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1. Innledning 
 
Helsedirektoratet og politidirektoratet leverte revidert rundskriv IS-5/2012 2012/007 
«Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke» i 2012. Dette var ment å klargjøre 
ansvars- og oppgavefordelingen mellom helsetjenesten og politiet i forhold til personer 
med psykiske lidelser. Likevel har flere politidisktrikter opplevd å bli brukt i for stor grad 
som bistand til, eller i stedet for, helsetjenesten til transport av psykisk syke. 
 
I statsbudsjett for 2014-2015 skrev regjeringen dette: «Helsetjenesten har ansvar for 
transport av psykisk syke personer. Det er et mål å etablere en verdig og helsefaglig god 
transporttjeneste, hvor politi kun bistår når det er nødvendig av sikkerhetsmessige 
årsaker»1. De fire regionale helseforetakene fikk i oppdrag å etablere prosjekter i tre år 
under forutsetning av Stortingets årlige budsjettvedtak2  
 
I Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) datert 27.06.2014, 
som var et tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014), 
fremgikk det at mål for prosjektene burde være; 
  

- Tjenesten skal sikre verdighet for brukere og pårørende, ha høy faglig kompetanse og være 

effektiv. 

- Tydeliggjøre at helsetjenesten har hovedansvaret for transporten og å redusere omfanget av bruk 

av politi til pasienttransport. 

- Forebygge unødvendige innleggelser i akuttavdeling, dvs. at pasienten/familien så langt det er 

mulig og faglig forsvarlig får hjelp hjemme eller på kjent DPS-avdeling. 

- Etablere et godt samarbeid med kommunale tjenester/legevakt, slik at helhet, samarbeid, 

oppfølging og behovet for kompetanse ivaretas. 

 
Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark, som hadde felles prehospital klinikk i 
2014, var et av tre prosjekter som mottok midler fra Helse Sør-Øst RF. I vår region hadde 
vi allerede i 2010 vurdert at det ikke var hensiktsmessig å etablere en 
psykiatriambulanse, og vi søkte i stedet om midler til å kartlegge utfordringer og 
muligheter, samt utvikle tiltak for å bedre samhandling og øke kompetanse hos de 
involverte aktørene. Prosjektet fikk navnet Verdig Vei Videre, VVV og startet opp etter 
tildeling av midler fra HSØ i april 2015. 
 
 
 
 
 

 
                     
1 Prop. 1 S (2014-2015), Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2015, Statsbudsjettet 
2 Prop. 93 S (2013-2014), Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014, Statsbudsjettet. 
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2. Oppsummering 
 
Prosjektgruppen har vært sammensatt av fagpersoner fra Politi, ambulanse, AMK, 
psykiatrien og med en representant for brukerne, se vedlegg 01 Prosjektorganisering. 
 
I fase 1 engasjerte prosjektet tjenestedesignere fra Livework for å bistå oss i å kartlegge 
behovene, først og fremst til pasienter og pårørende, men også til de som yter hjelpen. 
Kartleggingen forsterket hypotesen om at psykiatriambulanse ikke er en god løsning på 
utfordringene, både pga. logistikk, men også på grunn av forventet innhold i tjenesten. 
 
Forventningene til en psykiatriambulanse går langt utover det som er mulig å tilby 
innenfor gjeldende lover, særlig når det kommer til mulighet for maktutøvelse utenfor 
institusjon. Helsepersonell har begrenset mulighet til å anvende makt, og unntakene er 
definert i lovverket3. Politiet er den eneste sivile aktøren som kan anvende makt ute i 
det åpne samfunn og en psykiatriambulanse bør ikke utfordre denne rolle- og 
ansvarsfordelingen. 
I tillegg sier Lov om psykisk helsevern kap 3 §3-1 at «Tvungent psykisk helsevern kan 
ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe på det 
rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt…» Dette betyr i praksis at pasienten 
fortsatt må transporteres i flere etapper inn til innleggelse, med mindre en lege rykker 
ut til pasienten og gjør undersøkelse der. Dette forsterker den opprinnelige hypotesen 
om at en psykiatriambulanse ikke bidrar til å håndtere situasjoner som fordrer 
maktbruk, og gir heller ikke pasienter som skal til tvungent psykisk helsevern en raskere 
vei inn til behandling. Det er imidlertid behov for bedre rutiner for samhandling. 
 
På bakgrunn av kartlegging i fase 1 og som resultat av innsiktene dette gav oss, utviklet 
og beskrev prosjektet i fase 2, 15 tiltak som ble identifisert til å gi bedre løsning av 
oppdragene. Det er lagt ned mye innsats i å implementere tiltakene og fortløpende 
evaluere og videreutvikle løsningene. Den endelige evalueringen er ikke klar på 
nåværende tidpunkt, og dette vil bli beskrevet i en tilleggsrapport på et senere 
tidspunkt. 
 
Det finnes lite litteratur om akuttpsykiatri i et prehospitalt perspektiv. Hverken 
ambulansefag, bachelor sykepleie eller paramedic har dette godt nok inne i sine 
fagplaner. Politiet synes å være den aktøren som har mest opplæring i, og trening i, å 
møte mennesker i akutt krise og mennesker som kanskje ikke er motivert for å motta 
hjelp. Vi tror kompetansehevingsprogrammet som er utviklet, med fordel kan tas inn i 
fagplanene. 
 

                     
3 I øyeblikkelig hjelp situasjoner der hjelpeplikten

3
 jf helsepersonelloven kap.2 § 7, eller straffelovens 

kap 3 §17 Nødrett eller § 18 Nødverge trer i kraft.  
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Det er en kompleks samhandingsarena vi har forsøkt å gripe fatt i, og det er mange 
faktorer som påvirker oppdragsmengden og måter å løse oppgavene på, for eksempel 
tilbud kommunale tjenester, tilgang på illegale rusmidler som kan forverre psykisk 
tilstand etc. Det er tidlig i implementeringsfasen, og vi  har derfor ikke valide data som 
kan dokumentere om prosjektet har ført til færre akuttinnleggelser i prosjektperioden 
eller hvilken effekt prosjektet har hatt på behovet for politibistand. Det hører med i 
helhetsbildet at Vestfold allerede i 2010 etablerte et forpliktende samarbeid med 
politiet for samhandling rundt pasientgruppen, og utgangspunktet var allerede ganske 
godt. 
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3. Måloppnåelse 
 
Fra bestillerdokumentet: 
 
Resultatmål 
«Omfanget av bruk av polititransport skal reduseres» 
 
Effektmål 

1. Tjenesten skal: 

a. Sikre verdighet for brukere og pårørende 

b. Ha høy faglig kompetanse og  

c. Være effektiv 

2. Det skal være tydelig at helsetjenesten har hovedansvaret for transporten 

3. Unødvendige innleggelser i akuttavdelinger skal forebygges, dvs. at pasienten/ familien så langt 

som mulig og faglig forsvarlig får hjelp hjemme eller på kjent DPS-avdeling 

4. Det skal etableres et godt samarbeid med kommunale tjenester/ legevakt, slik at helhet, 

samarbeid, oppfølging og behovet for kompetanse ivareta. 

 
Forutsetning for prosjektmidler 

 Etablering av egne ambulanser for transport av psykisk ustabile personer skal vurderes som ledd i 

prosjektet. 

 Det forutsettes at de ambulante funksjonene/ teamene ved DPS i prosjektområdet er bemannet 

med psykiater og psykologspesialist (jf. Oppdragsdok. 2013 og rapport fra Helsedirektoratet om 

ambulante akutteam, februar 2014.) slik at det kan gjøres reelle vurderinger og gis adekvat 

behandling på stedet 

 Ambulansen forutsettes å være et redskap for akutteamet slik at det ambulante teamet normalt 

gjør første vurdering og avgjør videre tiltak hjemme, eventuelt innleggelse i DPS eller sykehus, 

samt vurderer behov for ambulanse og politi. Det vises til føringene i Prop. 1S Tillegg 1 (2013-

2014) om organisering av psykisk helsevern, jf også oppdragsdokumentene for 2013 og 2014 om 

akuttfunksjoner ved DPS. 

 Det er ikke til hinder for at alle ambulanser er organisert under AMK-sentralen på vanlig måte. 

 
Prosjektets levering: 
 
Resultatmål  
 
«Omfang av politibistand» kan handle om både antall oppdrag, tidsbruk på oppdragene, 
samt hvilke oppgaver politiet får/ er tiltenkt. 
Prosjektgruppen valgte tidlig å omforme resultatmålet til «Sikre en hensiktsmessig bruk 
av politi som bistand». Det er viktig å ta hensyn til både politiets selvstendige hjelpeplikt 
ihht Politiloven § 12, rundskriv IS-5-2012 (Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk 
syke, oppgaver og samarbeid) og oppdragenes natur i forhold til resultatmålet. For å 
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ivareta pasienter, publikum og ikke minst tjenesteutøvernes sikkerhet, er det helt riktig 
at politiet er involvert i å løse enkelte av disse oppdragene, helt eller delvis.  
 
Prosjektet har utviklet tiltak for å sikre at politi er involvert i de riktige oppdragene, og 
de riktige delene av oppdragene (se vedlegg 07-12). I tillegg tror vi kompetanseheving i 
konfliktdempende kommunikasjon og hvordan man kan ivareta sikkerhet i oppdrag, vil 
resultere i riktigere bruk av politi. 
 
Hva omfanget av politioppdrag angår, har det vært utfordrende å hente ut presise data 
fra politiets datasystemer. Der prehospitale tjenester registrerer et hovedproblem 
(psykiatri/ psykososialt) i AMIS, har politiet mulighet til å registrere nesten ubegrenset 
antall koder i politiets PO-logg. I tillegg har de ulike profesjonene ulikt grunnsyn på hva 
man klassifiserer som psykiatri. Et eksempel fra PO-loggen: «Gressbrann, Parole, Helse, 
Undersøkelsessak, Kniv, Trussel mot offentlig tjenestemann, Psykiatri». Alle aktørene er 
enige i at dette er et oppdrag hvor politiet bør være involvert i oppdragsløsningen, og 
det er viktig å påpeke at slike oppdrag i de aller fleste tilfeller løses på en 
tilfredsstillende måte. De operative mannskapene har stor erfaring i, og vilje til, å finne 
gode løsninger for de menneskene og situasjonene som skal håndteres. Utfordringen 
med praksis rundt loggføring og begrensingene i rapportgeneratoren i PO-loggen, er at 
vi ikke får et presist bilde av hvilke oppdrag politiet mener skal overføres til 
spesialisthelsetjenesten, selve grunnbestillingen i prosjektet. Det er også vanskelig å 
følge utviklingen mht. til eventuell reduksjon siden 2014.  
 
Fra en tidligere studie4 er det også vist at en tredjedel av oppdragene de håndterte 
startet som rene politioppdrag, før de utviklet seg til psykiatrioppdrag. Det er altså viktig 
å påpeke at psykiatrioppdrag ikke nødvendigvis går fra helse til politi, de kan også gå fra 
politi til helse. 
 
 
Effektmål 
 
VVV har fra start hatt kompetanseheving og samhandling som hovedsatsningsområde 
for å sikre pasientene en trygg og verdig vei til riktig behandling. Prehospitale tjenester 
skal levere likeverdig tilbud til både psykisk syke og somatisk syke og ha beredskap for å 
håndtere akutte hendelser i hele Vestfold og Telemark 24/7.  
 

Helsetjenesten tar sitt hovedansvar for transporten ved at alle bestillinger av transport 
av psykisk syke gjøres via AMK. I AMK gjør man så en vurdering av hva som er riktig 
hastegrad, transportmetode og eventuelt behov for tilleggsressurser som for eksempel 
politi. 
                     
4 Kaasa, H. & Repål, A (2010). Politi og psykiatri. En deskriptiv studie av politiets befatning med og 
håndtering av psykiatrioppdrag. Rapport, Vestfold politidistrikt og Psykiatrien i Vestfold.  av politiets 
befatning med, og håndtering av psykiatrioppdrag i Vestfold 
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Å forebygge unødige innleggelser ved å tilby pasient og familie hjelp hjemme eller på 
DPS, er en sammensatt problemstilling som påvirkes av både lovverk og hvordan psykisk 
helsevern i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er organisert. For å unngå 
innleggelser som ikke er hensiktsmessig for pasienten, er den langsiktige behandlingen 
og oppfølgingen avgjørende. Når den akutte krisen oppstår, er det avgjørende at de 
aktørene som har beslutningsmyndighet i akuttkjeden, er tilgjengelig, og at de også har 
tilstrekkelig vurderingskompetanse og systemkompetanse til å fatte riktig tiltak for 
pasienten. Vår erfaring er at DPS og AAT er ulikt organisert i det enkelte HF, og 
organisasjonsmodellen er lite koordinert med tilbudene i kommunen. 
 
De kommunale tilbudene til psykisk syke varierer fra kommune til kommune, og det er 
en stor utfordring å orientere seg i tilbudet. Denne pasientgruppens behovsprofil 
(vedlegg 05, Artikkel Herland et al.) tilsier at det ofte er legevakt som gjennomfører 
første legevurdering i en akutt krise. Mange av disse akutte pasientkonsultasjonene 
kunne med fordel vært gjennomført, gjerne med støtte fra AAT, der hvor pasienten 
befinner seg. Da ville man tidligst mulig bli enig om et forutsigbart forløp og man kunne 
avverget at pasienten transporteres i flere etapper. Vi vet fra kartleggingen, at flere 
etapper og flere stopp underveis oppleves som stressende for pasienter i akutt psykisk 
krise. Når det gjelder oppfølging av pasienter som har en historikk, har vi sett at det er 
en gråsone mellom hva som oppfattes som helsebehov ift psykiatrisk diagnose og hva 
som er rene sosiale behov. Samhandling er derfor avgjørende for å avgjøre hva som må 
behandles i spesialisthelsetjenesten og hva som bør følges opp av kommunale tjenester.  
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4. Rapporteringspunkter 
 

Brukertilfredshet 
 
I tillegg til dybdeintervjuer av pasienter og pårørende, har prosjektet gjennomført en 
samtykkebasert brukerundersøkelse om pasientenes erfaringer med transport til 
akuttinnleggelse ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF, SiV. Hensikten med 
undersøkelsen var å få kunnskap om pasientenes erfaringer, behov og tilfredshet med 
transport fra hentested til innleggelse på sykehuset.  
Vi har brukt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode.  
Pasientenes erfaringer, behov og tilfredshet ble registrert ved hjelp av et spørreskjema. 
Dette ble utviklet basert på spørsmål fra Kunnskapssenterets spørreskjemabank, og NSD 
har godkjent. 
 
Deltakere  
Deltakere som ble inkludert i undersøkelsen, er pasienter som ble innlagt ved psykiatrisk 
klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF i løpet av en fire måneders periode i 2015/2016  
 
Inklusjonskriterier  
Pasienter som er i stand til å fylle ut spørreskjema (evt. med bistand fra 
personalet/sykepleier)  
Pasientene utspørres så tidlig som mulig etter innleggelsen, vurdert etter hva som er 
forsvarlig og mulig.  Det var frivillig å svare, og vi innhentet samtykke fra pasientene til å 
kontakte dem ved en senere anledning for å kunne stille utdypende spørsmål.  
 
Materiale  
Av 504 innlagte pasienter i periden valgte 86 (17,3 %) å svare.  Noen pasienter ønsket 
ikke å signere samtykkeskjema, men ville gjerne formidle sine svar likevel. Disse er med i 
totalen, men kan ikke kontaktes senere. Pasientene som svarte, var innlagt i alle våre 
seksjoner: Psykiatrisk akuttmottak, Akutt psykose og Akutt allmen psykiatri.    
 
Resultater, spørsmål og detaljerte data er gitt i vedlegg 02 Brukerundersøkelse. 
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Figur 1 viser fordelingen av pasientene som besvarte spørreskjemaene, og det er verdt 
å merke seg at flertallet kom uten assistanse fra hverken ambulanse eller politi.  
 
 
Brukerundersøkelsen har en svarprosent på 17 %, noe som er lavere enn det vi ønsket 
oss. Vi ser imidlertid av andre, tilsvarende brukerundersøkelser at dette ligger på 
omtrent samme nivå.  
 
Det er registrert overveiende høy tilfredshet og trygghet hos de som har svart på 
undersøkelsen. De mest fornøyde ble fraktet av pårørende, men det er verdt å merke 
seg at at taxi- transport oppleves som en tilfredsstillende måte å bli transportert på, så 
lenge det ikke er samkjøring. De som tok kollektiv transport alene var lite fornøyde, 
mens de som kom til akuttmottaket med ambulanse, var godt fornøyd med transporten  
  
I de oppdragene det er behov for politiforsterkning til ambulansetransporten, er 
oppdraget av en slik art at pasienten motsetter seg intervensjon og ikke ønsker å bli 
med. Da er det naturlig at pasienten ikke opplever dette positivt, og det samme gjelder 
transport med politiet alene.  Til tross for dette, har flere av de som svarte på 
undersøkelsen, opplevd transporten som  trygg og at de ble behandlet med respekt.  
 
 
 

 
 
 
 

Privat/ offentlig

Ambulanse

Politi

Ambulanse og
politi
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Omfang av bruk av politi 
 
VVV har hatt et tett og godt samarbeid med politiet i prosjektet. Prosjektet har hatt en 
grundig gjennomgang av politiets registreringer i PO-loggen der «psykiatri» har vært 
registrert som kode. Vi så en tydelig svakhet i dette datagrunnlaget da de inneholder 
flere oppdrag enn hva som kan forventes at helsetjenesten skal håndtere.  
 
Antall hendelser er hentet5 fra AMiS (akuttmedisinsk informasjonssystem i AMK).  
Tallanalysene er basert på følgende uttrekk: Hendelser registrert med hovedproblem: 
«psykiatri/ psykososialt», og dette inkluderer Vestfold og Telemark. Den åpenbare 
svakheten er at tallene inkluderer hendelser hvor psykososiale problemstillinger ikke er 
ensbetydende med psykiatri. På den andre siden er ikke hovedproblemet  «vold, 
selvpåført» inkludert. 
 
 
 

Hendelser, Hovedproblem psykiatri/ 
psykososialt 

2014 2015 2016 2017 

Antall hendelser i AMK totalt 2405 2801 2817 3209 

Økning i hendelser ift året før  14% 1% 12% 

 
Antall hendelser øker med ca 13 % årlig, bortsett fra årene 2015-2016. Vi vet ikke hva 
dette avviket i økningen skyldes. 
 

Hendelser, Hovedproblem psykiatri/ 
psykososialt 

2014 2015 2016 2017 

Hendelser hvor ambulanse er registrert 
som tiltak (andel) 

1140 
(47%) 

1347 
(48%) 

1490 
(53%) 

1684 
(52%) 

Hendelser med ambulansetiltak, uten 
polititiltak (andel) 

751 
(31%) 

870 
(31%) 

970 
(34%) 

1089 
(34%) 

Hendelser uten ambulansetiltak eller 
polititiltak (andel) 

1123 
(47%) 

1248 
(45%) 

1116 
(40%) 

1299 
(40%) 

 
Det er verd å merke seg at ambulansetjenesten håndterer mange hendelser uten at 
politi er involvert. Der hvor hverken ambulanse eller politi er registrert som tiltak, har vi 
sett at de fleste hendelser er registrert med ulike tiltak som involverer legevakt (45% i 
snitt for 2014-2017). 
 
 
 

                     
5Rapportutrekk og analyser utført av Jørgen Einerkjær og Trond Thoresen, Sykehuset i Vestfold HF 
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Hendelser, Hovedproblem psykiatri/ 
psykososialt 

2014 2015 2016 2017 

Hendelser med polititiltak (andel) 531 
(22%) 

683 
(24%) 

731 
(26%) 

821 
(26%) 

Hendelser med polititiltak, uten 
ambulansetiltak (andel) 

142 
(6%) 

206 
(7%) 

209 
(7%) 

226 
(7%) 

 
Hendelser med suicidale pasienter er oppdrag hvor politiet registreres som tiltak, men 
hvor de ikke primært deltar for å bistå helsevesenet. Til sammenligning har 
psykiatriambulansen i Bergen de siste årene har ca 20% bistand fra politi på hendelser 
med psykiatri. 
 
 

Hendelser, Hovedproblem psykiatri/ 
psykososialt 

2014 2015 2016 2017 

Fakturert ambulanse i Vestfold (NOK) 12.065,- 0,- 32.826,- 27.375,- 

Fakturert ambulanse i Telemark (NOK) 157.513,- 216.553,- 308.302,- 140.346,- 

 
Politiet har anledning til å fakturere spesialisthelsetjenesten for bistand, og tallene er 
hentet ut fra regnskapssystemet i de respektive helseforetakene. 
 
 

Hendelser, Hovedproblem psykiatri/ 
psykososialt 

2014 
n=2405 

2015 
n=2801 

2016 
n=2817 

2017 
n=3209 

Antall hendelser (andel) for de 50 mest 
«aktive» pasientene som utløser polititiltak 

 76 
(3%) 

175 
(6%) 

  164 
(6%) 

183 
(6%) 

 
Det har vært en påstand at noen pasienter er «gjengangere» og i stor grad belaster 
politiet ved behov for transport. Her har vi isolert de 50 mest aktive (flest hendelser 
kategorisert som psykiatri/ psykosialt) hvor politi er registrert som tiltak.  
 
 
For en mer utfyllende redegjørelse av politiets bistand se vedlagt artikkel fra Herland et 
al. Vedlegg  05 Artikkel Herland et al. 
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Akuttinnleggelser 
 
Tallene fra Vestfold et hentet fra DIPS/ PAPS og bearbeidet av sekretær internt i KPR6. 
Akuttinnleggelser i de akutte seksjonene på PFA7-nivå. 
 
Tallene fra Telemark er hentet ut fra rapport ID 5845 i DIPS, og omfatter 
akuttinnleggelser på PFA og DPS8-nivå. 
 

 Befolkningstall 
pr 1/1-17, SSB 

Akuttinnleggelser 
i 2015 

Akuttinnleggelser 
i 2016 

Akuttinnleggelser 
i 2017 

Vestfold 
(minus Sande 
og Svelvik) 

 
230 636 

 
1190 

 
1245 

 
1216 

Telemark  173 307 1731 1928 1639 

 
 
 
Antall akuttinnleggelser avhenger av mange faktorer, for eksempel tilgang til 
brukerstyrte senger, enkel tilgang til AAT og kommunalt tilbud. Større 
samfunnsfenomener, som migrasjon, kan også påvirke tallene. Vestfold tok imot mange 
asylsøkere i 2015, noe som kan ha påvirket tallene. Endringen i straffeloven vedrørende 
hvem som kan idømmes tvungent vern kan, dersom flere svingdørspasienter er ute av 
sirkulasjon for en lengre tid, også påvirke tallene. Lovendringene fra 1.9.17 hvor 
samtykkekompetanse tas inn som vilkår i psykisk helsevernloven vil også kunne gjøre 
fremtidige sammenligninger upresise. 
 
Vi har ikke grunnlag for å hevde at prosjektet har påvirket antall akuttinnleggelser. 
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5. Erfaringer og funn 
 
 

Pasienter og pårørende 
 
Behov 
 
Pasientenes behov varierer sterkt, både ut fra sykdommens art og ut fra hva det enkelte 
individ opplever som sitt særskilte behov. Gjennom intervjuer med pasienter og 
pårørende, og brukerundersøkelse blant pasienter innlagt på PFA, har vi forsøkt å finne 
noen fellesnevnere som kan brukes som fundament for videreutvikling av tilbudet til 
akutt psykisk syke. Gjennom kartleggingsarbeidet har vi definert åtte innsikter som 
beskriver hva pasientenes behov er (Vedlegg 14, Innsikter).  
 
De er enige om hva jeg trenger 
Det oppleves som ekstra stressende for pasienter når vi som yter hjelp, ikke er enige om 
hva som er best for dem. Samtidig møter pasienten mange aktører  gjennom forløpet 
som stiller akkurat samme spørsmål igjen og igjen. 
 
Møte meg på riktig plass 
De som yter hjelp, har behov for å vite hvilke alternative tiltak som finnes, utover  
akuttinnleggelse. Det handler om å forstå at akuttinnleggelse ikke nødvendigvis er det 
riktige og ikke skape forventninger hos pasienten.  
Se meg som et menneske, ikke som et oppdrag 
Dersom de som skal hjelpe, har lite kunnskap og erfaring med psykiatrioppdrag, kan 
oppdraget oppleves som unødig krevende. Det er en fare for at denne usikkerheten 
kommer til uttrykk overfor pasienter og pårørende. 
 
Det er alltid hjelp å få 
Pasientene trenger å vite at det finnes hjelp å få 24/7. Vi må synliggjøre tilgjengelige 
ressurser og løsninger både for både pasienter og tjenesteytere 
 
Gjør meg tryggere i situasjonen 
Det handler om informasjon og kommunikasjon. Vi må sørge for at viktig informasjon 
om pasienten er tilgjengelig for de som skal gjøre første intervensjon. Vi må også sørge 
for at det nødetatene observerer på hentested og underveis i transporten, tas med i 
helhetsbildet når lege skal vurdere behov for behandling og oppfølging 
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Gi meg god flyt 
Det er viktig at de ulike aktørene samhandler om å aktivere riktig behandlingstilbud for 
pasienten, også etter utskrivning slik at forverring kan forebygges. Gode kriseplaner kan 
være et viktig verktøy for å kjenne igjen tidlig tegn til forverring og skaffe hjelp før krisen 
eskalerer. 
 
De forstår hva jeg trenger 
Ambulansepersonell ønsker mer kunnskap om hvordan de best kan møte pasienter i 
akutt psykisk krise. Kunnskap og trening er viktig for å sikre pasientenes og egen 
sikkerhet underveis i oppdrag 
 
Systemkompetanse 
De ulike tjenesteyterne trenger å få mer kunnskap om hverandres roller og ansvar, samt 
det lovverket som regulerer virksomheten.  
 
 
 
Avvik i forhold til å imøtekomme behovet 
 
Vi har avdekket at det er begrenset kunnskap om psykisk syke i AMK, 
ambulansetjenesten og hos politiet, mens de som jobber med psykisk syke i 
helseforetakene, har moderat kunnskap om den akuttmedisinske kjeden utenfor egne 
ansvarsområder. Det oppstår uklarheter og forvirring som går utover pasientbehandling 
og opplevelse av verdighet, ikke minst overfor pårørende som er vitner til håndteringen. 
 
Samtidig er det ingen enhetlig forståelse av lovverket og hvilke begrensninger som ligger 
i bl.a. bruk av tvang. Dette resulterer i ulik oppfatning av hvordan politiet involveres i 
pasientforløpet samtidig som ambulansetjenesten lett kan påta seg utvidede oppgaver 
som ikke faller inn under loven.  
 
I tillegg eksisterer det noen hypoteser om hva pasientene ønsker i de akutte 
sykdomssituasjonene og hva som oppleves som negativt. Vi har undersøkt noen av de 
hypotesene: 
 
Hypotese 1: Pasientene opplever det som traumatisk når det er politiet som møter og 
transporterer dem i en akutt krise. 
Funn: De fleste pasientene har uttalt at politet opptrer profesjonelt og at de i mange 
situasjoner representerer den tryggheten og de rammene som pasienten trenger. 
Pasientene uttaler også at det er mindre viktig hvilken farge personen har på uniformen 
(underforstått rød eller svart), bare personene møter dem med medmenneskelighet og 
opptrer med forståelse og respekt.  
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Hypotese 2: Når politiet skal hente en psykisk syk, er det mindre belastende og 
stigmatiserende hvis de kommer i sivilt. 
Funn: 3 av de pasientene vi har intervjuet og som har hatt episoder med paranoia når 
politiet har hentet dem, sier at de ville opplevd det mer skremmende hvis politiet hadde 
kommet i sivilt. Når politiet har på uniform og kommer i uniformert bil, er pasientene 
tryggere på at betjentene faktisk er politi. Opplevelsen er ulik fra pasient til pasient, men 
å opptre i sivil er uhensiktsmessig for politiet og ikke entydig ønskelig for pasientene. 
Pårørende vil ofte ønske sivilt politi, men vi prioriterer pasientens behov. 
 
 
 
Tiltak 
 
Kompetanseheving av ansatte i AMK, ambulansetjenesten og politi i hvordan man best 
kan møte personer i akutt psykisk krise, vil trygge situasjonen for både pasient, 
pårørende og ansatte selv. Det er vanskelig å fremstå trygg i en situasjon man ikke 
behersker fullt ut. 
 
Bedre samhandlingsrutiner og kunnskap om de ulike aktørene kan bidra til å fjerne 
frustrasjon over systemet som lett kan bli synlig for pasienten. Det er viktig at alle 
aktørene fremstår overfor pasienter og pårørende med tillit til hjelpeapparatet  
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AMK 
 
Behov 

 
I 2010 etablerte psykiatrien, politiet og prehospitale tjenester i Vestfold og Telemark en 
samarbeidsavtale der AMK fikk ansvaret for å koordinere tjenestene rundt akutt, psykisk 
syke med mulig behov for transporthjelp. Avtalen bedret samhandlingen og reduserte 
unødig bruk av politi, og dette gav en godt utgangspunkt for å videreutvikle 
samhandlingen gjennom et mer strukturert prosjekt.   
 
AMK får mange telefoner fra psykisk ustabile pasienter, og samtalene kan være 
tidkrevende og det kan være vanskelig å finne en god løsning. For somatiske tilstander 
er det etablert samhandlingsarenaer med f.eks. kardiologer, nevrologer og barneleger 
der AMK og ambulansetjenesten kan få hjelp og støtte i vurderingen av pasientforløpet. 
Det er et sterkt ønske om også å få tilsvarende støtte for psykisk syke. 
 
Prosjektet avdekket at dersom AMK kunne få tilgang til riktig fagmiljø, kunne de både få 
relevant informasjon om den aktuelle pasienten, dvs. om det finnes en plan for 
pasienten samt hvilke tiltak som er mest formålstjenlige. Her kan også risiko for 
utagerende adferd avdekkes slik at mulig behov for politi klarlegges.  
 
AMK koordinerer ambulanseressursene i sitt område og må hele tiden vurdere 
beredskapssituasjonen slik at de raskt kan sende ut kvalifisert hjelp når det oppstår 
akutt behov. Ved å ha 35 likeverdige ambulanser (dagtid) med lik kompetanse og 
samme utstyr, er det vesentlig enkere å vurdere og tilpasse beredskapssituasjonen for 
både psykisk syke og somatisk syke. Og de anbefalinger som er etablert for responstid, 
skiller ikke på psykisk og somatisk sykdom. 
 

 
 

 

13 % 

46 % 

41 % 

n=11232 

Akutt

Haster

Vanlig
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Avvik i forhold til å imøtekomme behovet  

AMK bruker utspørring etter Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste (NIMN) til å 
avdekke pasientenes behov for hjelp. Psykisk sykdom er ikke godt ivaretatt i dette 
verktøyet, og det gir lite enhetlig arbeidsform blant operatørene som i stor grad må 
basere seg på skjønn og erfaring. Det medfører at informasjonen ut til 
ambulansepersonell og evt. politi ikke blir særlig presis, og de involverte blir usikre mht. 
hvordan situasjonen skal løses. , Resultatet kan være  liten forutsigbarhet for pasienten.  
 
AMK har, siden 2010, hatt tilgjengelig telefonnummer til spesialist i psykiatri, men det 
har av ulike grunner vært lite brukt. 
 
Det finnes mange «rekvirenter» av ambulanser, og det er ikke alltid AMK-operatøren 
står fritt til å vurdere hverken hastegrad eller behov for ambulanse selv. Dersom en lege 
rekvirer ambulanse med hastegrad Akutt eller Haster, er det tungtveiende 
beredskapsgrunner som skal til for å ikke imøtekomme dette. AMK har behov for at alle 
disse rekvirentene er lojale mot NIMN og også tenker alternativ transport der hvor 
ambulanse ikke er påkrevet. 
 
 
Tiltak 

AMK ble en del av samarbeidsforumet mellom psykiatrien, kommunene og politiet i 
2010, det såkalte Politiforum. Dette samarbeidet er ytterligere forsterket gjennom 
prosjektet, og man diskuterer både overordnede samhandlingsprinsipper og hvordan 
man kan løse konkrete caser. 
 
Det er også innført en rutine for utspørring av innringer som AMK bruker i startfasen for 
raskere å avdekke pasientens behov og situasjon. De benytter bl.a. BVC (Brøset violence 
checklist) til vurderinger av voldsrisiko. Vedlegg 07 Rutine for utspørring av innringer 
ved psykiatrioppdrag AMK 
 
Det er laget «hurtigtast» i skjermbildet (ICCS) i AMK for direkte telefon til psykiatrisk 
spesialistkompetanse. Dette gri muligheter for å avklare hvordan psykiatrien skal bistå 
og hva slags informasjon som kan deles, og dette er beskrevet i en prosedyre. 
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Ambulansetjenesten 
 
Behov 
 
Ambulansepersonell er vant til og dyktige til å møte mennesker i ulike kriser. I de aller 
fleste oppdrag er ambulansepersonell velkomne når de rykker ut til pasienter, og for de 
fleste av de somatiske oppdragene er vurderingsparametre og behandlingsalgoritmer i 
stor grad prosedyrestyrt. Ca 2 % (2014-2017) av ambulanseoppdragene i Vestfold og 
Telemark er kategorisert som psykiatri, og ambulansepersonellet er bevisste på at disse 
oppdragene er en del av deres ordinære arbeidsoppgaver (QB 2014).  
 
Vi kan stille spørsmål om ambulansetjenesten i dag håndterer oppdrag som faktisk hører 
inn under andre instanser. Når kan politiet med fordel håndtere oppdraget alene, og når 
kan et ambulanseoppdrag ertsattes av lege som oppsøker pasienten hjemme? 
Eventuelle endringer i ansvarforhold må imidlertid komme som et resultat av omforente 
løsninger og i et tempo som sikrer at pasienten ikke blir den tapende part.  

 

Avvik i forhold til å imøtekomme behovet 
 
Når ambulansepersonell opplever at psykiatrioppdrag er utfordrende, er det ikke 
nødvendigvis bare knyttet til det fåtall pasienter som utagerer eller oppfører seg 
truende. Det oppleves også belastende å ikke være en anerkjent og integrert aktør i 
akuttkjeden. Tidligere var det vanskelig for ambulansepersonell å få tilgang til relevant 
informasjon om pasienten, for eksempel historikk, innhold i kriseplan etc, på vei ut til 
oppdraget. Samtidig var det også slik at mottagende personell (gjerne fastlege, legevakt 
eller psykiatrisk akuttmottak) anså observasjonene og erfaringengene 
ambulansepersonellet hadde med seg fra hjemsted/ hentested og transportetappen 
som lite relevante. Ambulansepersonell er den første aktøren i spesialisthelsetjenesten 
som gjør intervensjon hjemme hos pasienten, og de kan observere tegn som forteller 
hvordan pasienten håndterer hverdagen sin hjemme. Dette er faktorer som er relevante 
for de som skal vurdere behov for oppfølging og behandling, og vi må sørge for at de 
etterspør og anerkjenner denne informasjonen fra ambulansepersonell og eventuelt 
politi.  
 
Akutte, psykiske kriser kan utspille seg på svært ulike måter, og det er vanskelig å 
prosedyrestyre håndtering av slike oppdrag på samme måte som somatiske kriser. 
Mange av oppdragene krever en stor grad av improvisasjon og evne til å oppnå en 
relasjon/allianse med en pasient som i utgangspunktet kanskje ikke ønsker hjelp. Psykisk 
helsevernlov er omfattende og høyaktuell å kjenne til i slike oppdrag, særlig i forhold til 
ambulansepersonellets mulighet for å benytte makt.  
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Tiltak  
 
Ambulansepersonell har ønsket seg kompetanseheving om hvordan de enda bedre kan 
løse krevende oppdrag med psykiatripasienter. Prosjektet har arrangert fagdager med 
psykiatri i et prehospitalt perspektiv som tema,   det er  også utarbeidet e-kurs i 6 
moduler som gjøres tilgjengelig for alle som jobber i nødetatene og på legevakter: 
 
Psykiatrifaglig: Om tilstander, symptomer og diagnoser, og hvordan best møte 
pasientene 
Kommunikasjon: Om kommunikasjon  med mennesker i psykisk krise 
Sikkerhet: Konkrete verktøy for å bedre ivareta pasientens og egen sikkerhet 
Etikk: Etisk refleksjon som verktøy i  krevende dilemmaer 
Juss: En praktisk tilnærming til et komplisert lovverk 
Samhandling: Hvilke aktører samhandler, og hvilke roller og ansvar har de 
 
For å få ferdighetstrening, har vi i, samarbeid med spillprodusenten Attensi, utviklet 3D-
simulert, spillbaserte scenarier av aktuelle problemstillinger. Her kan 
ambulansearbeidere spille sin egen rolle som avatar og trene, i trygge omgivelser, på 
møte med psykisk syke i akutte kriser. 
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Politi 
 
Behov 
 
Helt siden 2010 har det vært jobbet konkret med samhandling mellom politi, kommune, 
psykiatrien og prehospitale tjenester i Vestfold og Telemark. Politiet har uttalt at de 
stort sett er involvert i de riktige oppdragene, men at de frustreres over at de må bistå i 
oppdrag med de samme personene gjentatte ganger. Politiet er også opptatt av at når 
det anmodes om bistand, så skal man ha vurdert nå-situasjon, ikke bare historikk. Og 
hvis politibistand vurderes som nødvendig, så bør de bistå på en måte som gjør at de 
kan frigjøre seg raskt dersom de må prioritere et annet oppdrag.  
 
 
Avvik i forhold til å imøtekomme behovet 
 
Når politi har bistått helse, eller selv transportert en pasient til fremstilling for lege eller 
innleggelse, forventer de at pasienten blir ivaretatt (les: innlagt) av helse frem til 
pasienten er frisk nok til at lignende episoder ikke gjentar seg. Det kan være flere ulike 
grunner til at pasienten ikke skal være innlagt, men politiet opplever det som 
frustrerende dersom de får gjentagende henvendelser på samme pasient innenfor en 
kort tidsperiode. Det er ingen felles oppfatning mellom politi og helsetjeneste mht. Hva 
som er helseoppdrag, politiets oppfatning, og ordensoppdrag, helsevesenets 
oppfatning.  

Offentlig myndighet (politiet) kan etter helsevernlovens § 3-6 "om nødvendig" fremme 
en begjæring (skriftlig) om tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller tvungent 
psykisk helsevern. 
Uttrykket "om nødvendig" betyr at en slik skriftlig begjæring kun kan gjøres i 
unntakstilfellene. En slik begjæring må skrives FØR første fremstilling for lege – ikke 
etter at en lege har vurdert personen. 
En avgjørelse etter en slik begjæring, kan politiet etter helsevernlovens § 3-3a påklage til 
kontrollkommisjonen. Hva et slikt unntakstilfelle kan være, må vurderes i hvert enkelt 
tilfelle gjennom en dialog mellom vaktjourhavende jurist og operasjonsleder. 
Påtalemyndighet og politi kan IKKE i henhold til helsevernloven overprøve en leges 
beslutning om en person skal tvangsinnlegges eller ikke.  Vi ser i Vestfold og Telemark at 
denne Tutor-muligheten i praksis ikke benyttes. Bakgrunnen kan være at stilles høye 
formelle krav til saksbehandlingen i forkant. 
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Når personer som er varetektsfengslet eller pågrepet, blir innlagt i psykiatrien, kan 
politiet kreve å bli varslet av institusjonen før en utskrivelse. For å sikre at dette blir 
gjort, må politiet overlevere en kopi av pågripelsesbeslutningen/siktelsen m/påskrift om 
at politiet skal varsles ved utskrivelse. Dette praktiseres i begge fylker. 

Politi og helse har ulik oppfatning av hvor mye, og når, helse kan utøve makt mot 
pasientene utenfor institusjon.  

 
 
Tiltak  
 
Det å ha kunnskap om hverandres roller og ansvar, har en stor verdi når man skal 
samhandle, og gjennom prosjektarbeidet har også politiet fått større forståelse for at 
ikke alle pasienter blir friskere av å være innlagt på tvungent psykisk helsevern. 
Prosjektet har utviklet et verktøy for AMK som sikrer strukturert utspørring av innringer, 
og som gir beslutningsstøtte i forhold til hvilke oppdrag de ber politiet om bistand til. I 
tillegg har prosjektet (med politiet involvert) utviklet et felles tiltakskort som beskriver 
hvordan nødetatene skal samarbeide når de løser oppdrag sammen.  Vedlegg 10, Felles 
tiltakskort for politi og prehospitale tjenester. 
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Lege i primærhelsetjenesten og kommunale tilbud (også 
psykologspesialist som henviser) 
 
Behov 
 
Fastlege er i teorien den personen i hjelpeapparatet som kjenner pasienten best. I 
akutte tilfeller, eller der psykisk sykdom er forverret, er det flere faktorer som må 
vurderes i en helhet. Pasientens tilstand og symptomstrykk er selvsagt det viktigste, 
men også hjemmesituasjon og nettverk kan spille en stor rolle for hvilken oppfølging 
pasienten trenger. Henviser har behov for å få en rask avklaring fra 
spesialisthelsetjenesten når de vurderer at pasienten er i behov av et høyere 
omsorgsnivå/ behandlingsnivå. Dette betyr at de trenger tilgang til kompetent personell 
som kan vurdere videre behandling av pasienten 24/7. En del allmennleger har også 
behov for kunnskapsstøtte om blant annet medisinering og lovverk. Denne 
kunnskapsstøtten bør også være tilgjengelig 24/7. 
 
De omsorgspersonene som jobber tett på pasienten i hverdagen, må ha tilstrekkelig 
kunnskap til å gjenkjenne tidlige tegn til forverring og vite hvordan de iverksetter riktig 
hjelp til pasienten. 
 
 
 
Avvik i forhold til å imøtekomme behovet  

 
En del legekontorer har ikke egnede lokaler hvor alvorlig psykisk syke kan vente på 
legeundersøkelse eller eventuelt videre transport. I tillegg er det en tendens til at 
fastlegekontorene setter opp timer på slutten av dagen for psykisk syke fordi de vet at 
det kan være tidkrevende konsultasjoner. En rekke tilbud for denne pasientgruppen 
stenger rundt kl 15-16, og dermed er henvisers mulighet for å skape en god overgang til 
videre hjelp betydelig begrenset.  
 
Legevakter kan ha begrenset kunnskap om både pasienten og de ulike hjelpetilbudene i 
kommunen.  
 
Kriseplaner som beskriver hvordan pasienten og hjelpeapparatet skal håndtere 
forverringer, må forankres hos alle involverte aktører. Det må ikke være slik at pasienter 
som oppsøker hjelp på grunn av tidlig tegn til forverring, blir avvist av hjelpeapparatet 
fordi de «ikke er syke nok». 
 
Kommunale tilbud varierer fra kommune til kommune og det er  ingen automatikk i at 
spesialisthelsetjenesten kompletterer tilbudet der det er mangler. 
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Tiltak 

 
Spesialisthelsetjenesten har i begge fylker opprettet en vakttelefon som er åpen 24/7. 
Denne telefonen besvares av de akutte teamene på dag og kveld, og av forvakt på 
psykiatrisk akuttmottak på natt. De som svarer telefonen, har tilgang til sykshusets 
journalsystem i tillegg til både fagkompetanse og systemkompetanse. 
 
Prosjektet har også utviklet et skjema for informasjonsflyt som er ment å sikre at 
relevant informasjon om pasientens tilstand og situasjon på hentested, blir gjort 
tilgjengelig for de som skal vurdere og eventuelt behandle pasienten. 
 
Mal for kriseplaner er laget, og det jobbes løpende med å forbedre disse. Vedlegg, 09 
Kriseplan, mal 
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Psykisk helsevern 
 
Behov 

 
De fleste pasienter som beskrives som i «akutt psykisk krise», og som nødetatene 
responderer på, er på ett eller annet vis tilknyttet psykisk helsevern fra tidligere. 
Oppdragenes art og tidspunkt for hendelser gjør at det kan være mange ulike aktører 
involvert i å få pasienter inn til riktig omsorgsnivå. Prehospitale tjenester er ofte navet 
som koordinerer, men psykisk helsevern kan være både bestiller og mottaker. I tillegg 
kan bestiller være pasient selv, pårørende, lege i primærhelsetjenesten, politi, publikum 
eller andre.  
 
VVV har jobbet i to fylker og under to helseforetak, og dette har gitt oss innblikk i hvor 
ulikt organisert helsetjenestene kan være, både på spesialisthelsetjenestenivå og på 
kommunalt nivå.  Det kreves systemkompetanse for å navigere gjennom 
hjelpeapparatet, og det er ingen selvfølge at fastlege og legevakt fyller det behovet 
pasienten har for bistand.  
 
Flere av aktørene har tidvis behov for kunnskapsstøtte og beslutningstøtte fra 
psykiatrien. For at psykiatrien skal være i stand til å bidra,trenger de å organisere seg slik 
at kompetent personell, med tilgang i journalsystem, kan svare på telefon 24/7. 
 
For at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal samhandle til beste for 
pasienten, både på vei inn til høyere omsorgsnivå i en akutt krise og på vei ut av 
spesialisthelsetjenesten for å forebygge nye forverringer, trenger de gode rutiner. Dette 
handler blant annet om gode henvisninger som gir relevant informasjon, og 
samhandlingsmøter hvor man ser på løsninger for hver enkelt pasient. 
 
 
Avvik i forhold til å imøtekomme behovet  

 
Det kan synes som om tjenestetilbudet ikke er tilstrekkelig tilpasset pasientenes behov, 
hverken når det gjelder åpningstider og tilgjengelighet ved akutte forverringer, eller når 
det gjelder mulighet for vurdering og behandling hjemme.  
 
AAT har en viktig funksjon i å ivareta hjemmebehandling for å forhindre innleggelser og 
muliggjøre tidlig utskrivning. Dette tilbudet avverger antagelig en del forverringer hos de 
pasientene som får tilbudet. 
Når den akutte krisen oppstår, kunne de i tillegg, i samarbeid med en utrykkende lege i 
primærhelsetjenesten, forhindret unødige transporter av pasienter som skal vurderes. I 
praksis fungerer dette bare unntaksvis, da primærhelsetjenesten i prosjektperioden ikke 
har ivaretatt behovet for hjemmebesøk.  
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Når pasienter, som er til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten, har utløst 
utrykning av nødetater uten at det fører til innleggelse, er det viktig at primærbehandler 
får vite om hva som har skjedd. Dette er viktig for å enda bedre tilpasse 
behandlingstilbudet til pasienten og forebygge behov for nye utrykninger. 
 
Tiltak  
 
I ni uker i prosjektperioden oppbemannet vi AAT for at de i større grad skulle ha 
mulighet til å være «Akutte og ambulante». I piloten kunne AMK og ambulansepersonell 
«rekvirere» AAT til å møte på legekontor slik at lege og personell fra AAT kunne gjøre en 
samkonsultasjon på legens kontor. Vi ønsket å finne ut hvordan en slik løsning kunne 
bidra til en raskere avklaring av behandlingsbehov og korte ned ventetid for pasient og 
eventuelt følgepersonell.  
 
Mange av de aktuelle pasientene har en såkalt «kriseplan» hvor det står beskrevet blant 
annet tiltak som kan iverksettes ut fra pasientens tilstand. En kriseplan utformes i 
samarbeid med pasienten og er derfor et frivillig tiltak.  Det er et betydelig potensiale 
dersom man også beskriver samhandlingsaspekter og forankrer kriseplanen hos alle 
involverte aktører. Vi vet at mange av disse pasientene er geografisk mobile, og vi har en 
hypotese om at kriseplaner kunne ha verdi dersom pasienten trenger hjelp utenfor eget 
Helseforetaksområde. Kanskje burde man sett på muligheten for å knytte en slik 
kriseplan opp mot pasientens kjernejournal? Det ville være nok å skrive i kjernejournal 
at «denne pasienten har en kriseplan i Sykehuset Vestfold HF, kontakt xx for mer 
informasjon». 
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Samhandling 
 
Systembeskrivelse  

 

Det er potensielt mange aktører som er involvert i behandling og oppfølging av psykisk 
syke. Vi kan ikke forvente at pasienten skal klare å navigere i et komplisert og 
uoversiktlig system. Det må vi tjenesteytere sørge for. 
 

 
Pasienten står i sentrum, og vi som tjenesteytere må ta ansvar for å sikre pasienten riktig hjelp. 

 
 

Ambulansetjenesten har i ryggmargen at de skal redde mennesker til et trygt sted, NÅ. 
De setter alltid individ over samfunn. Ambulansetjenesten skal som hovedregel basere 
pasientbehandling på frivillighet. Dersom en pasient ikke ønsker behandling eller 
transport, er det ikke en selvfølge at ambulansearbeiderne kan bruke makt for å få med 
seg pasienten til lege eller institusjon. I tillegg er det viktig å vite at ambulansepersonell 
ikke har vurderingskompetanse eller beslutningsmyndighet til å vurdere behov for 
tvungent psykisk helsevern eller ikke. Det blir derfor ganske meningsløst å sende ut en 
ambulanse for å gjøre en vurdering av om pasienten trenger innleggelse. Det er en 
legeoppgave. 
 
Politiet har i ryggmargen at de skal skape ro og orden i samfunnet, NÅ. De må ofte sette 
samfunn over individ. Politiet har god utdannelse og trening i å møte mennesker i akutt 
krise, også de som ikke ønsker å møte dem. Politiet har mange oppgaver i samfunnet, og 
de er avhengige av å kunne frigjøre ressurser raskt for å omdisponere til andre, mer 
tidskritiske oppdrag. Når politiet må bistå helse i å løse oppdrag, er det viktig at alle 
involverte har respekt for den tiden vi beslaglegger for politiet før de kan frigjøre seg. 
Det er, i et samfunnsperspektiv, lite effektiv ressursbruk å la en pasient med politifølge 
vente, for eksempel på legevakt. 
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Mange pasienter mottar kommunale tjenester i ulik form, enten alene, eller i tillegg til 
oppfølging og behandling fra spesialisthelsetjenesten. Pasientens kommunale tjenester 
er ikke nødvendigvis tilgjengelige 24/7 og kan ikke alltid bistå hverken pasienten eller 
nødetatene når den psykiske krisen oppstår. Samhandling mellom kommunale 
tjenesteytere og tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten er viktig for å følge opp og 
ivareta pasienten på best mulig måte. I mange tilfeller er det kommunens personell som 
kjenner pasientene best og er tettest på dem i hverdagen før en krise oppstår. Det ligger 
derfor et stort ansvar i kommunene for å oppdage tidlige tegn til forverring og iverksette 
tiltak for å tilby pasienten riktig hjelp.  
 
Innen psykisk helsevern er det gjerne stor toleranse for at sykdomsbildet svinger over 
tid, og det samme er sjelden tilfellet innen somatikken. At noen alvorlig syke ikke har 
godt av å være innlagt i psykiatrisk avdeling, utfordrer også den allmenne forståelse av 
hvordan helsevesenet fungerer. Samtidig er det slik at der nødetatene skal rykke ut og 
løse oppdrag på sekunder og minutter, NÅ, er det innen psykisk helsevern vanlig å ha et 
mer langsiktig perspektiv på vurdering og behandling. Det som er best for samfunnet, 
NÅ, er ikke alltid det beste for pasienten, hverken NÅ eller ETTERPÅ. 
 
Avvik i forhold til å lykkes i samhandlingen  

  

Prosjektet avdekket tidlig at vi stod overfor en kompleks problemstilling dersom vi skulle 
sikre et helhetlig, prehospitalt pasientforløp. Vi valgte å  avgrense omfanget slik at 
oppgaven ble håndterbar, og det er nå viktig å sikre at alle planlagte tiltak fungerer etter 
forutsetningene, før nye initiativ iverksettes.  
 
Tiltak  

 

VVV har gjennomført flere arbeidsmøter i løpet av prosjektperioden hvor målet har vært 
å avdekke utfordringer og forbedringspunkter i samhandlingen. Flere av tiltakene er 
utviklet på bakgrunn av innspill i arbeidsmøtene. 
 
AMK og ambulansetjenesten oppfordres til å melde fra om samhandlingsavvik 
fortløpende.  
 
Samhandlingsforumet behandler samhandlingsutfordringer både på overordnet nivå og 
i konkrete caser. Vedlegg 12, Samhandlingsforum, mandat. 
 
Uavhengig av VVV samarbeider Prehospital klinikk med Tønsberg legevakt om å etablere 
en legevaktbil, og dette vil være en ressurs også for psykisk syke. Hjemmebesøk blir 
mulig, og dette vil gi erfaring for videreutvikling av tilbudet til psykisk syke 
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6. Tiltak og implementering 

 
På bakgrunn av innsiktsfasen ble det utarbeidet tiltak for å møte behovene. Utvikling og 
implementering av tiltakene har vært krevende, og vi har bare delvis lykkes så langt. 
Arbeidet med utvikling og implementering anses som en viktig del av driften og vil 
fortsette i Vestfold og Telemark selv om prosjektet formelt avsluttes. 
 
Enkelte av tiltakene er allerede delt med andre helseforetak (eks Rutine for utspørring i 
AMK og Informasjonsflyt mellom tjenestene), og vi ønsker å bidra med ytterligere 
samarbeid om kunnskapsdeling og implementering  
Det bør være både mulig og ønskelig å sørge for nasjonal implementering og standard 
av for eksempel kunnskapsløft, organisering av beslutningsstøtte fra psykiatrien, gode 
kriseplaner og samhandlingsfora. Dette vil skape en mer forutsigbar og 
sammenhengende akuttkjede for psykisk syke og vil komme både pasienter og ansatte 
til gode.  
 

1. AMK koordinerer alle psykiatrioppdrag som ikke har åpenbar polisiær karakter 

2. Rutine for strukturert utspørring av innringer ved oppdrag med psykisk syke 

3. Beslutningsstøtte og kunnskapsstøtte fra psykiatrisk ekspertise 

4. Gjøre relevante deler av kriseplanen tilgjengelig  

5. Tiltakskort og triage for psykiatrioppdrag 

6. Felles tiltakskort for politi og prehospital tjeneste 

7. Pårørendebrosjyre 

8. Informasjonsflyt mellom tjenestene 

9. Felles statistikk og telling i tjenestene 

10. Kompetansehevingsprogram i 6 moduler 

11. Psykiatri inn i felles trening for nødetatene 

12. Egentrening på stasjonene 

13. Evaluering av omfattende oppdrag 

14. Tjenesteflyt for akutt psykisk krise 

15. Forum for politi, KPR, prehospital og kommunene 

 
 
1 AMK koordinerer alle psykiatrioppdrag som ikke har åpenbar polisiær karakter  
Helsetjenesten er ansvarlig for å yte øyeblikkelig hjelp og nødvendig helsehjelp til 
personer med psykiske lidelser. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er 
naturlig koordinerende aktør der det ikke er åpenbart at politiet må raskt inn i 
situasjonen for å sikre pasienten eller øvrig befolkning. I hovedsak er det helse som har 
ansvar for transport av psykisk syke og man kan be politiet om bistand når det er 
nødvendig. Ved å la AMK koordinere disse oppdragene fra start, sikrer man at pasienten 
får likeverdige tjenester med utgangspunkt i pasientens tilstand. 
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Status implementering: Implementert siden 2010. 
 
2 Rutine for strukturert utspørring av innringer ved oppdrag med psykisk syke 
(Vedlegg 07 og 08, Rutine for utspørring av innringer AMK og Politi) 
Rutine for strukturert utspørring av innringer ved oppdrag med psykisk syke sikrer presis 
informasjonsinnhenting tidlig i oppdraget og gjør AMK i stand til å iverksette de riktige 
ressursene til å håndtere oppdraget. Rutinen bidrar til å sikre at politiet er involvert i 
oppdrag der dette er hensiktsmessig og bidrar også til bedre sikkerhet for både pasient 
og ambulansepersonell. Ved å innta Brøset Violence Checklist (BVC), har aktørene et 
verktøy for kortsiktig voldsrisikovurdering og et felles språk. I tillegg viser det seg at 
metodikken trygger samarbeidende aktører om at det gjøres gode vurderinger før man 
sender ressursen ut på oppdrag. Rutinen bidrar også til en bedre samhandling og større 
forutsigbarhet i oppdragsløsningen for både pasient og de ulike, involverte aktørene. 
 
Status implementering: Innført på AMK- Vestfold og Telemark oktober 2016. Stadig 
fokus på å øke bruken av verktøyet. Det er også utviklet en versjon for politiets 
operasjonssentral. 
 
3 Beslutningsstøtte og kunnskapsstøtte fra psykiatrien 
Journalsystemene i ambulansetjenesten (AMiS) og øvrig virksomhet i sykehuset (DIPS) 
har ingen integrasjon, og informasjonsoverføring må ivaretas på alternative måter. Når 
prehospitale tjenester responderer på nødanrop eller bestilling av ambulanse, kan det 
være verdifull informasjon fra pasientens journal som bør formidles til de utrykkende 
mannskapene. Ett eksempel på dette er når pasienten har en kriseplan med informasjon 
om hvordan man best kan håndtere en akutt psykisk krise. Innenfor somatikken har 
prehospital tjeneste tilgang på å konferere med flere spesialiteter, f. eks. kardiolog, 
anestesiolog, nevrolog etc. Når ambulansepersonell har mulighet til å konferere med 
spesialistene allerede ute hos pasient, får de verdifull kunnskapsstøtte om tilstand og 
håndtering, og ikke minst beslutningsstøtte om tiltak og leveringssted. Oppdrag med 
psykisk syke innebærer at man må ivareta pasientenes rettigheter innenfor psykisk 
helsevernlov. Dette er et omfattende lovverk som prehospitale tjenester kan trenge 
kunnskapsstøtte til å tolke og etterleve. 
 
Status implementering: Tilgang på beslutningsstøtte siden 2010, men forenklet med ett 
felles nr. på døgnbasis i Vestfold fra 1/1 -16, og Telemark fra 1/11-2017. 
 
4 Gjøre relevante deler av kriseplanen tilgjengelig (Vedlegg 09, Kriseplan, mal) 
Psykisk syke pasienter som er til behandling i spesialisthelsetjenesten, har veldig ofte en 
omfattende og gjennomarbeidet kriseplan som beskriver hvordan en akutt forverring 
skal håndteres. I Vestfold har man i Klinikk for psykisk helse og rusbehandling (KPR) laget 
en mal for hvordan disse kriseplanene skal utarbeides. Kriseplanen er delt i 3 nivåer hvor 
det høyeste nivået (det som er aktuelt for nødetatene å kjenne til) lagres som kritisk 
informasjon med varsel. Det vil si at når man gjør et journalsøk på en pasient med kritisk 
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informasjon, vil det komme et varsel som en pop-up i DIPS. Dette vil i større grad sikre at 
kritisk informasjon oppdages og kan videreformidles til rette vedkommende. 
 
Status implementering: Mal innført i Vestfold 19/10-2016, Telemark avventer 
 
5 Tiltakskort og triage for psykiatrioppdrag 
Ambulansearbeidere er vant til å jobbe etter prosedyrer og retningslinjer. I Vestfold og 
Telemark jobber man etter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System), som 
hjelper ambulansearbeiderne til riktig vurdering av hastegrad og leveringssted. I 
prosjektperioden har vi innført RETTS for psykiatriske tilstander også. Dette gir ikke 
mulighet for annen praksis rundt leveringssted, men er en hjelp til å vurdere hastegrad. I 
tillegg har vi skrevet inn tips til anamnese og journaldokumentasjon. 
 
Status implementering: Endringer i RETTS utført for begge fylker 1/9-2016 
 
6 Felles tiltakskort og triage for politi og prehospital tjeneste (Vedlegg 10, Felles 
tiltakskort for politi og prehospitale tjenester) 
Når ambulanse og politi samhandler om å løse oppdrag med psykisk syke, er det nyttig å 
ha noen retningslinjer. Det er vanskelig å forhåndsbeskrive detaljert hvordan dette skal 
gjøres, men noen prinsipper kan defineres. 
 
Status implementering: Iverksatt i Vestfold 17/11-2017, Telemark avventer. 
 
7 Pårørendebrosjyre 
Særlig politi har ytret ønske om å kunne gi ut en liten informasjonsseddel til pårørende 
når de har sett at en av deres kjære har blitt tatt med til legetilsyn av politi. Det kan 
være relativt traumatisk for pårørende, og politiet ønsker å sikre seg at de vet hvor de 
kan henvende seg for å få informasjon om hva som skjer med pasienten, og hvor de skal 
henvende seg for å eventuelt få hjelp selv, hvis de trenger det. 
 
Status implementering: Begge fylker avventer 
 
8 Informasjonsflyt mellom tjenestene (Vedlegg 11, Informasjonsflyt mellom 
tjenestene) 
Pasienter, også psykisk syke, kan ha flere etapper inn til endelig behandlingsnivå. Når 
journalsystemene i ambulanse, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ikke er 
integrert og elektronisk deling av informasjon ikke er mulig, må dette ivaretas på annen 
måte. I prosjektperioden har vi prøvd ut et skjema for slik informasjonsflyt som følger 
pasienten og som flere aktører kan dokumentere informasjon på underveis. Skjemaet 
lagres som et tilleggsnotat i pasientens journal og sikrer at informasjon fra hjemmet/ 
hentested kommer inn til de som skal gjøre vurdering om behandling og videre 
oppfølging av pasient. Vi vet det er relevant om pasienten har «fire poteter eller fire 
døde katter» i kjøleskapet, og nødetatene er de eneste som ser dette. 
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Status implementering: 10/ 9 -2016 Vestfold, 1/1 –2017 Telemark 
 
9 Felles telling og statistikk i tjenestene (Vedlegg 05, Artikkel Herland et al.) 
Oppdragsgiverne ber oss om å redusere politi som bistand i oppdrag med psykisk 
ustabile i akutt krise. Når vi ser på tallene fra Prehospitale tjenester og fra politiet, så ser 
vi at det er svært ulik praksis hva angår selve registreringen, men også en ulik forståelse 
av hva som er psykisk sykdom og hva som er ordensforstyrrelse. Det er åpenbart 
vanskelig å fjerne gråsonen, men vi har forsøkt å forstå innhold i tallene og praksis bak 
registrering. Vi er usikre på verdien av å gå videre med samstemming av denne 
registreringen. 
 
Status: Artikkel publisert i HMT9 1/2017 
 
10 Kompetanseheving i 6 moduler 
Allerede før prosjektet startet, ønsket vi å gjennomføre kompetanseheving av 
ambulansearbeiderne. Etter kartlegging og innsiktsfase har vi lært at vi trenger 
kompetanseheving innenfor noen flere områder og at det er flere aktører som bør få 
tilbud om kompetanseheving. Innad i ambulansetjenesten har det vært gjennomført 
fagdager med tema: Prehospitalt møte med psykisk syke i akutt krise, med hovedvekt på 
kommunikasjon og samhandling. I tillegg har prosjektet levert en teoretisk 
kompetansehevingspakke i 6 moduler med illustrerende film, produsert i samarbeid 
med Sim-senteret og prosjekt ved Sykehuset Innlandet HF. Kompetansehevingen er 
gjort tilgjengelig i NAKOS og er dermed et gratis tilbud til alle som ønsker. Modulene 
som er beskrevet er: Juss, Etikk, Kommunikasjon, Sikkerhet, Samhandling og 
Psykiatrifaglig. Alle modulene er skrevet ut fra en praktisk tilnærming. 
 
Status implementering: Fagdager gjennomført for Vestfold: obligatorisk (alle ansatte i 
ambulansetjenesten og AMK) høst 2016, Telemark: frivillig fagdag (ca 40 ansatte) 
desember 2017. Moduler legges ut på www.nakos.no første del av 2018 
 
11 Psykiatri inn i felles trening for nødetatene 
Brann, politi og ambulanse samhandler om mange ulike oppdrag (CBRNE, PLIVO og 
psykiatri). Det brukes mye ressurser på å trene PLIVO og CBRNE, som heldigvis oppstår 
ganske sjeldent, men det er lite fokus på å trene samhandling på psykiatrioppdrag, som 
forekommer ganske ofte. 
 
Status implementering: Begge fylker avventer 
 
 
 

                     
9 Helse, Medisin, Teknologi. Ask media 

http://www.nakos.no/
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 12 Egentrening på stasjonene 
Det er stor verdi i veiledet trening, men det kan være ressurskrevende. Prosjektet har, i 
samarbeid med Attensi, utviklet et spill hvor ambulansearbeidere kan spille sin egen 
rolle i møte med pasient i en virtuell verden. Dette er 3D-simulert spillteknologi som har 
stort fokus på å motivere spilleren til å trene mer. På denne måten kan man trene på 
kompliserte pasientcaser i trygge rammer og få tilbakemelding på prestasjon og 
progresjon. Ved å gjøre treningen tilgjengelig i spillform på hver stasjon når ansatte har 
tid mellom oppdrag, ønsker vi å teste om metoden for ferdighetstrening er effektiv og 
kostnadsbesparende. 
I tillegg har prosjektet i Vestfold utdannet fagutviklere til TTT-facilitatorrolle (Train The 
Trainer) med hensikt å trene psykiatricaser som simulering på sertifiseringer og 
fagdager. 
 
13 Evaluering av omfattende oppdrag 
Det er ofte slik at det er de oppdragene som har gått mindre bra som evalueres 
gjennom avviksbehandling. Vi tror det er god læring i en strukturert evaluering som kan 
gjøres av de involverte umiddelbart etter et oppdrag, etter en mal. 
 
Status implementering: Begge fylker avventer 
 
14 Tjenesteflyt for akutt psykisk krise  
Organiseringen av de ulike hjelpetilbudene på de ulike forvaltningsnivåene kan variere 
fra HF til HF og fra kommune til kommune. Dette gjør det komplisert for både pasienter, 
pårørende og tjenesteytere å navigere i systemet. Tjenesteytere i førstelinje trenger mer 
systemkompetanse for å kunne bidra til å gi pasientene en effektiv og verdig vei inn til 
riktig behandlings-/ vurderingsnivå. 
 
Status: Tjenesteflyt er beskrevet med roller, ansvar og krav til overganger. 
 
 
15 Forum for politi, KPR, prehospital klinikk og kommunene (Vedlegg 12, 
Samhandlingsforum, mandat) 
Prehospital klinikk ble i 2010 en del av et samhandlingsforum i Vestfold bestående av 
ledere fra politi, kommune og psykiatrien (spesialisthelsetjenesten). Forumet møtes 4 
ganger pr år for å diskutere både enkeltsaker og mer overordnede prinsipper for 
samhandling. En gang i året arrangerer de en samhandlingskonferanse hvor det de siste 
årene har vært mellom 100 og 200 deltagere.  
 
Status implementering: Implementert i Vestfold siden 2010, Telemark har et 
samhandlingsforum bestående av politi og psykiatrien, og jobber for å inkludere 
preshospitale tjenester 
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Brukerundersøkelse i KPR Vestfold, resultater 
 
Spørsmål: 
 
Hvordan kom du til akuttmottaket? 
 

 50 kom med privat/ offentlig transport (inkl taxi, tog, buss, gående, egen bil og 
institusjoners bil) 

 19 kom med ambulanse 

 11 kom med politi 

 5 kom med ambulanse og politi 

 
Alt i alt hvor fornøyd var du?  
 
Totalt n=86 

 61 fornøyd i svært stor/ stor grad 

 9 fornøyd i noen grad 

 11 fornøyd i liten grad/ ikke i det hele tatt 

 
De som kom med privat / offentlig transport var i overveiende grad fornøyd med 
tilbudet.  Taxi sjåførene gjør tydeligvis en god og respektfull tjeneste. De som er mest 
fornøyd er de om kommer med pårørende eller behandlingspersonell.  De som ikke var 
fornøyd uttrykket ubehag ved å måtte reise alene med offentlig transport.  
 
Transport med ambulanse n=19 

 17 fornøyd i stor/ svært stor grad 

 1 ikke fornøyd 

 1 har ikke svart 

 
Transport med politi alene n=11 

 5 fornøyd i stor/ svært stor grad 

 1 fornøyd i noen grad 

 5 ikke fornøyd  
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Følte du deg trygg?  
 
 Transport med ambulanse  

 16 følte seg trygge i stor/ svært stor grad 

 
Transport med politi alene 

 6 følte seg trygg i svært stor/ stor grad 

 1 følte seg trygg i noen grad 

 4 følte seg trygg i liten/ ingen grad 

 
Transport med politi og ambulanse 

 1 følte seg trygg i noen grad 

 4 følte seg ikke trygg 

   
 
Ble du behandlet med respekt?  
 
Transport med ambulanse 

 17 i svært stor/ stor grad 

 1 i noen grad 

 
Transport med politi 

 6 i svært stor/ stor grad 

 2 i noen grad 

 3 ikke i det hele tatt 

 
Transport med ambulanse og politi  

 2 i noen grad 

 3 ikke i det hele tatt 

 

 
 



Våre tjenester sett gjennom 
brukernes øyne 
 
Åtte innsikter om transport av psykisk syke i akutt krise  

1 



Møt meg på riktig 
plass 

Ansatte i tjenestene trenger å 

kunne gjøre gode vurderinger og 

treffe tiltak for å avgjøre hvor 

pasienten vil få best behandling. 
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Riktig tiltak  
Pasienter og pårørende har behov for å få 

riktig hjelp uavhengig om det er der 

pasienten befinner seg eller om det inne hos 

behandlende tjeneste. 

 

•  Hjelpe pasientene der det er best for dem 

•  Plassere kompetansen til rett tid og sted 

•  Flere riktige transporter og riktig tidsbruk 

per pasient 

•  Skape riktige forventninger hos de 

ansatte i tjenestene om hvilke måter det 

er mulig å hjelpe pasienten på 

«Man blir en kasteball i 

systemet, vi hadde politiet 

hos oss i hvert fall 50 ganger 

i løpet av de tre årene.» 

Mor til pasient om de tre årene datteren var inn og 

ut av psykiatrisk. 

«Det er ikke alle pasienter 

som blir bedre av å legges 

inn på sykehus.» 

Ansatte i psykiatrien om innleggelse 

 



Se meg som et 
menneske -  
ikke som et 
oppdrag 
De ansatte i tjenestene trenger å 

bygge ferdigheter i å oppleves som 

personlige i møtet med pasienter 

og pårørende. 
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Respekt & verdighet  
Pasientene og de pårørende har behov for å 

bli møtt med respekt og forståelse 

uavhengig av hvordan de oppfører seg og 

hva slags livssituasjon de befinner seg i. 

 

•  Respektere pasienter  

•  Respektere pårørende 

•  Respektere de andre tjenestene 

•  Omsette felles enighet om respekt og 

verdighet til konkret handling overfor 

pasientene 

•  Anerkjenne at for de ansatte i de 

involverte tjenestene er dette 

energikrevende oppdrag 

«Vi har blitt så dårlig 

mottatt på legevakta, at vi 

begynte å vente så lenge som 

mulig før vi ba om hjelp…» 

Mor til pasient 

«Vi føler at vi ikke har noe å 

tilby disse pasientene fordi vi 

vet for lite og vi blir usikre 

på hva som er best for dem.» 

Ansatte i ambulanse om å hjelpe  



Det er alltid hjelp 
å få 
Tjenestene har behov for å ha 

ressursene til å ta koordinatorrollen 

i møte med pasienter og pårørende. 
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Tilgjengelighet vs. handling  
Pasienter og pårørende har behov for å 

oppleve at de får hjelp når behovet er der, at 

det finnes tiltak som møter behovet og hjelp 

til å forstå hva som er god hjelp i situasjonen. 

 

•  Alltid være tilgjengelige for pasientene og 

gi dem hjelp på det nivået de trenger. 

•  Være i stand til å vurdere om det er behov 

for øyeblikkelig handling eller om kort tid. 

•  Gode avtaler og tilgjengelighet tjenestene 

i mellom 

•  Enkel vei inn for pasienten med 

sammenhengende tjenester  

•  Bruke eventuell ventetid til noe positivt 

«Det er frustrerende å kjøre 

samme pasient igjen og igjen, 

kan ingen hjelpe?» 

Politiet og ambulansen om gjengangerne i 

systemet 

«Det er vanskeligst første 

gangen, da står man der som 

en førsteklassing som ikke 

vet noe i det hele tatt!» 

Mor om hvordan det er å forstå hva man skal gjøre 

de første gangene man trenger hjelp 



Gjør meg 
tryggere i 
situasjonen 

De ansatte i tjenestene trenger å 

være trygge på hverandre og 

samarbeide for å trygge pasientene  

i situasjonen. 
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Kommunisere og informere  
Pasienter og pårørende har behov for at 

tjenestene vet nok til å møte dem på beste vis 

og at de involverer pasienter og pårørende så 

godt som mulig i situasjonen. 

 

•  Deling av opplysninger om pasienter, 

pårørende og situasjonen 

•  Kommunikasjon tjenestene i mellom i 

forkant, underveis og etter oppdragene 

•  Inkludere pasienter og pårørende i hvordan 

best møte situasjonen 

•  Vite hva som hva som er best for de kjente 

pasientene og hvordan man skal møte 

«nye» pasienter godt 

«Psykisk syke er en 

statshemmelighet! Vi får ikke 

vite noe i forkant, og ingen vil 

høre om hva som har skjedd 

underveis og der vi hentet.» 

Ansatte i ambulansen om å hente pasienter i akutt 

psykisk krise og kjøre dem til psykiatrisk. 

«Jeg skjønner at jeg utfordret 

profesjonaliteten deres, men 

hvis ikke dere kan hjelpe, hvem 

skal gjøre det da?»   

Pasient om å være ut og inn av psykiatrien i tre år 



Gi meg god flyt Tjenestene trenger tydelige avtaler 

mellom hverandre som virker og 

som sikrer gode overganger for 

pasientene. 
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Samarbeid  

Pasienter og pårørende har behov for at 

tjenestene samarbeider godt og at det er god 

flyt i overgangen mellom de ulike tjenestene 

 

•  Benytte seg av de gode avtalene 

tjenestene i mellom og opprette nye der 

det er behov 

•  God flyt i overgangen mellom tjenestene 

•  Forutsigbarhet for pasientene og de 

pårørende 

•  Ivareta de andre tjenestene og deres 

behov i overgangene 

•  Gode «ikke akutte» overganger 

«Det hender vi bruker §12 og 

tar dem inn hos oss slik at de 

får hvilt ut og ikke forstyrrer 

ordenen i lokalmiljøet.» 

Politiet om bruk av paragrafen om hjelpeplikt når de 

opplever at det ikke er noen andre som kan hjelpe 

«Det er en terskel å be om 

hjelp fordi jeg er redd for å 

bli avvist og ikke være «syk 

nok» til å få hjelp.» 

Pasient om å kjenne at hun blir syk 



De forstår hva jeg 
trenger 
Tjenestene trenger god nok 

forståelse av psykiatrisymptomer til 

å møte pasientene på riktig måte. 
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Fagkompetanse 
Pasienter og pårørende har behov for at de 

ansatte i tjenestene har tilstrekkelig 

kompetanse innenfor psykiatri til at de kan 

møte pasientene på beste vis i den delen av 

tjenesten de er i. 

 

•  Psykiatrikompetanse i akuttfunksjonene 

•  Øke kjennskap til de andre tjenestene 

•  Utvikle beslutningsstøtteverktøy for 

akuttfunksjonene 

•  Spesialistkompetansen tilgjengelig i front 

•  Generell opplæring i sikkerhet og taktikk i 

potensielt usikrede situasjoner 

«Hvis det er én ting vi 

trenger ekstra kursing i, så 

er det pasienter som er 

psykisk syke, det vet vi ikke 

nok om i dag.»  

Ansatt i ambulansen om opplæringsbehov og 

kunnskap om psykiatri  

«Når jeg ser verden som rød, 

må ikke dere fortelle meg at 

den er blå!» 

Pasient om hvordan hun opplever å være i psykose 



Gjør det enkelt 
for meg 
Ansatte i tjenestene trenger gode 

verktøy og trening i å forklare enkelt 

hva, hvem, hvor, når og hvordan til 

pasientene og hverandre. 
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Systemkompetanse 
Pasienter og pårørende har behov for at 

tjenestene henger sammen ved at roller, 

ansvar, lover og regler er avklart for å kunne 

møte personer i akutt psykisk krise. 

 

•  Pasienten i sentrum 

•  Godt beskrevet hvordan møte pasientene 

når de er i akutt krise 

•  Felles forståelse av lover, regler, 

rettigheter og retningslinjer 

•  Felles forståelse av tjenestelandskapet 

•  Avklarte, og tydelige roller og ansvar 

overfor pasienten og tjenestene i mellom 

•  Ferdigheter i å forklare systemet på en 

enkel måte 

«Noen ganger er den største 

jobben å finne noen som vil 

ta ansvaret for pasienten!» 

Ansatt i AMK om å finne noen som vil ta ansvar for 

å vurdere pasient i akutt psykisk krise 

«Vi har lært oss at 

forventningen man har til å 

bli frisk ved somatisk 

sykdom bare ikke kan 

overføres til psykiatri.»   

Mor og datter om psykiatrien 



De er enige om 
hva jeg trenger 

Tjenestene trenger rutiner og 

holdninger som gir dem felles 

forståelse og gjør dem i stand til å 

vise enighet overfor pasientene i 

vanskelige situasjoner. 
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Enighet  

Pasienter og pårørende har behov for at 

tjenestene er enige om hva de skal gjøre i 

møtet med personer i akutt krise. 

 

•  Åpenhet og transparens i tjenestene  

•  Felles bilde av pasienten i alle ledd av 

tjenestene 

•  Et felles konkret språk for felles 

situasjonsbeskrivelse framfor 

fremmedgjørende fagterminologi 

•  Øke tilliten mellom tjenestene og til deres 

avgjørelser om pasienten 

«I psykiatrien vet vi godt 

hvorfor vi behandler som vi 

gjør, men vi skjønner at det ikke 

er like lett for alle å forstå.» 

Ansatte i psykiatrien om forskjellen mellom 

deres arbeidsmetoder og akuttfunksjonene 

«Vi husker spesielt en gang 

politiet kom, ingen sirener, kjørte 

bakveien til huset og gikk inn 

veldig rolig. Da ble det enklere for 

alle å hjelpe til i situasjonen.» 

Mor til pasient om å når politiet ble tilkalt og at de ikke alltid 

hadde samme tilnærming 
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Transport av psykisk 
syke i akutt krise 

HOVEDFUNN 

 

Dette prosjektet har sitt utspring i prosjektmidler fra 

HSØ om å utvikle psykiatriambulanser for en verdig 

transport av psykisk syke i akutt krise. 

En viktig hypotese i prosjektet var at én dedikert 

spesialambulanse til psykiatrioppdrag ikke er 

løsningen, noe innsiktsfasen har bekreftet. Derfor 

leverer vi 14 tiltak som skal gjøre alle ambulansene i 

Vestfold og Telemark like gode. Tiltakene består av 

kompetanseheving innen psykiatri, nye arbeids-

verktøy for å løse psykiatrioppdrag og prosedyrer for 

samhandling på tvers av de involverte tjenestene. 

Tiltakene treffer alle de involverte tjenestene, men 

noen er spesialtilpasset den enkelte tjeneste (f.eks. 

AMK eller ambulanse) og dens oppdragsløsning. 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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Én spesialambulanse dedikert til psykiatrioppdrag Heve psykiatrikompetansen for alle ambulanseansatte 

Man-fre. 8-18  

24h/7d 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 

Øke psykiatrikompetanse til alle ambulanseansatte 
framfor å sette inn én dedikert spesialambulanse… 



1.  Startkort for AMK     

2.  Beslutningsstøtte fra psykiatrisk 

3.  Gjøre kriseplaner mer tilgjengelige 

4.  Tiltakskort og triage for 
psykiatrioppdrag 

5.  Felles tiltakskort for politi og 
prehospital 

6.  Pårørendebrosjyren 

7.  Informasjonsflyt mellom tjenestene 
 

8.  Felles statistikk og telling i 
tjenestene 

9.  Kompetansehevingsprogram i 6 
moduler 

10.  Psykiatri inn i felles nødetat-trening 

11.  Egentrening på stasjon 

12.  Evaluering av omfattende oppdrag 

13.  Tjenesteflyt for akutt psykisk krise 

14.  Politiforum 

…med 14 tiltak for nyvinning og forbedring i alle de 
involverte tjenestene ved en akutt psykisk krise. 
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Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



Prehospital klinikk 

 Politiet Legevakt  
 Fast-
lege 

KPR 
 Klinikk for psykisk 

 helse og rus  AMK  Ambulanse 

Prosess og  
prosedyrer 

Mandater 

Kommunikasjon 

Kompetanse 

Måling  
og data 
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Tiltaket påvirker tjenesten direkte innenfor  innsatsområde og avdeling. Tiltaket påvirker tjenesten indirekte innenfor innsatsområde og avdeling. 

1 2 5 4 5 7 12 1 5 7 12 7 7 2 3 7 

14 14 5 14 3 14 

13 1 6 6 13 6 7 13 14 

9 10 11 9 10 11 12 9 10 10 10 

8 8 8 8 8 8 

1 

1 Tiltaket påvirker tjenesten direkte innenfor  innsatsområde, utenfor avdeling. 

1 

1 Tiltaket påvirker tjenesten indirekte innenfor innsatsområde, utenfor avdeling. 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 

2 3 2 1 6 3 2 1 13 7 7 

12 

2 

7 13 

11 12 12 

7 

Tiltakene berører ulike innsatsområder og har 
påvirkning i tjenester også utenfor prehospital klinikk. 



Våre tjenester sett 

gjennom brukernes øyne 
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•  Møt meg på riktig plass 

•  Se meg som et menneske – ikke som et oppdrag 

•  Det er alltid hjelp å få 

•  Gjør meg tryggere i sitasjonen 

•  Gi meg god flyt 

•  De forstår hva jeg trenger 

•  Gjør det enkelt for meg 

•  De er enige om hva jeg trenger 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
*se innsiktsrapporten for utfyllende beskrivelse av de åtte 
innsiktene. 

Åtte innsikter om transport av psykisk 

syke i akutt krise* 

Tiltakene svarer til de åtte innsiktene, hvilke er indikert 

på hvert tiltak. 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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INSTRUKSJON 

Beskrivelse av 
tiltaket og dets 
innhold. 

Markering av 
hvilke innsikter 
tiltaket svarer til. 

Frontstage 
Forklaring av 
ønsket bruker-
opplevelse. 

Backstage 
Visualisering av 
kontaktpunkt for 
de ansatte i 
tjenestene  

Evaluering av 
tiltaket og 
hvordan det skal 
gjennomføres 

Ytterligere 
forklaring av 
tiltaket og krav 
til utforming 

Presisering av 
læringspunkter 
for tiltaket. 

Gjøremålsliste 
med aktiviteter, 
ansvar, tidsrom 
og status for 
tiltaket. 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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Tiltakene 



1 
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Startkort for AMK 

TILTAK 

Brukere som varsler AMK om en akutt psykisk 

krise har behov for å oppleve at det er enkelt å 

få hjelp, at det er god flyt mellom tjenestene og 

at AMK vet hva som trengs i situasjonen. 

 

For å oppnå dette trenger AMK et eget startkort for  

psykiatrioppdrag. Startkortet bør knyttes til 

flytskjemaet for psykiatrioppdrag og kan med fordel 

brukes av politiet og legevakten også.  

•  Utspørringsrutine for å sikre at all relevant 

oppdragskritisk informasjon avdekkes 

•  Sjekkliste med beslutningspunkter 

•  Beslutningsstøtte for hvilke etater og tjenester 

som skal involveres ved ulike typer situasjoner, 

og om pasienten er kjent eller ukjent. 

•  Inkludere BVC (Brøseth Violence Checklist) som 

e-læringskurs for alle ansatte og tabell i startkort 

9 

«Det kjentes ut som  
om AMK hadde erfaring med 
andre i min situasjon da 
mamma brått ble syk  
og jeg måtte ringe for  

å få hjelp.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Vi skal utvikle startkort for AMK på samme mal 

som ordinært startkort. Dette vil være 

brukerstørre for operatørene for hente inn 

relevant informasjon og dele det til 

ambulansepersonellet.  

Flytskjemaene skal piloteres på AMK-sentralen 

med operatørene i 2 måneder. Det er ønskelig å 

pilotere også hos OPERA (politiet), hvis mulig. 

Alle ansatte må gjennom e-kurs i BVC, samt at 

tabellen inkluderes i startkortet.  

 

Flytskjemaene må inneholde 

•  Rutine for mottak av psykiatrioppdrag 

•  Sjekkliste 

•  Info og oppmuntring til beslutningsstøtte 

•  BVC tabell og e-kurs 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  Dagens startkort for AMK Vestfold/Telemark 

Utforming 

•  Laminert A4-ark hos operatørene på AMK (likt 

som det andre startkortet)  

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Validere utkast AMK og ambulanse Hege og Vibeke Prehosp. og KPR   

Lage og distribuere 

Informere 

Lære opp 

Ta i bruk 

Inkludere legevakten  

Vurdere om politiet kan ta i bruk BVC også 

Utrede 
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Pilotere 

Læringspunkter 

•  Har vi riktige spørsmål? 

•  Hvordan sikre at det ikke forsvinner i 

mengden?   

•  Oppnår vi felles språk mellom tjenestene 

ved å ta i bruk BVC hos AMK + evt. 

ambulanse?  

Suksesskriterier 

•  Får vi den type informasjon det er ment at 

spørsmålene skal avdekke? 

 

Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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Beslutningsstøtte fra 
psykiatrisk 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at tjenestene 

har en lik forståelse av problemstillingen, og er 
enige om håndtering av situasjonen. 
 

For å oppnå dette må beslutningsstøtte fra 

psykiatrisk formaliseres og implementeres i alle 

ledd av tjenestene for å sikre at prehospital (+ evt. 

politi) kan søke råd og veiledning fra ekspertene. 

•  Presisere hvem i psykiatrien som kan ringes når 

(tidspunkter), om hva (situasjon/pasient/

kriseplan), av hvem (AMK/ambulanse/politi) 

•  Sikre at tjenestene i begge ledd er trygge på at 

de vil få, og er frie til å gi, beslutningsstøtte om 

pasient og/eller situasjon (inkl. opplæring). 

•  Hurtigknapp hos AMK for telefonnummer til 

psykiatrisk 
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«De som hjalp meg 
skjønte hva jeg sleit 
med, slik at jeg slapp  

å fortelle alt fra 
begynnelsen, enda en 

gang.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

AMK og ambulansepersonellet må kunne få 

beslutningsstøtte for god håndtering av 

oppdraget. Samhandling mellom psykiatrien og 

politiet vil også bidra til bedre oppdragsløsning i 

noen tilfeller. Målet er å komme opp med en plan 

A for håndtering av oppdraget basert på 

forhåndskunnskap, og en plan B i reserve. 

Hurtigknapp i ICCS til KPR Vestfold er på plass og 

skal tas i bruk snarest, sammen med opplæring i 

hvilken informasjon KPR kan og skal gi. 

I Vestfold er det opprettet ett nr. til KPR som 

viderekobles til riktig avdeling avhengig av tid på 

døgnet. I Telemark har man i dag to 

telefonnummer (akuttteam 8-16 + bakvakt/

forvakt 16-8), og det er nødvendig å avklare hvem 

som skal vedlikeholde telefonnumrene for 

beslutningsstøtte der. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  Prosedyre for beslutningsstøtte til AMK 

Utforming 

•  Hurtigknapp i ICCS 

•  Format for prosedyre hos KPR 

•  Opplæring av vakt hos KPR + AMK 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Få på plass hurtigknapp i ICCS   

Revidere rutine hos psyk. 

Evaluere om nummeret blir brukt Hege Prehosp. 

Sjekke om vi får ønsket beslutningsstøtte Hege og Vibeke Prehosp. Og KPR 

Utrede om psyk. kan inkl. i på Nødnett 

Inkludere legevaktene  

Avklare beslutningsstøtte i Telemark Lars og Kari Venke 

Kontakt med revisjon av norsk indeks og 
påvirkning inn via fagutvikler AMK 
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Læringspunkter 

•  Stilles de riktige spørsmålene? 

•  Svarer psyk når vi ringer? 

•  Er svarene tilfredsstillende? 

•  Er det noe vi bør legge til eller ta bort?  

•  Hvordan gir vi opplæring som sikrer at 

prosedyren tas i bruk hos KPR/AMK? 

Suksesskriterier 

•  Beskrive suksesshistoriene 

•  Dele dem 

 

P 

P 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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Gjøre kriseplaner 
mer tilgjengelige 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at alle ansatte 

i tjenestene forstår hva de trenger og hvordan 

de kan bidra til et godt første møte med 

helsetjenesten ved en krise. 

 

For å oppnå dette må vi motivere psykiatrien til å 

fremme bruken av kriseplaner og gjøre relevant 

innhold i dem tilgjengelig for AMK når de har behov 

for beslutningsstøtte.  

•  Opprette et eget felt for informasjon til 

prehospital ved akutt psykisk krise i kriseplanen 

med kortfattet relevant informasjon samt 

kontaktinformasjon til en evt. koordinator i 

kommunen eller kontaktperson i 

spesialisthelsetjenesten. 

•  Vurdere å utforme et eget format som pasient 

kan ha med seg, evt. dele med pårørende og 

helsearbeidere de har en relasjon til. 
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«AMK hjalp oss å komme  
i kontakt med de som stod 

oppført i kriseplanen til 
datteren vår, da hun ble  

syk hos oss for  
første gang.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Vi må utforske hvordan kriseplanene kan tas mer 

aktivt i bruk av nødetatene, for å sikre at 

nødvendig informasjon om situasjonen er 

tilgjengelig fra pårørende/helsepersonell/

pasienten selv. Det kan vi oppnå bla. ved at AMK 

må aktivt spørre etter kriseplan når de kontakter 

psykiatrisk for beslutningsstøtte. Psykiatrien må 

arbeide for at kriseplanene er lett tilgjengelige 

med relevant informasjon når AMK etterspør det. 

Blant informasjonen som kan være kritisk å få er 

hvorvidt pasienten har en koordinator som kan 

kontaktes for ytterligere beslutningsstøtte. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  Kriseplanene 

•  DIPS – felt for ”kritisk informasjon”, utrede om 

denne funksjonen kan benyttes til kriseplan 

Utforming 

•  Eget felt i kriseplanene som er lett å finne når 

KPR skal gi beslutningsstøtte til AMK/

ambulanse 

•  Format som er tilgjengelig for alle. F.eks. har 

ikke legevakt tilgang på den direkte linken 

mellom sykehus/fastlege som eksisterer i dag. 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Ett felles format for kriseplan i psykiatrien Irmeli og Lars KPR   

Sikker og lett tilgjengelig lagring 

Utforske hvordan bruke kriseplan appen 

Utforske hvordan legevaktene kan inkluderes 
og også få tilgang på kriseplan informasjon 

Ta kontakt med utvikler av kriseplan-appen og 
diskutere en mulig nødsituasjon/si til 
pårørende-fane 

Vurdere om man kan legge inn en 
forhåndsskrevet sms i kriseplan-appen, eller 
lage sammen med behandler, som pasient 
kan sende til pårørende/koordinator i 
helsevesenet når det ”røyner på” 
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Læringspunkter 

•  Har AMK nytte av å få tilgang til informasjon 

fra pasienters kriseplan?  

•  Hvordan kan man evt. vedlikeholde 

informasjonen som innhentes? 

•  Hva er evt. beste framgangsmåte for å gjøre 

kriseplan tilgjengelig for AMK operatørene.  

Suksesskriterier 

•  At informasjonen er nyttig og setter AMK og 

ambulanse i stand til å gjennomføre 

psykiatrioppdragene på en bedre måte enn 

uten informasjonen. 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



4 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Tiltakskort og Triage 
for psykiatrioppdrag 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at 

ambulansepersonellet er kompetente og trygge 

på å håndtere akutte psykiske kriser og vet hva 

de skal gjøre når i situasjonen. 

 

For å oppnå dette må vi utvikle et eget tiltakskort 

for ambulansene (+ evt. politi) ute i felt med all 

nødvendig informasjon om hvordan møte brukerne 

og situasjonen, samt inkludere en triage for 

psykiatrioppdrag. 

•  Forhåndsregler ved psykiatrioppdrag 

•  Beskrivelse av oppdragsgjennomføring 

•  Riktige og viktige spørsmål å stille ute i felt 

(f.eks. kvalitetssikre informasjon gitt via AMK) 

•  Beskrive hva som skal føres i journal og hvordan 
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«Ambulansepersonellet 
klarte å gjøre meg 

tryggere i en situasjon 
som føltes helt 

kaotisk.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

RETTS psykiatri tilpasses og tas i bruk i 

ambulansetjenesten. Det er avgjørende at 

mottaksavdelinger og eks AAT kjenner til 

systemet. Tiltakskortet beskriver hvordan de 

ansatte skal møte ulike typer pasienter og deres 

pårørende ut ifra situasjon og behov. Tiltakskortet 

beskriver det de ansatte har øvet på i felles 

fagdager og «vaktromutdanningen». F.eks. legge 

til nytt punkt om hva AMK/ambulanse skal gjøre 

hvis ”ikke syk nok” og hvordan sikre at pas. får 

hjelp hvis det blir mer alvorlig. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  RETTS psykiatri, tilpasses lokalt 

Utforming 

•  Må utformes for Bliksund og RETTS 

•  Klart og tydelig språk 

•  Rekkefølge av innhold sortert etter ”typisk” 

rekkefølge i oppdrag. 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Undersøke og lage oversikt over eks. 
materiell fra UK og RETTS i Sverige 

  

Workshop med operative i ambulansen, 
AMK og politiet + evt. legevakt 

Prehospital 

Vurdere og prioritere eksisterende  
relevant materiell 

Oversette og bygge struktur for tiltakskortet 
og dets innhold 

Begrepsavklaring 

Beslutningspunkter (når politi, når 
beslutningsstøtte fra psykiatri, etc.) 

Validere med PAM/LV/FL Hege og Irmeli Prehosp. og KPR 

Informasjonsløp mot FL 

Legges inn i Bliksund 

Opplæringsløp med AMK, ambulanse, FL, LV 
og PAM 
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Læringspunkter 

•  Hvordan fungerer form og innhold? 

•  Hva kan forbedres? 

•  Opplæring og utvikling av tiltakskortet 

•  Fungerer tiltakskortet og f.eks. graderingen i 

samspill med øvrige helsetjenester og  

-system 

Suksesskriterier 

•  Samhandling FL/LV-> PAM 

•  Bruk ute i felt og på tvers av tjenestene 

•  Gradering må harmonere med rutiner på 

LV,FL og PAM for å sikre effekt 

 

 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

P 

P 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



5 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Felles tiltakskort for 
politi og prehospital 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at tjenestene 

er enige om hvordan de skal møte ulike 

pasienter i ulike situasjoner, og at det er god 

flyt mellom tjenestene. 

 

For å oppnå dette bør prehospital og politiet ha 

felles tiltakskort for hvordan de skal samhandle når 

de er ute på psykiatrioppdrag sammen.  

•  Beskrivelse av felles håndtering av oppdrag og 

hver enkelt etats ansvarsområde 

•  Hvem som gjør hva, når og hvorfor 

•  Regler og vilkår for tvangsbegjæring i psykiatri 

•  Utspørringsrutine for å avdekke viktig 

informasjon   

•  Kontaktinformasjon for beslutningsstøtte 

•  Rolle- og ansvarsbeskrivelse 

•  Gjensidig forståelse for tolkning av taushetsplikt 
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«Politi og ambulanse  
samarbeidet godt da de kom  
for å roe ned sønnen vår  

som ikke hadde 
det noe bra.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Definere klare grenser for når politiet skal bistå 

eller ha fullt ansvar for et psykiatrioppdrag, samt 

hvordan politiet og helse skal fordele oppgaver 

seg i mellom når politiet er involvert. 

Beskrivelsen må manifestere seg som et felles 

tiltakskort for politi og ambulanse ved håndtering 

av psykiatrioppdrag. Tiltakskortet må prøves ut i 

en periode før evaluering. Utrede og vurdere om 

KPR kan kobles inn på nødnett for felles 

oppgaveløsning. 

Tiltakskortet må beskrive 

•  Hva er kravene for å utløse politi som bistand 

•  Hva skal politiet bistå med i psykiatrioppdrag 

•  Hvilke situasjoner og handlinger skal politiet 

være ansvarlig for å løse ved samarbeide (eks. 

bør transporten skje med ambulanse eller 

poilitbil) 

Eksisterende tiltak/materiell 

Ambulansen og politiets tiltakskort 

Ålesund; KPR inkl. i Nødnett for psyk. oppdrag 

Utforming 

•  Kjent format for både politi og ambulanse 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Definere utkast til roller/avgrensninger 
Jørgen 
Petter/politimesteren 

Prehosp.  
Politiet 

  

Utvikle tiltakskort og informasjon 

Validere tiltakskort Irmeli KPR 

Trene på bruk av kortet med praktiske 
eksempler 

Kvalitativ evaluering av tiltakskortets funksjon 

Utviklingsworkshop med operative 
ambulanse, AMK og politibetjenter 

Prehospital 
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Læringspunkter 

•  Tiltakskortet i bruk i felt 

•  Løser det dagens utfordringer  

 

 

Suksesskriterier 

•  Felles tiltakskort bedrer og tydeliggjør 

ansvarsfordelingen mellom tjenestene 

•  Skape bevis for at tiltaket fungerer 

 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



6 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Pårørende-
informasjon 

TILTAK 

Brukerne som varsler om en akutt psykisk krise 

har og et behov for å vite hva som skjer videre 

med pasienten, hvordan helsevesenet fungerer 

og hvordan de selv kan søke hjelp. 

 

For å oppnå dette må vi utforme godt informasjons-

materiell og gjøre det tilgjengelig. Informasjonen 

bør deles ut av ambulanse og politi ved 

psykiatrioppdrag. 

•  Gi råd om hvordan pårørende kan søke hjelp 

•  Forklare systemet enkelt, og hva man bør være 

bevisst på i etterkant, samt hvor og hvordan man 

kan og skal henvende seg  

•  Inkludere telefonnummer til frivillige 

hjelpetelefoner 

•  Sikre at informasjon som er gitt muntlig er 

tilgjengelig i etterkant 
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«Det var betryggende å  
få en brosjyre med god 
informasjon da de hentet 
mannen min med tvang. Det 
gjorde at jeg søkte hjelp  
for meg selv også…» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Piloten vil gjennomføres i to runder. Først en 

brukertest av tidlig utkast med pårørende som har 

vært gjennom en liknende situasjon, og ansatte i 

tjenestene for å diskutere utkastet. Utkastet vil så 

bearbeides og vi vil distribuere ferdig materiell til 

utvalgte ambulanser over en periode på 2 mnd. 

Pårørende og personell vil i etterkant involveres for en 

kvalitativ evaluering av informasjonen i bruk. I første 

omgang vil vi bruke brosjyreformat for å teste 

konseptet, i framtiden vil det være hensiktsmessig å 

ha informasjonen digital for enkel redigering. For å 

evaluere informasjonens effekt kan vi ha en slipp på 

baksiden for dato og signatur fra ambulanse og 

fastlege som sendes til oss for å se tid gått mellom 

krisen og oppsøkt hjelp. 

Eksisterende tiltak/materiell 

Visuell identitet SiV 

Utforming 

•  Opplæring og samtaleguide til brosjyren  

•  Liten brosjyre, fire sider ca. A5, brett og fals 

•  Enkelt og lettfattelig språk tilpasset brukerne  

•  Slipp for utfylling av ambulanse og fastlege som kan 

sendes tilbake til prehospital for måling 

•   Ferdig frankert konvolutt 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Beskrive informasjonsinnholdet Kari Venke   

Utforme informasjonsmateriellet (internett/
brosjyre/lite kort etc. 

Livework 

Validere materiellet SiV Info.avd. 

Teste materiellet med personell og 
pårørende 

Livework 

Involvere FL, LV, PAM, AAT, DPS 

Revidere informasjonen og utforme ferdig 
materiell til pilot 

Livework 

Gi opplæring til personell 

Distribuere brosjyre til tjenestene og de 
pårørende 

Samle innleverte slipper og analysere effekt 

Kvalitativ evaluering av tiltak sammen med 
ansatte i tjenestene og evt. pårørende 

Vurdere om pårørende også kan bruke 
kriseappen 
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Læringspunkter 

•  Oppfyller informasjonen den tenkte effekten 

•  Oppfyller informasjonen faktisk effekt 

•  Blir den distribuert og brukt? 

Suksesskriterier 

•  Pårørende synes det er lettere å oppsøke 

hjelp til seg selv 

•  Pårørende og pasienter forstår systemet 

bedre og velger riktig vei oftere 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



«Det er lettere å vurdere  
god behandling og gode tiltak 
for pasientene våre når vi vet 
litt om hjemmesituasjon og 

hvordan veien inn til  
innleggelse har vært.» 

7 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Informasjonsflyt 
mellom tjenestene 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at den neste 

tjenesten som møter dem vet hva som har 

skjedd ute, og på vei, og at de kan gjøre gode 
vurderinger på bakgrunn av dette. 

 

For å oppnå dette må vi utvikle en metode for å 

samle slik informasjon med tydelige krav til hva 

som skal dokumenteres slik at informasjonen følger 

pasienten fra tjeneste til tjeneste. 

•  Informasjon om situasjon og pasient  

•  Mulighet for å dele med legevakt/psykiatrisk 

•  Kunne trekke ut nyttig statistikk om oppdragene 

•  Tydelige felter å fylle inn i for de ansatte 

•  Mulighet til å dokumentere detaljer fra varsler 

•  Ikke en epikrise, men et tilleggsnotat 
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Ønsket ansattopplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Vi har utviklet et ark med felter for informasjon 

fra pasient/pårørende, ambulanse/politi, legevakt/

fastlege og somatisk akuttmottak som skal til 

PAM ved mottak av pasient og videre 

behandling. PAM har medvirket i utformingen av 

punktene de ønsker mer informasjon om pasient 

og situasjon. 

Tiltaket vil eksistere på papir i første omgang, på 

sikt er det ønskelig å implementere det som en 

fane i ambulansejournalen. 

Papirprototypen distribueres hos de utvalgte 

tjenestene og vi vil pilotere hvordan skjemaet 

følger pasient, og hva som skjer hvis pasient 

stopper på legevakten. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  AMIS (ambulansejournalsystemet) 

•  (framtidig) Elektronisk Pasient Journal (EPJ) 

Utforming 

•  A4 ark med felter til utfylling 

•  Egen fane i ambulansejournalen, på sikt 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Utvikle førsteutkast av skjema 
Hege 
Vibeke 

Prehosp. 
KPR 

  

Distribuere 

Validere 
Irmeli 
Jon Erik 

KPR 
Prehosp. 

Opplæring og informasjon til politi, 
ambulanse, legevakt, fastlege og psykiatrisk- 
og somatisk akuttmottak 

Samle inn skjemaer m/ f.eks. ferdigfrankert 
konvolutt 

Evaluere kvaliteten på skjemaet 

Spille inn behovet til nasjonal IKT-gruppe 

Inkludere somatisk akuttmottak – tester i en 
måned 
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Læringspunkter 

•  Hvordan flyter skjemaet mellom tjenestene? 

•  Får vi den informasjonen vi trenger? 
(Nødvendighetskrav Oversikt over igangsatte 
tiltak for pasient) 

•  Er informasjonen nyttig i behandlingen av 

pasienten hos LV/PAM?   

Suksesskriterier 

•  Skjemaet muliggjør samling av relevant 

informasjon om pasient og situasjon 

•  PAM har nytte av informasjonen som blir 

innhentet i behandlingen 

•  Kan informasjonen bidra til relevant statistikk? 

 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

P 

P 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



8 

1 2 3 4 5 6 8 7 

Felles statistikk og 
telling i tjenestene 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at tjenestene 

er enige om psykiatrioppdragene, at det er riktig 
kapasitet  og at det er god flyt mellom 

tjenestene. 

 

For å oppnå dette må vi bli enige om hvordan 
 vi kan sammenligne og forstå eksisterende 
virksomhetsdata. 
•  Opprette en tverrfaglig gruppe med tjenestene. 

•  Definere hva som kvalifiserer som psykiatri-

oppdrag og hvorfor, samt hva som ikke gjør det, 

samt hva «ikke-psykiatrioppdrag» bør føres som. 

•  Sammenligne og finne likhetstrekk i systemene 

for justere hvilken data som samles inn (ikke 

nødvendigvis koble systemene sammen) 

•  Regelmessig evaluere definisjonene og sjekke 

om de fremdeles er valide 

•  Publisere en rapport basert på arbeidet 
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 «Jeg opplevde at politiet  
og ambulansen var enige  

om situasjonen og  
at jeg raskt kom til  

rett hjelp.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Formålet med tiltaket er avdekke hvilken data 

som er viktig i de ulike tjenestene for å å utvikle 

en felles måte å føre statistikk som er god nok til 

å dimensjonere tjenestetilbudet riktig, og gjøre 

justeringer på bakgrunn av statistikken. Formålet 

med arbeidet er ikke nødvendigvis å få 

systemene til å snakke sammen, men å utrede 

hvordan de fungerer for å justere hvordan 

oppdrag føres og hvordan man kan samle data 

bedre som kan sammenlignes på tvers av 

tjenestene. Resultatene fra arbeidet løftes i en 

publikasjon som presenteres for POD. 

Gjøre et forarbeide der 2014-tall fra prehospital 

og politiet samles, analyseres og sammenlignes. 

Telling av antall oppdrag i uke 10 og 11 

gjennomføres hos prehospital, politiet, PFA og 

legevakten i Tønsberg og Skien. Dette danner 

grunnlag for en publikasjon om hvordan 

situasjonen er som igjen kan tas videre til POD 

for nasjonalt arbeid. 

Drøfting 

   

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Analysere tall fra oppdrag i 2015 
Herland 
Espen 

Prehosp. 
Politiet 

  

Gjennomføre og analysere telling i 
tjenestene fra uke 10 og 11, 2016 

Prehsop, politiet, 
KPR, LV 

Opprette en felles arbeidsgruppe med IT + 
operativ kompetanse fra politi + prehosp. 

Etablere mandat og mål for arbeidsgruppa 

Sammenstille resultater 

Definere riktige koder og begreper for 
psykiatrioppdrag 

Utforme krav til hvordan føre oppdrag føres 
på tiltakskortet med nøkkelord + beskrivelse 
av hva de innebærer 

Produsere visuell rapport over situasjonen 

Løftet problemstillingen til POD for videre 
nasjonalt arbeid 
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Læringspunkter  

•  Hvordan ser tallene satt opp mot hverandre? 

•  Hvordan kan vi telle på likest mulig måte på 

tvers av tjenestene? 

•  Vil et slikt tallmateriale gjøre det mulig å 

dimensjonere tjenestetilbudet riktig? 

  

Suksesskriterier 

•  Felles koder og tall gjør det mulig å 

dimensjonere tjenestene 

•  Det er hensiktsmessig å telle på tvers av 

tjenestene og man får et bedre bilde av 

situasjonen 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

P 

P 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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1 2 3 4 5 6 8 7 

Kompetansehevings-
program i 6 moduler 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at ansatte i 

tjenestene forstår hva de trenger og å føle seg 

trygge på at behandlingen de får er riktig. 

 

For å oppnå dette må vi styrke fagkunnskapen til 

ansatte i prehospital (+ evt. politi) innenfor seks 

moduler: 1) psykiatrifaglig, 2) juss, 3) etikk og 

moral, 4) sikkerhet, 5) kommunikasjon og 6) 

samhandling. 

•  Samarbeide regionalt eller nasjonalt for å øke 

kvalitet og spredning av materialet 

•  Gjøre det tilgjengelig via eksisterende plattform 

som for eksempel NAKOS. 

•  E-læring, simulering, case-trening og fagdager 

•  Basere seg på eksisterende kurs og materiell og 

legge til eventuelle manglende emner 

•  Generisk innhold som kan deles nasjonalt 

25 

«Det var godt at ambulanse- 
personellet oppførte seg  
profesjonelt selv om jeg  
oppførte meg dårlig. De  

  skjønte at jeg var syk  
   og ikke bare vanskelig.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

I tiltaket for kompetansehevingsprogram er det 

flere langsiktige mål som strekker seg utenfor 

hva som skal foregå i selve organisasjonen. Først 

og fremst handler det om å bygge kompetanse 

internt hos de ansatte med et grunnkurs i 

psykiatrioppdrag, og å tilby veiledning, praktisk 

trening og regelmessig faglig påfyll. Samtidig 

handler det om en felles kompetanseheving på 

nasjonalt nivå som bør iverksettes gjennom de 

ulike utdanningene som f.eks. den videregående 

utdanningen i ambulansefag og 

bachelorutdanningen i paramedic, Politihøgskolen 

og sykepleier-utdanningen. Et resultat av nasjonal 

kompetanseheving vil være en lærebok. 

Bruke RETTS, ICD10 og caser som utgangspunkt 

for utviklingen av e-kursene, bruke politiet på 

sikkerhetsbiten, Henriette Kaasa for komm. 

Utforming 

•  Kurspakke internt 

•  Vaktromutdanning 

•  Felles trening på tvers av tjenestene 

•  Kompetanseheving på nasjonalt nivå 

•  Lærebok  

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Definere det overordnede faginnholdet   

Utvikle kompetansehevingspakke internt i 
organisasjonen 

Jobbe for å integrere psykiatri som fag i de 
relevante utdanningene 

Trene de ansatte og gi dem faglig påfyll 
regelmessig 

Utvikle lærebok? 

Få opplæring i hvordan lage e-kurs på NAKOS Hege 

Begynne å utvikle e-kurs på NAKOS 

Sikkerhetskapitlet Politiet 

Kommunikasjon Henriette Kaasa 

Samhandling utg.p. i blueprintet Livework 
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Læringspunkter    

•  Løser kompetansehevingstemaene 

utfordringene som er pekt ut? 

•  Blir brukerne og de ansatte tryggere og mer 

tilfredse etter kompetansehevingstiltakene? 

•  Kan kompetansehevingspakken overføres til 

nasjonalt nivå til relevante utdanninger? 

Suksesskriterier 

•  Positiv utvikling ved psykiatrioppdrag i 

organisasjonen og tjenestene i Vestfold; 

trygge og fornøyde brukere og ansatte 

•  Implementeres på nasjonalt nivå i utdanning 

og andre helseforetak, samt gi grunnlag for 

lærebok 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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1 2 6 8 

Psykiatri inn i felles 
nødetat-trening 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at det er god 

flyt i tjenestene og at ansatte i tjenestene er 

enige om hvordan de skal møte pasienter ut i 

fra situasjon og behov. 

 

For å oppnå dette må vi utvikle en «psykiatripakke» 

som kan inngå i eksisterende fagdager og annen 

felles trening etatene i mellom. Pakken bør 

inneholde et opplegg på f.eks. 1-3 timer med faglig 

innhold og praktiske oppgaver å øve seg på i 

håndtering av psykiatrioppdrag. Vi må sette 

sammen en arbeidsgruppe på tvers av etatene som 

kan koble de ulike initiativene med 

«psykiatripakken». Eksempel på god kompetanse-

heving som dette er PLIVO på NAKOS plattformen.  

Det kan være hensiktsmessig å gjøre kurs mm. 

tilgjengelig på samme måte. 

27 

«Det virket som om 
politiet og ambulanse-
folkene var vant til å 
samarbeide og det 

gjorde meg tryggere.» 

3 4 5 7 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 

IP3 og IP4 



Beskrivelse 

Vi må utvikle et testopplegg på ca. to timer som 

kan kjøres på utvalgte ansatte i ambulanse, amk, 

politiet, psykiatrien og legevakten. Målet er å 

høste erfaringer om hva som fungerer og ikke for 

de som deltar for å justere og teste opplegget 

videre. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  Politiets IP3 og -4 og trenings årshjul 

•  Egentreningsplanen til ambulanseansatte 

•  Nytt program for fremtidig OPS i regi av 

Politihøgskolen 

Utforming 

•  Fagdagsopplegg til bruk i eksisterende felles 

fora for å øve på det viktigste å kunne ifm. 

psykiatrioppdrag 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Finne de riktige ressursene til å utvikle 
psykiatripakken 

  

Utvikle psykiatripakken for eksisterende 
fagdager 

Vurdere muligheter for å inkludere det i IP5 
(politiets personaltrening) 

Inkorporere i politiets trenings årshjul 

Inkorporere i egentreningsplanen til 
ambulanseansatte 

28 Livework © 2016 

Læringspunkter 

•  Hvilket format er best egnet? (eks. tabletop 

vs. fullskala caser) 

•  Hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å 

legge inn psykiatripakken og trene mye på? 

  

Suksesskriterier 

•  Ansatte i tjenestene blir tryggere og 

samhandler bedre på psykiatrioppdrag ved å 

trene sammen 

•  Kostnadene ved å trene sammen forsvares 

ved at kvaliteten på håndteringen av 

psykiatrioppdrag i fellesskap økes 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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1 2 3 4 5 6 8 7 

Egentrening på 
vaktrom 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at de ansatte i 

tjenestene er faglig dyktige, og oppdatert på fag 

og system, samt at de er enige om hva som skal 

skje med pasienten. 

 

For å oppnå dette må vi utvikle «vaktroms-

utdanning» som består av enkle og tilgjengelige 

kompetansehevingstiltak. Disse skal være enkle å 

ta i bruk på vaktrommet, når det er lav aktivitet på 

ambulansene.  

•  Filmer/animasjoner med typiske scenarioer 

•  Spillsimulert trening 

•  E-læringskurs (f.eks. via NAKOS) 

•  Kommunikasjonstrening 

•  Plakater med «ABC» eller andre huskeregler 

29 

«Nå kan vi bruke tiden  
på vaktrommet mellom 
oppdragene til å lære  
mer på en morsom  

måte.» 

Ønsket ansattopplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Det overordnede målet med vaktromutdanningen 

er å omsette teori til praktisk handling for de som 

jobber i ambulansen. Den skal inneholde 

materiell som det er lett å engasjere seg i, og lett 

å lære fra. Det skal også være lett tilgjengelig på 

stasjonen slik at det kan tas i bruk i perioder med 

få oppdrag. Det vil være hensiktsmessig å 

utforske muligheten for å utvikle et opplegg for 

flere aktører enn SiV/ST. Innholdet i treningen vil 

basere seg på de seks modulene for 

kompetansehevingsprogrammet. 

Eksisterende tiltak/materiell 

•  UiO har laget film om akutt psykisk krise 

•  Sykehuset Innlandet har også produsert filmer 

(©-utfordringer) 

Utforming 

•  E-læringskurs 

•  Filmer med simulerte situasjoner for refleksjon 

•  Plakater/bøker på vaktrommet 

•  Spillteknologi 

•  Opplæring av fagutviklere på stasjonene 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Opprette dialog om mulig spillutvikling   

Utrede hvem som kan involveres i utvikling 
av vaktromutdanning 

Lære opp fagutviklere på ambulanse-
stasjonene 

Legge inn psykiatri i egentreningsplanen 

Etablere de 10 viktigste læringspunktene 

Utrede mulighetene for å samarbeide om et 
regionalt eller nasjonalt opplegg 

Inkludere legevakten i dette? 
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Læringspunkter   

•  Er det lettere å lære om hvordan håndtere 

psykiatrioppdrag hvis det utformes slik? 

•  Er de ansatte i stand til å strukturere 

treningen utenfor en formell ramme? 

•  Blir håndteringen av psykiatrioppdrag bedre 

med denne typen trening? 

Suksesskriterier 

•  De ansatte føler seg tryggere og mer 

kompetente i håndteringen av 

psykiatrioppdrag 

•  Brukerne føler seg tryggere i møte med 

tjenestene 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

P 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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6 8 

Evaluering av 
omfattende oppdrag 

TILTAK 

Brukerne har behov for å oppleve at de ansatte i 

tjenestene er faglig dyktige, og oppdatert på fag 

og system, samt at de er enige om hva som skal 

skje med pasienten. 

 

For å oppnå dette må vi utforme en fasilitert 

evalueringsguide som gjør det enkelt for de ansatte 

i tjenestene å snakke om et oppdrag som har vært 

omfattende, og spille inn forbedringspunkter. 

•  Samtaleveiledning med struktur og spørsmål 

som trigger refleksjon rundt hendelsen, samt 

minner som ikke er umiddelbare 

•  Skjema for nedtegning av de viktigste punktene 

og plan for hvordan gjøre det bedre neste gang 

•  Rollebeskrivelser for de som var med i 

hendelsen 

31 

  «Vi lærer mye om hva vi    
  kan gjøre bedre ved å  
  evaluere de krevende  

 oppdragene sammen med 
 de andre som  

var der.»   

1 2 3 4 5 7 

Ønsket ansattopplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Evalueringsguiden vil være en blanding av en 

klassisk defuse og debrief. Den vil være uformell 

og ikke nødvendigvis fasilitert av en leder, men 

den vil ha en satt struktur med spørsmål og råd 

for å snakke om hendelsen. Hovedmålet med 

evalueringen er å snakke om det som har skjedd 

for å utvikle seg og takle oppdrag bedre i 

framtiden. Den skal være standard for alle 

omfattende psykiatrioppdrag, ikke noe man kun 

gjør når det har «gått galt». Temaer fra 

evalueringen kan tas opp i Politiforumet, og 

danne utgangspunkt for videreutvikling og 

forbedring av hvordan tjenestene håndterer 

psykiatrioppdrag. Vi må pilotere 

evalueringsskjemaet for å undersøke hvordan det 

fungerer i praksis og hvilke format og fora som er 

best for de ansatte. 

Eksisterende tiltak/materiell 

Defuse og debrief rutiner og materiell 

Traumeteam ved A-hus (ref. Kjetil) 

Utforming 

•  Pilotere med Politiet og teste å bruke 

politiforum som plattform 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Utvikle evalueringsguiden   

Validere 

Distribuere 

Gjennomføre evalueringer 

Evaluere 
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Læringspunkter    

•  Hvordan forbedrer systematisk evaluering av 

oppdrag forståelse og gjennomføring av 

oppdrag i framtiden? 

•  Hvordan påvirker det oppdragsforståelsen at 

politiet og ambulansen gjør dette sammen? 

•  Hvordan fasilitere en god diskusjon som gir 

rom for læring og å møtes på felles grunn? 

Suksesskriterier 

•  Politiet og ambulansen løser oppdrag bedre i 

etterkant 

•  Det er mulig å formalisere både evaluering og 

forbedringspunkter i etterkant av 

evalueringene 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 



13 

1 5 6 8 7 

Pasientferd for akutt 
psykisk krise 

TILTAK 

Brukerne har behov for at tjenestene er enige 

om psykiatrioppdragene, at det er god flyt 

mellom tjenestene og at det er enkelt å få hjelp. 

 

For å oppnå dette må utvikle en pasientferd for 

akutt psykisk krise i Vestfold og Telemark som gir 

oversikt over hvilke tjenester som skal involveres 

når og hvordan pasientene skal bli tatt i mot i hvert 

enkelt steg. 

•  Oversikt over involverte tjenester ut i fra 

situasjon og behov 

•  Krav til overgangene mellom tjenestene 

•  Oversikt over hvilke verktøy som er tilgjengelige 

•  Krav til hvordan møte pasienter og pårørende 

•  Krav til hvilke tjenester som skal utløses på ulike 

stadier av behandlingslinjen. 

•  Flytdiagram for deler av tjenestene 

33 

«Det er lettere å navigere  
i et komplisert system  
og hjelpe pasientene  
våre til rett sted.» 

2 3 4 Kontaktpunkt 

Ønsket ansattopplevelse 



Beskrivelse 

En visualisering av systemkompetanse som kan 

benyttes i ulike deler av tjenesten og gi 

informasjon om systemet på flere nivåer. 

Eksternt; til pasienter og pårørende for å forklare 

systemet. Internt; hos AMK for å utvikle 

flytskjema over tjenesteforløpet og for hver 

tjeneste med deres spesifikke oppgaver, ansvar 

og kontakt med pasientene. 

Eksisterende tiltak/materiell 

Flytskjema for psykiatrioppdrag 

Felles pasientforløp for hele Norge under 

helsenorge.no. Eksempel kan sees på St.Olavs 

hospital sine nettsider. 

Utforming 

•  Visuelt og oversiktlig med lettfattelig språk 

•  Flere lag til bruk på et enkelt systemnivå og 

mer detaljert for de enkelte tjenestene 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Livework utvikler visuelt eksempel   
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Læringspunkter 

Tekst 

 

 

 

Suksesskriterier 

Tekst 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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Politiforum 

TILTAK 

Brukerne har behov for at det alltid er hjelp å få, 

enkelt å søke hjelp og at det er god flyt mellom 

tjenestene når de trenger hjelp, enten det er 

akutt eller ikke akutt. 

 

For å oppnå dette må vi bruke det eksisterende 

Samhandlingsforumet til å dele erfaringer og 

perspektiv på typiske og mindre typiske situasjoner. 

Her involveres også kommunene i å utrede hvordan 
vi sammen kan bidra til god oppdragsløsning når 
prehospital/politi/psykiatri er involvert i en akutt 
psykisk krise. 
•  Formalisere hvordan Politiforum kan jobbe med 

noen av tiltakene i prosjektet og resultatene av 

dem, hensikten og hva de gjør. 

•  Bruke forumet til å diskutere gode/dårlige caser 

1 2 3 4 5 6 8 7 
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«Jeg føler meg alltid 
godt ivaretatt, i det 

siste har jeg fått mer 
hjelp der jeg bor og vi 
trenger ambulansen 

sjeldnere.» 

Ønsket brukeropplevelse 

Kontaktpunkt 



Beskrivelse 

Politiforumet kan være en arena for evaluering 

etter omfattende oppdrag, både vellykkede og 

mindre vellykkede for videre læring og håndtering 

av fremtidige oppdrag. Vi bør utforme et format 

som sprer informasjon om psykiatriarbeidet i 

Vestfold til f.eks. Kommunene for å styrke 

samhandlingen med dem. Det vil være 

hensiktsmessig å formalisere nye rutiner for 

håndtering av de nye tiltakene i Politiforumet. 

For å kunne diskutere personsensitive situasjoner 

i fellesskap må taushetsplikten være ivaretatt og 

enighet rundt hvilke detaljer som kan diskuteres 

og ikke må være på plass for best mulig læring på 

tvers. Det kan også være nødvendig å skille 

mellom hvilket personell som er tilstede for å 

diskutere slike saker for å ivareta personvernet. 

Involvere kommunen i større grad. 

Eksisterende tiltak/materiell 

Tekst 

Utforming 

•  Dele og synliggjøre mandatet og referatene fra 

de siste tre årene 

TILTAK forts. 

Gjøremål Ansvar (hvem) Avdeling (hvor) Når Status 

Tekst   
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Læringspunkter 

Tekst 

 

 

 

Suksesskriterier 

Tekst 

Utrede Pilotere Vente Implementere 

Sykehuset I Vestfold og Sykehuset Telemark 
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KPR – Klinikk for psykisk helse og rus 

PAM/PFA – Psykiatrisk akuttmottak/Psykiatrisk 

fylkesavdeling 

LV – Legevakt  

FL – Fastlege  

Prehospital/prehosp. – Prehospital klinikk (primært 

ambulanse + AMK) 

AAT – Ambulant akutteam 

AMK – Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, 113 

OPERA/OPER/OPS – Politiets operasjonssentral 

DPS – Distriktspsykiatrisk senter 

POD – Politidirektoratet 

H-Dir – Helsedirektoratet 

HSØ – Helse sør øst 
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Verdig vei videre - logistikk rundt håndtering av psykisk syke pasienter prehospitalt  

Forfattere: Kjetil Herland, Petter Aronsen 

 
Pasienter med akutt psykisk lidelse kan ha behov for transport og dette er helsetjenestens ansvar, 

uavhengig av transportmetode. Det er kun politiet som kan utøve makt, og dersom pasienten er 

utagerende eller ikke frivillig vil la seg transportere, må politiet derfor bistå helsepersonellet. Det er 

tydelig beskrevet i politiloven at politiet har en hjelpeplikt overfor psykisk syke og en bistandsplikt 

overfor helsepersonell når det er nødvendig. Mange steder i landet opplever politiet å bli brukt i for 

stor grad og med dette som utgangspunkt, satte Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, og Justis- 

og beredskapsdepartementet, JD, midler til disposisjon for treårige prøveprosjekter (2014-2017) i alle 

landets helseregioner med mål om å utvikle et bedre og mer formålstjenlig transporttilbud. 

 

Ambulansetjenesten i Bergen har siden 2005 hatt en 

spesialambulanse for psykisk syke pasienter, mens 

Vestfold og Telemark etter grundig kartlegging i 2010 

konkluderte med at dette ikke var noen god løsning for 

vårt område. Det ble derfor inngått avtale mellom 

Prehospital klinikki, de to klinikkene for psykisk 

helsevern og politiet i de to fylkene. Akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral, AMK, koordinerer aktiviteter 

og ressurser. Ordningen har langt på vei fungert 

tilfredsstillende, men prosjektet i regi av HOD og JD åpnet for en mer systematisk utvikling av 

tjenestetilbudet. Det er gjort en omfattende kartlegging av underliggende behov for alle involverte, 

dvs. pasient, pårørende, politi og helsepersonell, og det er iverksatt tiltak for å sikre en bedre og mer 

presis ivaretagelse av både pasienter og bistandspersonellii.  

 

Vi har i tillegg kartlagt logistikken for denne pasientgruppen, både innen helsevesenet og politiet, og 

denne artikkelen underbygger hvorfor en spesialambulanse ikke kan ivareta den logistikkmessige 

delen av transportbehovet i våre områder. Vi har valgt å beskrive logistikken ut fra hvordan den 

oppleves av de involverte instansene, dvs. AMK og ambulansetjenesten, psykisk helsevern og politiet. 

AMK og ambulansetjenesten 

AMK mottar nødtelefoner og styrer ambulanseflåten, og det finnes god dokumentasjon på denne 

aktiviteten, både mht. logistikk og det medisinskfaglige innholdet i tjenesten. Vi kan derfor analysere 

når og hvor hendelser er oppstått, hvilken tid som er medgått, hvem som har vært involvert og hvor 

pasienten er blitt bragt. Vi bruker 2014 som utgangspunkt for analysene, og da var situasjonen som 

følger: 

Område 

Befolkning* 
Befolkningstetthet 

(antall/km
2
) 

Oppdrag pr. 
år (antall) 

Oppdrag pr. 
1000 

innbygger 

Oppdrag 
psykisk syke 

Oppdrag pr. 
1000 

innbygger 

Antall 
ambulanser 

Telemark 165000 11 22000 133 917 5,6 21 

Vestfold 225000 103 27800 124 940 4,2 12 

Samlet 390000 33 49800 128 1857 4,8 33 

*Noen kommuner betjenes av andre ambulansetjenester, og tall representerer ansvaret til AMK Vestfold og Telemark 

 

AMK bruker Norsk indeks for medisinsk nødmeldetjeneste til å bestemme hastegrad for 

ambulanseoppdrag og med følgende kategorier 

• “røde” – akutte oppdrag der tid er svært viktig,  

Selve transporten av en psykisk syk 

pasient er en liten del av oppdraget, 

men utgjør en viktig del av mosaikken i 

det store puslespillet for god helsehjelp. 

Helsevesenet er så komplisert at den 

eneste som ser helheten er brukeren. 

 



 
 

• “gule” – haster og der tid ikke anses like kritisk 
• “grønne” – vanlige oppdrag der tid ikke er medisinsk avgjørende for pasienten 

  

Aktiviteten for somatiske pasienter er i stor grad knyttet til dagtid, fig. 1, mens aktiviteten knyttet til 

psykisk syke pasienter har en vesentlig ulik profil der mange oppdrag utføres på sen kveld og tidlig 

natt, fig. 2. Dette har sin bakgrunn i når pasienten har behov for hjelp, men er nok også til en viss 

grad forbundet med åpningstidene innen psykisk helsevern. Dette er ikke kartlagt i vårt arbeid, men 

oppdragsprofilen viser at en eventuell spesialambulanse må være tilgjengelig på døgnbasis. 

 

 

 

En fullbemannet spesialambulanse for 

psykisk syke er gjerne bemannet med 

tre personer og er en kostbar ressurs. 

Spesialambulanser er derfor normalt 

tilgjengelig kun i deler av døgnet og 

på virkedager. Vi har sett på 

oppdragsprofilen på de enkelte 

ukedager, og aktiviteten er tilnærmet 

lik, fig 3. Et fullverdig og likeverdig 

tilbud må derfor være på plass alle 

dager i uken.  

 

Når vi ser på oppdragsprofilen 
dag for dag i 2014, fig. 4, ser vi at 
oppdragene varierer fra ett 
oppdrag pr. døgn mange av 
dagene og opp til 14 oppdrag på 
én enkelt dag. Det vil altså være 
perioder hvor én 
spesialambulanse ikke kan dekke 
behovet. 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

      

Timer gjennom døgnet Timer gjennom døgnet 

Antall oppdrag Antall oppdrag 

Figur 1 Figur 2 

Figur 3 

Figur 4 

Figur 3 

Figur 4 



 
 

 

 

Kjøretid er en vesentlig parameter i 

ambulansetjenesten, og ambulanseflåten er 

distribuert for å kunne komme raskt til 

pasientene. I Vestfold og Telemark er det etablert 

i alt 21 lokasjoner (2 drives av Sørlandet Sykehus 

og en av Vestre Viken HF). Figur 5 viser hvordan 

ambulanseoppdrag med psykisk syke fordeler seg 

geografisk i årene 2011-2015.  

 

 

Legevakt 

Siden data for transport ikke 

registreres ved legevaktene, har 

vi foretatt en manuell registrering 

i uke 10 og 11 i 2016, fig. 6. Langt 

de fleste pasienter med psykiske 

lidelser kommer seg til legevakt 

på egenhånd eller med hjelp fra 

andre. En mindre andel blir bragt 

av politi og/eller ambulanse, og 

det er omtrent samme fordeling 

når pasienten skal fra legevakt, 

enten det er hjem eller til høyere 

omsorgsnivå.  

 

Psykiatrisk avdeling 

Det er normalt ingen registrering av hvordan en pasient er kommet seg til psykiatrisk akuttmottak, og 

vi har derfor gjennomført en manuell registrering i uke 10 og 11 i 2016. Også her kommer langt de 

fleste seg til 

akuttmottaket på 

egenhånd eller med hjelp 

av andre, fig. 7. I perioden 

ble det registrert 11 

tilfeller (ca. 10 %) av 

maktbruk i løpet av hente- 

og transportsituasjonen. 

Når det ble utøvd makt 

var alltid politi tilstede, og 

kun to tilfeller av makt er 

registrert der politi og 

ambulanse samhandler om oppdragene. Dette kan indikere at det er gjort gode vurderinger for når 

politi må bistå ambulansetjenesten i oppdragene.  

Politi Ambulanse
Politi +
Amb

Privat Offentlig

Transport til legevakt 5 3 4 24 10

Transport fra legevakt 6 0 4 20 7
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Transport inn 15 13 5 65 98

Begjæring om tvungen innleggelse 12 8 2 6 28

Maktbruk 9 0 2 0 11
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Figur 6 



 
 

 

En normal ambulanse har mye utstyr som er lett tilgjengelig og er derfor lite egnet til transport av 

utagerende pasienter, og når politiet gjennomfører de fleste transportene alene, er dette antagelig 

rasjonell ressursutnyttelse. Det kan riktignok stilles spørsmål ved om pasienten er tjent med denne 

løsningen, og en spesialambulanse vil ha bedre muligheter til å gjennomføre selve transporten med 

maktbruk. Personellet har imidlertid ikke hjemmel til å utøve makt selv, og politiet må i alle tilfeller 

involveres. 

Politiet i Vestfold og Telemark 

I 2014 kategoriserte politiet snaut 2400 oppdrag under begrepet ”psykiatri” i Vestfold (1238) og 

Telemark (1158). Fordelingen gjennom døgnet, fig. 8, tilsvarer fordelingen som helsevesenet 

registrerer i ambulansetjenesten, fig. 2. Politiet har en egen kategorisering og registrerer ikke 

involvering av helse, og det har derfor ikke vært mulig å samkjøre data i felles analyser. Det er 

imidlertid en erkjennelse at 

politiet håndterer mange 

psykisk syke uten å involvere 

spesialisthelsetjenesten, f.eks. 

der det har vært utført 

lovbrudd som f.eks. grovt 

tyveri.  Det kan stilles spørsmål 

ved om helse kunne vært 

involvert i større grad, men i et 

samfunnsøkonomisk 

perspektiv er rollefordelingen 

antagelig god. Prosjektet har 

ikke avdekket åpenbart overforbruk av politiet i forbindelse med håndtering av psykisk syke.  

 

Også for politiet har vi sett på 
oppdragsprofilen på ulike 
ukedager i 2014, fig. 9, og som 
bildet viser, er aktiviteten 
tilnærmet jevnt fordelt. Politiet 
må derfor være forberedt på 
og dimensjonert for å ivareta 
psykisk syke til enhver tid på 
døgnet.  

 

 

Konklusjon 

Ut fra en helhetlig vurdering rundt hendelsestidspunkter, risiko for samtidighetskonflikter samt 

betydelige geografiske avstander, velger vi å opprettholde beslutningen om ikke å innføre 

spesialambulanse for psykisk syke pasienter i våre områder. Vi styrker arbeidet med å lære opp og 

trene helsepersonell og politi, og samtidig setter vi inn tiltak for mer presis informasjonsinnhenting i 

AMK.  At psykisk syke i større grad skal behandles hjemme, setter større krav til samarbeid mellom 

behandlende profesjon og de som utfører transporten, slik at man kan redusere antall transporter 

som ikke ender med innleggelse. Da kan vi bedre avdekke risiko for vold og behov for assistanse av 

politi. Det er også etablert samarbeidsfora i Vestfold og Telemark for politi, psykiatriske klinikker og 

prehospitale tjenester som sikrer erfaringsoverføring og felles læring. 
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Verdig vei videre, transport av psykisk syke i akutt krise - pasientbehovene 

Forfattere: Hege Topstad, Vibeke Salicath Gordner, Rikke Aune Asbjørnsen, Livework 

 

«Verdig vei videre» er et utviklingsprosjekt ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark med mål 

om å forbedre transporttilbudet for psykisk ustabile pasienter i akutt krise. Vi ønsker å tilby våre 

pasienter en verdig og faglig god, prehospital tjeneste med hensiktsmessig bruk av politi som bistand. 

Prosjektet, som gjennomføres i årene 2014-2017, er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet 

og Justis- og beredskapsdepartementet via Helse Sør-Øst og inngår i en nasjonal satsning i alle 

landets helseregioner. Prosjektet gjennomføres i regi av Prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold i 

tett samarbeid med Akutt og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark, politiet i Vestfold og 

Telemark, Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold (KPR – VF) og Klinikk for 

psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark (KPR – TM).  

 

Bruk av makt og tvang 

Helsetjenesten er ansvarlig for å ivareta og behandle psykisk syke pasienter, inklusiv transport. Noe 

av bakgrunnen for prosjektet er at politiet opplever at de bruker mye tid og ressurser på denne 

pasientgruppen. I Norge er politiet den eneste sivile instans som kan utøve makt ute i det åpne 

samfunnet, og selv representanter for psykisk helsevern kan kun utøve tvang innen særskilt 

godkjente institusjoner.  Når en pasient motsetter seg legeundersøkelse, medisinering eller 

innleggelse, er det derfor kun politiet som kan bringe pasienten inn til helseinstitusjon med makt, og 

dette er begrensninger som gjelder selv om det allerede er fattet et tvangsvedtak. I noen tilfeller kan 

helsepersonell likevel utøve makt for å forhindre at pasienten skader seg selv eller andre, og dette 

hjemles som nødrett i straffelovens § 47, eller som øyeblikkelig hjelp i lov om helsepersonell kapittel 

2, § 7. 

 

Det akuttmedisinske tilbudet 

Ambulansetjenesten nyter generelt høy tillit i befolkningen. Dette er en viktig forutsetning for å 

gjennomføre det mangfold av oppdrag de er satt til å utføre. Det at ambulansetjenesten alltid er 

tilgjengelig for å hjelpe og ikke utøver makt, er trukket frem som en viktig faktor for å opprettholde 

denne tilliten.  

Akuttmedisinforskriften skal bidra til å sikre at befolkningen får forsvarlige, likeverdige og 

koordinerte akuttmedisinske tjenester ved behov for øyeblikkelig hjelp. Dette omfatter også 

pasienter med akutt psykisk lidelse og rus, og vi har kartlagt både når og hvor dette behovet 



oppstår1. Hovedfunnene viser at denne pasientgruppen har behov for hjelp alle dager i uken med et 

tyngdepunkt på sen kveld og tidlig natt. Et akuttmedisinsk transporttilbud med begrenset åpningstid, 

vil derfor ikke gi et dekkende tilbud til psykisk syke som må få faglig god, prehospital tjeneste når de 

trenger det. Samtidig er Norge et land hvor relativt mange innbyggere er spredt over store 

geografiske områder, og vi har gjennom logistikkanalysene påvist at en spesialambulanse sentralt 

plassert, ikke vil kunne ivareta pasientenes behov i Vestfold og Telemark. 

 

Design av tjenester basert på brukernes behov 

Prosjektgruppen har bestått av deltagere fra brukerorganisasjonen, politi, psykisk helsevern, AMK, 

ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten. For å sikre at vi forstår problemstillingen og de 

ulike aktørenes behov riktig, har det vært viktig for prosjektet å gjøre en grundig kartlegging før vi 

startet utvikling av forbedringstiltak. Dette arbeidet omfatter blant annet spørreundersøkelser, 

intervjuer, hospitering og workshops. Akutt psykisk syke er en utfordrende gruppe å gjøre 

systematiske undersøkelser av, men vi har, i samarbeid med KPR-VF, gjennomført en samtykkebasert 

spørreundersøkelse av pasienter som kommer til innleggelse. Disse resultatene er beskrevet i egen 

artikkel1. Vi har i tillegg gjort dybdeintervjuer av tidligere pasienter og pårørende som har erfaring 

med tjenestetilbudet. 

 

Fig1. Vi lærte tidlig at den pasienten som er i sentrum for en kompleks organisering ikke nødvendigvis har kunnskap eller ressurser til å 

navigere i systemet. Vi har også lært at god samhandling mellom aktørene er avgjørende for at pasientene skal få en faglig god og verdig 

tjeneste.  
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Gjennom hele prosjektet har vi samarbeidet med tjenestedesignere fra Livework. De har ekspertise 

på hvordan man utvikler tjenester ut fra brukernes behov, altså pasientens helsetjeneste. Det har 

også vært viktig for oss å kartlegge behov hos pårørende og ansatte for å forstå helheten. 

Tjenestedesignerne har bidratt med ulike metoder for å tydeliggjøre spørsmålsstillingene og 

synliggjøre sammenhenger gjennom “brukerreisen”, fig 2. 

 

Fig.2 For våre pasienter i psykisk helsevern vil selve transporten oppleves som en veldig liten del av pasientforløpet/ reisen, og for at denne 

skal oppleves som verdig er det avgjørende at en del faktorer før og etter er ivaretatt på en god måte. 

 

Behov og innsikter 

Essensen fra informasjonsinnsamlingen og arbeidet i workshops er gjengitt i 8 “innsikter”, fig 3, som 

beskriver ulike behov som de involverte har gjennom pasientforløpet2.   

 

Forbedringstiltak 

I prosjektet har vi utviklet 14 konkrete forbedringstiltak basert på de 8 innsiktene. Noen av tiltakene 

er en forbedring av eksisterende arbeidsform, mens erkjennelsen av pasientbehovene også har åpnet 

for nye arbeidsformer og en mer presis forståelse av kompetansebehov og læringsarenaer. Nedenfor 

                                                           
2
 Topstad, Gordner, Livework 



har vi utdypet noen av tiltakene som i sin helhet er å finne på: 

http://www.siv.no/aktuelt_/prosjekter_/transport-psykisk-ustabile-i-akutt-krise_ 

 

 Rutine for utspørring av innringer ved psykiatrioppdrag i AMK (og politiets 

operasjonssentral) – Dette sikrer en standardisert og presis innledning på oppdrag som 

utføres av helse og/ eller politi. Ivaretar god informasjonsflyt og situasjonsbetinget 

risikovurdering før oppdraget starter. 

 Beslutningsstøtte fra psykisk helsevern – Fagpersonell med mulig kjennskap til pasient og 

system er nå tilgjengelig for utrykningspersonellet i telefonkonferanse. Nødnett benyttes 

som plattform for å sikre tidskritisk informasjonsdeling og felles situasjonsforståelse. 

 Gjøre kriseplaner mer tilgjengelig – Psykiatrien i Vestfold og Telemark har utviklet mal for 

pasientens kriseplan. Kriseplanen deles i 3 nivåer der nivå 3 beskriver hva som er viktig i en 

akutt krise når prehospitale tjenester og/ eller politi involveres. Denne strukturen gjør det 

enklere å dele relevant informasjon til riktig nivå i hjelpeapparatet. 

 Tiltakskort og triage for psykiatrioppdrag – Ambulansetjenestens beslutningsstøtteverktøy 

for å vurdere hastegrad og iverksette riktige tiltak. 

 Felles tiltakskort for politi og prehospital – Tydeliggjør ansvar og rollefordeling når politi og 

prehospitale tjenester samhandler i oppdrag som gjelder psykisk syke i akutt krise. 

 Pårørendebrosjyren – Informasjon til pårørende som forklarer “systemet” og gir råd om hvor 

de kan henvende seg for hjelp. 

 Informasjonsflyt mellom tjenestene – Systematisk informasjonsdeling, innenfor lovverkets 

rammer, som skal sikre at helsepersonell som til slutt skal vurdere og eventuelt behandle 

pasienter, har riktig og relevant informasjon. 

 Kompetansehevingsprogram i 6 moduler – Etterutdanning i relevante tema for de som 

involveres i å løse de aktuelle oppdragene  

 Egentrening på stasjon – I tillegg til teoretisk opplæring er det nyttig å kunne trene jevnlig på 

hvordan man håndterer denne typen oppdrag. Ferdighetstreningen må kunne repeteres og 

tilbys nyansatte, og gjerne absorberes i ordinær arbeidstid eller allerede avsatt tid til 

fagutvikling. 

  

 

 

 

 



 Rutine for utspørring av innringer ved psykiatrioppdrag 

NB! Denne rutinen overstyrer ikke “Samtale ved mottak av 113-telefon” – lokal prosedyre (des 2011) 

Begjæring om tvangsvedtak 
-Hvem har formidlet dette til 
pasienten? 
-Hvem har sett til/ vurdert pasienten? 
 

Når fastlege/ legevakt rekvirerer ambulanse skal AMK etterspørre følgende info: 

- Er det fattet et tvangsvedtak, og hvilken lege har eventuelt fattet dette? 

- Hvordan fremstår pasienten og er det behov for politifølge? 

- Hva hvis pasienten ikke er på stedet, eller ikke vil være med? 

o Politi og maktbruk? Leteaksjon? Hvem skal ha tilbakemelding og hvordan? 

Ønsker pasienten hjelp? 

- Kjent kriseplan 

Absolutte faremomenter 

-Våpen? 

-Kjent kriseavtale* hos politiet (AMIS) 

Vurder konferanse med/ assistanse fra:  

-Politi 

-AAT/ PFA 

-Legevakt  

 

BVC      (JA =1, NEI =0)  

Forvirret  

Irritabel  

Brautende adferd  

Verbale trusler  

Fysiske trusler  

Angrep på gjenstander  

Sum (max 6)  

 

0 Poeng: Liten eller ingen risiko for vold 

1-2 Poeng: Moderat risiko for vold, 

forebyggende tiltak bør iverksettes 

3-6 Poeng: Høy risiko for vold, 

forholdsregler skal iverksettes og planer for 

hvordan møte et angrep legges 

 

-Pasienten SKAL flyttes og politiet må varsles 

dersom det er behov for maktbruk.  

-Utrykkende personell bør få vite om begjæring 

om tvang er kjent for pasienten 

Relevant informasjon: 

-Får du god kontakt med pasienten? 

-Har pasienten kjent diagnose? 

-Har pasienten kriseplan med relevant 

info? 

-Har pasienten vært innlagt tidligere, 

evt. når? 

-Evt. tiltak som har hjulpet tidligere? 

-Dersom pasienten er selvmords truet, 

hvordan tenker han å utføre dette? 

Relative faremomenter 

-Tidligere utagering? 

-Pasient ruset nå? 

-Ønsker pasienten hjelp? 

-Problematisk fremkommelighet? 

 

 

- 

Politioppdrag 

*Kriseavtale som er forankret hos politi/ PFA  

Husk å overføre informasjon til ambulansene. Dersom AMK 

ikke har hatt mulighet til å konferere med beslutningsstøtte 

fra psykiatrien, gi ambulansen beskjed om dette. 

 

Spesialinformasjon SKAL legges inn i problemfelt når det er 

relevant for ambulansepersonellet.  

 



 

Politiets rutine for utspørring ved oppdrag med psykiatrisk pasient 

Begjæring om tvangsvedtak 
-Hvem har formidlet dette til 
pasienten? 
-Hvem har sett til/ vurdert pasienten? 
 

Ambulanse må bistå: 

- Behov for akutt somatisk helsehjelp 

- Behov for liggende transport 

- Behov for transport i forbindelse med helsehjelp der andre transportmuligheter ikke finnes eller 

grunnet vedkommende helsetilstand (for eksempel Psykiatri) 

Ønsker pasienten hjelp? 

- Kjent kriseplan 

Kritisk informasjon 

-Våpen? 

-Livstruende skade? 

 

Vurder konferanse med/ assistanse fra:  

-AMK: 113 

-AAT/ PFA tlf: 33 37 50 77 

-Legevakt: 116117  

 
BVC      (JA =1, NEI =0)  

Forvirret  

Irritabel  

Brautende adferd  

Verbale trusler  

Fysiske trusler  

Angrep på gjenstander  

Sum (max 6)  

 

0 Poeng: Liten eller ingen risiko for vold 

1-2 Poeng: Moderat risiko for vold, 

forebyggende tiltak bør iverksettes 

3-6 Poeng: Høy risiko for vold, 

forholdsregler skal iverksettes og planer for 

hvordan møte et angrep legges 

 

-Utrykkende personell bør få vite om begjæring 

om tvang er kjent for pasienten 

-Dersom det er fattet vedtak om tvang og 

pasienten ikke samarbeider er det politiets 

oppgave å bringe pasienten til helseinstitusjon Relevant informasjon: 

-Har pasienten kriseplan med relevant 

info? 

-Har pasienten vært innlagt tidligere, 

evt. når? 

-Evt. tiltak som har hjulpet tidligere? 

-Dersom pasienten er selvmords truet, 

hvordan tenker han å utføre dette? 

Relative faremomenter 

-Tidligere utagering  

-Pasient ruset nå 

-Ønsker pasienten hjelp 

-Problematisk fremkommelighet 

-Vurdere bevæpning 

-Eventuelt varsle ambulanse og avtale 

sikkert oppmøtested 
 

Politiet må bistå: 

- Ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjon (helsepersonell har ikke lov). 

- Når en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å 

avverge dette 

- Når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale 

 

Ved kriseavtale: Følg beskrivelse bakerst i perm 

hos operasjonsleder. I disse oppdragene blir 

politiet varslet direkte –skal ikke via AMK. 

Kriseavtale om pas mellom politi og 

helse? 



Opprettelse av kriseplan og dokumentasjon i kritisk informasjon
Forfatter: Irmeli Rehell Øistad Versjon: 1.0
Godkjent av: Irmeli Rehell Øistad ID: 4930
Gyldig fra: 19.10.2016 Revisjonsfrist: 19.10.2018

1. Hensikt
Sikre at viktig informasjon er tilgjengelig for aktuelle samarbeidspartnere.   Videre sikre lik forståelse og
enhetlig praksis for hvilke pasientopplysninger som skal nedtegnes i en Kriseplan.  Rutine for når og av
hvem det skal dokumenteres i Kritisk informasjon med eller uten varsel at kriseplan er opprettet.   

2. Ansvar
Den enkelte behandler skal være kjent med prosedyren og vite når det skal opprettes en kriseplan og når det
er nødvendig å videreformidle viktig/kritisk informasjon til ansvarlig lege / psykolog .  Lege / psykolog har
ansvar for journalføring av at det finnes kriseplan i kritisk informasjon, eventuelt også med varsel . 
Seksjonsleder skal sørge for at rutinen implementeres hos seksjonens behandlere.

3. Fremgangsmåte
3.1. Generelt:
Da opprettelse av kriseplan kan ha sammenheng med ulike behov i et pasientforløp, har man gradert
opprettelse av kriseplan i tre ulike nivåer.  Det kan i forløpet være behov for enten å oppgradere eller
nedgradere nivået.  Det må derfor sørges for at det enten settes opp dato for evaluering eller  sluttdato for
dokumentets gyldighet.

3.2 Gradering etter alvorlighetsgrad  
3.2.1 Kriseplan med høy alvorlighetsgrad – kritisk informasjon:

Formål: Kritisk informasjon – varsles da det ellers kan skade pasienten eller andre
For hvem: Dette gjelder pasienter som kan utgjøre en alvorlig fare som å ha kjent alvorlig voldshistorikk
og lignende, uavhengig om inne i avdeling eller utenfor.  
Kritisk informasjon med varsel  opprettes av lege / psykolog  etter drøfting med avdelingens
journalansvarlige
Legges inn i Dips under Kritisk informasjon  , Type Annet, alvorlighetsgrad Kritisk  med varsel.
Ved varsling vil alle ved Sykehuset i Vestfold som er inne i journalsystemet få som første spørsmål om
de vil lese kritisk informasjon.

3.2.2 Kriseplan med moderat alvorlighetsgrad:

Formål: Viktig informasjon – må være lett tilgjengelig slik at helsepersonell raskt kan finne  nødvendig 
informasjon for å kunne velge riktig intervensjon og tiltak 
For hvem: Aktuelt hos pasienter der en forverring kan kreve betydelig endring i behandlingstiltak. 
Lege / psykolog kan opprette notat/kriseplan i Kritisk informasjon
Legges inn i Dips under Kritisk informasjon: Type Annet , alvorlighetsgrad Viktig.

3.2.3 Kriseplan med lav alvorlighetsgrad :

Formål: Kriseplan fungerer som et terapeutisk verktøy lik en mestringsplan.  Kriseplan har som
målsetning  å øke pasientens egen mestring og håndtering av sin lidelse og tilbakefall.  Kriseplan skal
dokumenteres slik at den kan være et aktivt verktøy for pasienten.   
For hvem: Aktuelt å opprette hos pasient med behov for å gjenkjenne egne varselsignaler, vite hvilke
tiltak benytte seg av og hvem pasienten kan kontakte ved forverring.  Dette er en tilstand som kan bli
belastende for pasient og omgivelsene, men uten noen umiddelbar eller alvorlig fare. 
Alle behandlere kan opprette en kriseplan definert med lav alvorlighetsgrad. 
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Kriseplan opprettes / scannes i Dips, kan eventuelt også legges inn på pasientens mobil som Min
plan. 
Skal ikke varsles eller legges i kritisk informasjon, men skal dokumenteres at finnes i aktuelle
dokumenter som behandlingsplan, individuell plan og/eller oppsummeringsnotat / epikrise.

4. Generelt
Definisjoner

Kritisk informasjon -  er informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at planlagte tiltak
endres, og kan redde pasientens liv eller forhindre alvorlig skade. Eksempler på kritisk informasjon er
legemiddelallergier, andre allergier, spesielle lidelser som kan være livstruende ved forsinket og /eller
feil håndtering og behandling.  Dette er informasjon man ønsker at det varsles særskilt om til
helsepersonell som har eller får pasienten til behandling.

Kriseplan - inneholder informasjon om tidlige tegn på en krise hos en pasient, og konkrete
opplysninger om hvem som kan kontaktes i hjelpeapparatet når tegn eller symptomer er under utvikling.
Bruk av kriseplan kan sikre at hjelpeapparatet handler tidlig med adekvate tiltak.

Kriseplan er også et verktøy for brukermedvirkning og krever et nært samarbeid med pasient/bruker
og eventuelt med pårørende. Planen kan inneholde nyttig informasjon om hvordan pasienten ønsker å
bli møtt, og om hva som er adekvat hjelp og behandling ved en akutt krise.

5. Interne referanser
EK dokument 1.6.5.3.6.3 Kritisk informasjon. Rutiner for registrering i pasientjournalen (DIPS)

6. Eksterne referanser
Pasient og brukerrettighetsloven
Forskrift om pasientjournal
Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal  Versjon 3.0 (november 2015) IS-2405

7. Vedlegg
Relaterte lenker
 Kritisk og viktig informasjon i kjernejournal Versjon 3.0 (november 2015) IS-2405 

 
 EK dokument 1.6.5.3.6.3 Kritisk informasjon. Rutiner for registrering i pasientjournalen (DIPS) 

 
 Forskrift om pasientjournal 

 
 Pasient og brukerrettighetsloven 
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Felles tiltakskort Politi og Prehospital tjeneste 
-Transport av psykisk syke i akutt krise 
 

Utarbeidet av: Petter Aronsen, Politiet og Hege Topstad, Prehospital tjeneste 

Mål: Tydeliggjøre ansvar og rollefordeling når politi og prehospital tjeneste samhandler i oppdrag 

som gjelder psykisk syke i akutt krise. 

 

Bakgrunn: I oppdrag med psykisk syke i akutt krise er det helse som har hovedansvaret for transport 

og behandling dersom ikke særskilte forhold tilsier at politi må sikre situasjonen. I Norge er politiet 

den eneste sivile instans som kan utøve makt i det åpne samfunnet. Dersom pasienten motsetter seg 

legeundersøkelse, medisinering eller innleggelse er det politiet som kan bringe de inn til 

helseinstitusjon med makt. Dette til tross for at det allerede er fattet tvangsvedtak. I noen akutte 

tilfeller må helsepersonell (Helsepersonelloven § 7) benytte makt for å forhindre at pasienten skader 

seg selv eller andre. 

 

Gjennomføring av oppdrag 

Mottak av oppdrag:  

 Dersom det ikke er åpenbart at politiet skal sikre situasjonen, skal AMK koordinerer 

ressursene og gjør første vurdering ut fra flytskjema. Dersom AMK ber politiet om å bistå i 

oppdragsløsningen skal de vise til konkret vurdering av hver enkelt situasjon. 

 Både AMK, ambulanse og politi bør rutinemessig konferere med AAT/ PFA for å sikre god 

oppdragshåndtering og samhandling. Dette er også viktig for å sikre at det synliggjøres i 

pasientens journal at nødetatene har vært involvert i oppdrag. 

På hendelsessted:  

 Helse har i prinsippet hovedansvar for gjennomføring av oppdrag, men dersom det av 

sikkerhetsmessige hensyn er nødvendig overtar politi oppdraget helt eller delvis. 

 Der politiet har deltatt for å sikre situasjonen, er det viktig at de operative mannskapene er 

tydelige i kommunikasjonen om når politiet kan dimitteres. 

 Dersom pasienten er i behov av somatisk overvåkning eller behandling, og det før transport 

er identifisert behov for maktmidler som politiet påsetter, skal politiet være sammen med 

pasient til maktmidlene er fjernet. 

 Dersom pasienten ikke er i behov av somatisk overvåkning eller behandling, og det før 

transport er identifisert behov for maktmidler som politiet påsetter, bør pasienten som 

hovedregel transporteres i politiets kjøretøy. 

 



 

Transport av psykisk syke i akutt krise, - tilleggsnotat ved samhandling 

Dato:_____________________     Klokkeslett mottatt oppdrag:___________________ 

Begjæring om tvungen fremstilling:  Nei Ja        (Evt. av hvilken lege:__________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørende/ innringer (informasjon fra hentested): 

Relasjon til pasient:______________________  Har pasient omsorg for barn/ dyr?      Ja         Nei 

       Evt. hvem ivaretar disse? _________________________ 

Estimert forverringstidspunkt:______________  Første kontakt i dag (hvem, når):___________________ 

Følger pasienten eksisterende behandlingsopplegg/ medikamenter:         Ja              Nei              Ikke aktuelt 

Egen kommentar: 

 

Utrykkende personell 

Politi  Ambulanse 

Melding mottatt: Fra (hvem):___________________________  Klokkeslett:__________ 

Oppdrag meldt som psykiatri:     Ja  Nei 

Tegn på rusmisbruk på hentested:    Ja  Nei  

 *Spesifiser:_________________________________________________________________ 

Ønsker pasient hjelp?      Ja  Nei 

Fremstår pasient aggressiv i møte med amb./ politi?         Verbalt     Fysisk  Væpnet 

 *Behov for maktbruk?     Ja  Nei 

Har pasienten utøvd vold eller trussel om vold?  Mot tjenestepersonell Mot pårørende  Ingen 

Fysiske tegn og symptomer?     Ja  Nei  Ikke vurdert 

 *Spesifiser:__________________________________________________ 

Egen kommentar (status presens, hjemmesituasjon, kommunikasjonstilstand, etc.): 

 

 

 

Sign:_______________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fastlege/ legevakt 

Klokkeslett for vurdering:_________________ 

Anbefalt akuttinnleggelse PFA:   Ja  Nei 

Andre tiltak iverksatt:_________________________________ 

Konferert med:______________________________________ 

Egen kommentar: 

Sign:________________________ 

Hensikt 
Hensikten med dette skjema er å sikre at vesentlig informasjon innhentes av samarbeidspartnere i forbindelse med henting og transport av psykisk syke i akutt 
krise og for presis videreformidling til mottakende instans. 
 
 Ansvar 
Alle ansatte i prehospital klinikk skal kjenne til bruk av skjema. Mottakende enheter skal kjenne til skjemaets formål og ta i mot informasjonen.  
 
Fremgangsmåte 
Skjema brukes ved transport av Psykisk syke pasienter i akutt krise som transporteres til  
legeundersøkelse/ innleggelse frivillig, eller med hjemmel i PHVL i Vestfold og Telemark. Det er utarbeidet i forbindelse med samarbeidet i prosjektet “ 
Transport av psykisk syke i akutt krise”.  
Skjema skal bidra til at viktig og nødvendig informasjon, relevant for situasjonen følger pasienten helt til innleggelse slik at nødvendige tiltak settes i verk. 
Skjema fylles ut av aktuelle aktører og oppbevares i egen konvolutt.  

 
Inkluderingskriterier:  Psykisk syke pasienter i akutt krise som transporteres til legeundersøkelse/ innleggelse frivillig eller med hjemmel i 

PHVL. 

 Håndtering Ambulanse:  Relevant informasjon overføres pasientens journal. Leveres legevakt/ fastlege/ mottagende personell i PAM. 

 Håndtering Politi:  Relevant informasjon overføres politilogg. Leveres legevakt/ fastlege/ mottagende personell i PAM. 

 Håndtering legevakt/ fastlege:  Relevant informasjon overføres pasientens journal. Skjema makuleres dersom pasienten ikke overføres psykisk             

helsevern. Ved innleggelse PAM følger skjema pasienten. 

 Håndtering i PAM:   Notatet scannes og legges inn som vedlegg til pasientens journal. 

Samhandling mellom politi, kommune og Klinikk psykisk helse og rusbehandling er regulert i samhandlingsavtalen: Rutiner for samhandling ved transport 

innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helsepersonell har en strengere lovbestemt taushetsplikt enn politiet. I samhandlingssituasjoner må allikevel informasjon deles. Dette vil bidra til økt trygghet 
både for pasient og personell. Følgende informasjon skal normalt gis:  

 Pasientens navn og fødselsdato  

 Bakgrunn for bistandsanmodning, aktuelle tilstand og nå-situasjon  

 Relevant informasjon om tidligere atferd og andre aktuelle risikofaktorer spesielt med tanke på voldelig og truende atferd tidligere og nå. Det må 
legges særlig vekt på eventuelle hendelser med våpenbruk.  

 Hente- og avleveringssted  

 Planlagt transportmåte og følgepersonell fra helsetjenesten  

 Opplysninger om eventuelle barn og unge i familien som berøres av hentingen  

 I tillegg oppgis opplysninger om pasienten og situasjonen som anses nødvendige for at oppdraget skal kunne gjennomføres forsvarlig og minst 
mulig inngripende for pasienten.  

 

Akuttmottak somatisk: 

Tidspunkt for ankomst:__________________ 

Kontaktårsak:_____________________ _____   Hastegrad:______________ 

Egen kommentar: 

Sign:________________________ 

 



MANDAT OG SAMMENSETNING FORUM FOR PSYKISK HELSE OG 
POLITI I VESTFOLD 

 

1.BAKGRUNN: 
 

Forum for psykisk helse og politi i Vestfold skal være et organ som skal legge til rette for god 
samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (SiV HF) og Politiet i 
Vestfold. Fokus for samhandlingsforumet er å sikre god behandling, oppfølging,  transport og 
ivaretakelse av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig ruslidelse eller kombinasjonen 
alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. 

 

2.MANDAT 

2.1 Målsetning:  
Forumet er opprettet for bedre å legge til rette for samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (SiV HF) og Politiet i Vestfold, overfor 
pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig ruslidelse eller kombinasjonen alvorlig psykisk 
lidelse og rusavhengighet.  Dette er pasienter som kan falle utenfor hjelpeapparatet eller er 
en utfordring i samhandling da de har behov for samordnede tjenester fra flere aktører 
enten over lengre tid eller i kortere perioder.  Eksempler på dette kan være transport eller 
konkrete behandlingstiltak som skal gjennomføres.  
 

2.2 Forumet skal vurdere konkrete tiltak som:  

 behov for kompetanseheving 

 faste felles møter i forumet for generell utveksling av erfaring 

 muligheter for samarbeid rundt konkrete pasienter der dette er mulig innenfor 
gjeldende lovverk 

 forbedring av eksisterende samarbeidsrutiner/opprettelse av nye 

 bidra til å skape en felles forståelse for hverandres ulike mandat og oppgaver som 
ulike etater med ulike roller i møte med pasienter  

 arrangere en årlig samhandlingskonferanse  

 

3.SAMMENSETNING: 

 Fagsjef i Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) 

 To representanter fra politiet i Vestfold   

 En representant utpekt av avdelingssjef fra Psykiatrisk Fylkesavdeling, Nordre 
Vestfold DPS, Søndre Vestfold DPS og Avdeling for Rusbehandling.   

 En leder / representant fra Ambulant Akutteam (AAT) i KPR  

 Representanter fra utvalgte kommuner  

 Avdelingssjef ambulansetjenesten  

 Avdelingsleder AMK   

 Brukerrådsrepresentant  



Det er mulighet for å utpeke vara til forumet og ved behov kan andre inviteres inn og delta 
på enkelt saker i forumet.   

Kommuner som ikke har fast representasjon, kan også melde saker, jf punkt 4, og stille med 
representant på disse sakene   

 

 
4.ARBEIDSFORM: 

Fagsjef leder og innkaller til forumet.   

Fagsjef sørger for sekretærfunksjon fra egen stab.  

Saker til møtene meldes til fagsjef irmeli.oistad@siv.no  

Forumet setter opp inntil to møter i halvåret i tillegg til å arrangere en årlig 
samhandlingskonferanse.   
 
 
5.REFERANSER. 
 

o EK Dok.nr 19002 Samhandling politi, AMK, kommuner og psykisk helse og 
rusbehandling ved transport  

o IS-5/2012 Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og 
samarbeid 

o IS-9/2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere 
pasientopplysninger til politiet  
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