
 

 

                                                                                                        

 

 

Kontaktinformasjon 
 

Akuttpsykiatrisk avdeling 
Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Ekspedisjonen: 
Bygg 35, 1. etasje 
Tlf.: 22 11 84 20 (kl. 08:00-15:00 mandag-fredag) 

 
Besøksadresse:  

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166,  

bygg 32 og bygg 35 

 

Postadresse:  

Oslo universitetssykehus HF, Akuttpsykiatrisk avdeling,  

Ullevål sykehus, Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vi trenger din hjelp  

for å gi bedre behandling 
 

 

 

 



 

BREDT SAMTYKKE VED 

AKUTTPSYKIATRISK AVDELING 

 

 

  

 

Hvordan kan vi bedre behandlingstilbudet? 

Vi vet allerede mye om hva som er god behandling, 

men vi trenger enda mer kunnskap om bakgrunnen til 

psykiske lidelser. Ved å finne ut mer om årsakene og 

mekanismene bak lidelsene vil vi kunne bedre 

behandlingstilbudet til pasientene. Vi på 

akuttavdelingen ønsker å få så stor kunnskap om 

psykiske lidelser at vi kan tilpasse behandlingen til 

hver enkelt pasient. 

 

For å oppnå dette spør vi om bredt samtykke fra 

pasientene. Et slikt samtykke gjør at vi kan 

sammenstille informasjon om pasienter fra 

journalopplysninger som allerede innhentes i løpet av 

innleggelsen, og gi oss et grunnlag til å drive kvalitets- 

og forskningsprosjekter som gir oss ny kunnskap til 

det beste for pasientene. 

 

Hvilke opplysninger vil kunne bli benyttet? 

I forbindelse med utredning og behandling av din 

psykiske lidelse blir kliniske opplysninger om deg 

samlet i pasientjournalen. I tillegg tas ofte blodprøver, 

urinprøver og bildeundersøkelser som ledd i 

utredningen for å finne riktig diagnose og behandling. 

Denne informasjonen kan brukes i kvalitetsstudier og 

forskning.    

 

Håndtering av personopplysninger 

Alle opplysninger anonymiseres før de legges i en 

database som danner grunnlag for ulike kvalitets-  

og forskningsprosjekter. Deltakelsen er helt frivillig,  

og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi 

grunn og be om at opplysningene slettes.   

 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med 

ekspedisjonen vår på telefon nr. 22 11 84 20 og  

be om å få snakke med prosjektansvarlig overlege 

Ingrid Dieset eller fag- og kvalitetsrådgiver Lars 

Løvhaug. 

 

Du finner oppdatert informasjon om det brede 

samtykkeregisteret på avdelingens hjemmeside:  

oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-

psykisk-helse-og-avhengighet/akuttpsykiatrisk-

avdeling.  

 


