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Ambulanseoppdrag – psykisk syke 2011-2015



Aktivitetsprofil fra 2015 – Vestfold og Telemark





Et knippe av de ansatte i tjenestene



«Vår organisasjon er så komplisert 
at den eneste som ser helheten…

er brukeren.»



Åtte innsikter



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.



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 de ble tilkalt og at de ikke alltid 

hadde samme tilnærming



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.



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



Gjør meg 
tryggere i 
situasjonen

De ansatte i tjenestene trenger å 

være trygge på hverandre og 

samarbeide for å trygge pasientene 

i situasjonen.



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



IDÉWORKSHOP

57 ideer



Syntetisert inn i 14 konkrete tiltak

• Rutine for utspørring ved 

psykiatrioppdrag

• Beslutningsstøtte fra psykiatrisk

• Gjøre kriseplaner mer tilgjengelige i 

akutte kriser

• Tiltakskort og triage for psykiatrioppdrag

• Felles tiltakskort for politi og prehospital

• Pårørendebrosjyren

• Informasjonsflyt mellom tjenestene

• Felles statistikk og telling i tjenestene

• Kompetansehevingsprogram i 6 moduler

• Psykiatri som tema på fellestreninger

• Egentrening på stasjon

• Evaluering av omfattende oppdrag

• Tjenesteflyt for akutt psykisk krise

• Politiforum14

13

6

7

8

9

10

11

12

5

4

3

2

1





Beslutningsstøtte fra psykiatrisk

En ordning som allerede var etablert, men veldig lite brukt.

I Vestfold er det samme nummer hele døgnet og alle dager :33 37 50 77

I Telemark er det to ulike nummer: Mandag- torsdag 0800-2000, fredag 0800-1500: 35 00 55 00

Øvrige tider: 95 14 23 63

Dette er nå beskrevet i tiltakskort i AMK og ambulansetjenesten, og «Rutine for utspørring ved 

psykiatrioppdrag» oppfordrer til å konferere.

Både AMK, ambulansepersonell og politi kan bruke disse numrene.



Gjøre kriseplaner mer tilgjengelig i akutte kriser

• Det er laget en mal for opprettelse av kriseplan og dokumentasjon i «kritisk informasjon»

• Hensikt: sikre at viktig informasjon er tilgjengelig for aktuelle samarbeidspartnere

• Gradering etter alvorlighetsgrad

Kriseplan med høy alvorlighetsgrad - kritisk informasjon: 

• Varsles da det ellers kan skade pasienten eller andre.

• Dette gjelder pasienter som kan utgjøre en alvorlig fare som å ha kjent voldshistorikk og 

lignende, uavhengig om inne i avdeling eller utenfor. 

• Kritisk informasjon med varsel kan opprettes av lege/ psykolog etter drøfting med 

avdelingens journalansvarlig. 

• Legges inn i Dips under Kritisk informasjon -> Annet -> Kritisk med varsel

• Ved varsling vil alle ved SiV som er inne i journalsystemet få som første spørsmål om de vil 

lese kritisk informasjon.





Kompetanseheving og ferdighetstrening
- e-læring, filmer og spillsimulert trening

Kompetansebehov 
for alle aktørene 
som er involvert

Psykiatrifaglig

Juridiske hensyn

Etikk og moral

Sikkerhet

Kommunikasjon

Samhandling



Forum for psykisk helse og politi 

• Vestfold modellen oppleves som velfungerende og nyttig. 

• Involverer deltagere fra kommune, psykiatri, politiet og prehospital. 

• Møte 4 ganger pr år + årlig samhandlingskonferanse.

• Diskuterer både enkeltsaker og mer organisasjonsmessige utfordringer

• I Telemark tar psykiatrien initiativ ovenfor politiet for tilsvarende løsning 








