttpsykiatrien - hvor går vi? 
akuttnettverkets nasjonale samling  

Mandag 20. og tirsdag 21. april 2015, Holmen Fjordhotell 
 

Hovedtemaer: Høring om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester. Kliniske kvalitetsstandarder 
med pilotprosjekter. Erfaringskompetanse som fagutvikling. Fellesprosjekter.  

Se www.akuttnettverket.no for løpende oppdatering om pågående prosjekter og arbeid i nettverket. 

MANDAG 20. APRIL  TIRSDAG 21. APRIL  
09.45 – 10.30 REGISTRERING 
 
10.30 – 12.00 PLENUM 
10.30 Akuttnettverket og kvalitet. Del I.  
Hvor står vi? Resultatene av høring om 
kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi 
av Akuttnettverket.  
Torleif Ruud, leder av Akuttnettverket 
 
11.30 Akuttnettverket og kvalitet. Del II.  
• Pilotprosjektet for kvalitetsstandarder for 

voksne. De første forberedelser.   
Åmund Fidjeland, prosjektleder 

• Pilotprosjektet for kvalitetsstandarder for 
barn/unge. Første status.  
Simon Wilkinson, prosjektleder                       

 
12.15 – 13.00 PLENUM 
Samarbeidsbasert fagutvikling - hvordan integrere 
de tre kunnskapskildene i daglig fagutvikling? 
Arnhild Lauveng, psykolog/PhD-stipendiat  
 
13.00 – 14.00 LUNSJ 
 
14.00 - 17.00 ARBEID MED HØRINGEN 
Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi 
av akuttnettverket 
14.00: Plenum: Innledning 
14.15: Gruppearbeid pr helseforetak: Hva betyr 
resultatene av høringen for oss? Hva nå?  
16.00: Plenum: Oppsummering og diskusjon  
 
18.00 - 19.00 "JODA, DET GÅR SYKT BRA!" 
Latter og ettertanke ved Lucky Linda Persen 
 
19.00 MIDDAG 
 

09.00 – 10.00 PLENUM 
09.00 Orientering om www.akuttnettverket.no 
Anne Hexeberg og Terje Lund-Sandal, sekretariat 
og Rådet 
 
09.20 Utfall av behandling ved akutteam:  
Status for den store undersøkelsen som pågår.  
Torleif Ruud, prosjektleder 
 
10.15 – 12.15 PARALLELLSESJONER   
Se program neste side  
 
12.30 – 13.00 PLENUM 
12.30: Korte presentasjoner fra parallellsesjonene 
om pågående og framtidige prosjekter inkl. ønsker 
for kvalitets-pilotprosjektene. 
 
12.45: Akuttnettverket og kvalitet. Del III.  
Hvor går vi nå? Hva gjør vi når vi kommer hjem? 
Torleif Ruud, leder av Akuttnettverket  
 
 
13.00 – 14.00 LUNSJ (OG HJEMREISE) 
 
 
 
 
 

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

http://www.akuttnettverket.no/
http://www.akuttnettverket.no/


akuttnettverkets samling 20. og 21. april 2015 

Program for parallellsesjoner  
tirsdag 21. april, kl. 10.15- 12.15 

 

Akuttpsykiatriske avdelinger for voksne – Holmensalen 
 • Prosjekt mindre tvang på Lovisenberg.  

Martin Veland, avdelingsleder 
• Endelig nytt måleverktøy om skjerming?  

Torleif Ruud, Espen W. Haugom og Torfinn Hynnekleiv, prosjektgruppen 
• Om det kommende pilotprosjekt om kvalitetsstandarder. En teaser!  

Åmund Fidjeland og Torfinn Hynnekleiv, prosjektgruppen 
  

 

Ambulante akutteam – Plenumssalen 
 • Slik gjer vi det hjå oss. Om ambulant heimebehandling på Sunnmøre.   

Jo E. Volle, einingsleiar 
• Hva er krisene, og hva gjør akutteamene? Foreløpige resultater fra undersøkelsen som pågår, 

og diskusjon av disse.  
Torleif Ruud, prosjektleder 
 

 
Akuttenheter og ambulante team for barn og ungdom – Holmenskjæret 

 • Pilotprosjekt om kvalitetsstandarder – innspill om praktisk utforming. Hvordan kan flest mulig 
profitere på dette pilotprosjektet?  
Simon Wilkinson, prosjektleder og representanter fra deltakende enheter 
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