
 
akuttnettverkets samling 24. og 25. oktober 2016 Holmen Fjordhotell  
 
SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER:  
Fra ensidighet til gjensidighet  
 
For den enkelte bruker er den organisatoriske oppdeling med spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester 
sjeldent vesentlig. Samhandling om de akuttpsykiatriske tjenester krever en sammenhengende helsetjeneste. 

Helsetjenesten skal arbeide tverrfaglig slik at brukerne mottar et helhetlig tilbud. Det finnes en rekke 
eksempler på god samhandling, men vi kjenner til litt for mange tilfeller av suboptimal koordinering, og vi vet 
at kommunene vil få stadig økte forpliktelser som krever samhandling med spesialisthelsetjenesten. Vi vil 
måtte ha økt fokus på samspill, samkjøring, samordning – og for aktørene i akutt-sammenheng endog 
samtidighet. 

Akuttnettverkets samlinger skal bidra til et lærende helsevesen. På denne nettverkssamlingen vil vi således 
arbeide med kvalitetsarbeid knyttet til temaet samhandling – belyst fra en rekke ulike synsvinkler og 
erfaringer, slik dette temaet krever. 

Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til 
kvalitetsforbedring av akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket. 
 
Mandag 24. oktober 2016 
09.45 – 10.30  REGISTRERING 

10.30 – 15.45 PLENUM 

10.30 – 11.10  
 

Åpning  
o Åpning ved Torfinn Hynnekleiv, leder i Akuttnettverket 
o Presentasjon av rådet og informasjon om suppleringsvalg  
o Kort presentasjon av pågående prosjekter og postere  

11.10 – 11.55 Nettverksarbeid-samarbeid og samhandling; gjøres det?  
Registrering av nettverksarbeid som en kvalitetsindikator i psykisk helsearbeid.   

o Heidi Susann Emaus og Karina Sebergsen, Ambulant Akutteam, Poliklinisk seksjon. 
Senter for psykisk helse og rusbehandling-Tromsø, UNN 

11.55 – 12.20 Pause. Besøk gjerne posterutstillingen! 

12.20 – 13.10 Akuttarbeid i barnevernet – hva er det?  
o Anders Henriksen, seksjonsleder for Regelverk og barneverntjenesten, 

Barnevernsavdelingen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Samarbeid mellom barnevernet og BUP i praksis.  

o Jan Egil Wold, avdelingsoverlege, dr. med Helse Nord-Trøndelag 

13.10 – 14.30   LUNSJ. Besøk gjerne posterutstillingen! 

14.30 – 15.00 Rask bistand. Et samarbeid mellom Stord DPS og Stord legevakt  
o Olav Koppang Sævareid, funksjonsleder Stord DPS 

15.00 – 15.45 
 
 

Bedre akutthjelp. Et faglig og økonomisk samhandlingsprosjekt mellom 
Nordfjordkommunene og Nordfjord psykiatrisenter 

o May Kristin Sæther, seksjonsleder Nordfjord psykiatrisenter  
o Kari Krogh, kommunalsjef Eid kommune. Representerer kommunene i Nordfjord.  

15.45 – 16.15 Pause. Besøk gjerne posterutstillingen! 
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Mandag 24. oktober 2016 
16.15 – 17.30 PARALLELLSESJONER 

 Akuttavdeling og akutteam voksne – felles i Plenumssalen: 

16.15 – 16.45 
16.45 – 17.30 

o Erfaringer fra kommunalhelsetjenesten. Kari Krogh, kommunalsjef Eid kommune. 
o Film om samhandling – med diskusjoner 

 Akuttenhet/ team Barn og unge – Holmenskjæret:   

16.15 – 17.30 o Om kvalitetsnettverk KvIP og veien videre v/ prosjektleder Simon Wilkinson  
o Erfaringer med KvIP v/ Georg Reinhardt, Helse Fonna   
o Dagsaktuelle tema: felles refleksjon v/ Magnus Sjøstrand, Sykehuset Østfold 

19.30 MIDDAG 
 

 

Tirsdag 25. oktober 2016 
09.00 – 13.00 PLENUM   

09.00 – 09.45 Fastlegens og legevaktens forventninger til akuttpsykiatrien (for alle aldersgrupper).  
o Petter Brelin, leder Norsk forening for allmennmedisin 

09.45 – 10.15 Pause. Utsjekk og besøk gjerne posterutstillingen. 

10.15 – 10.45 Et alternativ til «ambulerende akutteam»   
o Anne Slungård, overlege Helse Nord-Trøndelag 

10.45 – 11.15 Asylmottakets erfaringer og forventninger til akuttpsykiatrien 
o  Jostein Garstad, mottaksleder Leira mottak, Levanger kommune. 

11.15 – 11.45 Pause. Utsjekk og besøk gjerne posterutstillingen. 

11.45 – 12.30 Pårørendes forventninger og roller i samhandlingen 
o Anne-Grethe Terjessen, daglig leder LPP 

12.30 – 13.00 Oppsummering og avrunding  
o Hva skal vi gjøre nå? Hva tar vi med oss? Nye ideer eller muligheter?  
o Neste samling 
o Avrunding og veien videre 

13.00 – 14.00  LUNSJ (og hjemreise) 

 
 
 
Velkommen! 
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