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1. Innledning
Regjeringen skrev følgende i sitt forslag til statsbudsjett 2014-2015; «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» (Prop. 1 S (2014-2015), Proposisjon til Stortinget for
budsjettåret 2015, Statsbudsjettet). De fire regionale helseforetakene fikk i oppdrag å
etablere prosjekter i tre år under forutsetning av Stortingets årlige budsjettvedtak
(Prop. 93 S (2013-2014), Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2014,
Statsbudsjettet).
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.

Prosjekt Transport av psykisk syke startet opp noe senere enn planlagt i Helse Fonna HF,
det vil si oppstart i august 2015. Grunnet forsinket oppstart vil prosjektet være
pågående frem til og med første halvår 2018. Av den grunn er det også tatt høyde for at
prosjektmidler overføres fra 2015-2016, fra 2016-2017 og fra 2017-2018 (første halvår
2018). Prosjektavvikling blir i 30.06.2018.
Hovedintensjon med prosjektet var å føre til en mer verdig transport for psykisk syke, i
tillegg til at bruken av politi skulle reduseres til et minimum – dvs. til det politiet skal
bistå psykisk helsevern med etter psykisk helsevern loven (jf. § 3-6. Varslings- og
bistandsplikt for offentlig myndighet, phvl, og Helsetjenestens og politiets ansvar for
psykisk syke-oppgaver og samarbeid (rundskriv Helsedirektoratet2012/007)).
De fleste transportoppdrag skal ideelt sett foregå med ordinær ambulanse ved akutt
tilfeller, og det skal i hovedsak være helsetjenesten sitt ansvar å sørge for transport når
bruker/pasient ved akuttoppståtte hendelser ikke er i stand til å oppsøke helsehjelp på
egenhånd.
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2. Oppsummering
Prosjektet hadde oppstart august 2015, og utgår fra Klinikk for psykisk helsevern med
Klinikkdirektør som prosjekteier. Styringsgruppe og prosjektgruppe er sammensatt av
representanter fra forskjellige klinikker og fagområder. Brukerrepresentanter er med i
prosjektgruppen, herunder representant og vararepresentant.
I løpet av prosjektperioden fra august 2015 til januar 2016 ble det utarbeidet
prosjektdirektiv, sammensatt styringsgruppe og prosjektgruppe. Det ble også etablert
inngåelse av samarbeid med politiet i Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt
vedrørende antall registreringer av transportoppdrag som involverer psykisk syke.
Det er avholdt prosjektgruppemøter, hvor arbeidet har bestått av innhenting av
tallgrunnlag, kartlegging av nåsituasjon, og analyser av tallgrunnlag. Videre er det
etablert arbeid relatert til mulige løsninger basert på kartlegging av tidligere praksis.
Herunder gjennomgang av rutiner, prosedyrer, informasjonsbehov knyttet til
leveransene, samt beslutningstøtte mellom AMK og AAT (akutt ambulant team).
Prosjekt Transport av psykisk syke har fra desember 2015 til august 2016 omhandlet
Haugalandsregionen (fase 1). Det har i perioden vært fokus på gjennomføring av tiltak
og aktiviteter som ble identifisert i etableringsfasen og under prosesskartleggingen.
Utarbeidede tiltak har vært rettet mot samarbeidet mellom ambulansetjenesten og
politiet, samt kompetansehevende tiltak for ambulansetjenesten. Prosjektet har vært
pådriver for aktiviteter og gjennomføring av tiltak, samt vært administrator og
facilitator for aktiviteter i tiltaks- og gjennomføringsfasen (for aktivitets- og
tiltaksoversikt, se vedlegg 1).
Tiltak og aktiviteter som har fremkommet underveis i arbeidet, er forankret hos aktuelle
involverte parter for videreføring og opprettholdelse.
Våren 2017 har omhandlet fase 2; Sunnhordlandsdelen i helseforetaket. Planlegging har
omhandlet etableringsfase, prosesskartlegging og iverksetting av tiltaks- og
gjennomføringsfase basert på nåsituasjonen, utfordringer og løsninger.
Det vil bli foretatt en evaluering av prosjektet overordnet når fase 1 og fase 2 er
gjennomført og avsluttet, henholdsvis våren 2018.
Opprinnelig planer og budsjett beskrevet i prosjektdirektiv holdes.
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3. Rapporteringsområder
3.1. Brukermedvirkning
I veilederen; Distriktspsykiatriske sentre-med blikket vendt mot kommunene og
spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen (2006) fremgår følgende:
«Brukermedvirkning innebærer at bruker er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk både
på individ og systemnivå, og er en vesentlig kvalitetsforbedringsstrategi i Opptrappingsplanen»

I prosjektet har det til enhver tid vært bruker-/pårørenderepresentanter direkte
involvert i arbeidet. Representanter som har vært involvert har blitt rekruttert fra
brukerrådene i Helse Fonna, og har forskjellig bakgrunn, roller og verv i
interesseorganisasjoner (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Mental
helse m.v.). Bruker- / pårørenderepresentantene har ved arbeidsgruppemøtene deltatt
aktivt i utforming og innspill underveis i prosjektet på henholdsvis systemnivå, men
også deltatt aktivt med innspill relatert til konkrete leveranser, tiltak og aktiviteter.
Prosjektet har til enhver tid tilstrebet å ha minst 1 bruker-/pårørenderepresentant ved
hvert arbeidsgruppemøte, og det har deltatt representant ved samtlige avholdte
arbeidsgruppemøter i prosjektperioden.
Det er ikke utført noen kvantitative analyser relatert til brukertilfredshet i forbindelse
med prosjektet hittil. Brukertilfredshet vil være tungtveiende og høyaktuelt ved
evalueringen av prosjektet overordnet.

3.2. Samarbeid med politi – registrering av politioppdrag
Politiet har gjennom mange år vært brukt til transportoppdrag som går utover det som
beskrives i psykiskhelsevernloven. Politiets plikt til å yte bistand er beskrevet i
psykiskhelsevernloven (L02.07.1999 nr. 62 Lov om etablering og gjennomføring av
psykisk helsevern), hvor det dreier seg om bistand ved behov for fysisk maktutøvelse
utenfor institusjon, eller når det er fare for at personen vil påføre seg selv eller andre
skade, eller når det er behov for umiddelbar adgang til hus, rom eller annet lokale (jf.
politil. § 12, hjelp til syke mv.).
Representanter fra politiet har deltatt aktivt i prosjektet. De har sendt oversikter over
tallgrunnlag og registreringer som angår transportoppdrag av psykisk syke. Leveranser
fra politiet anses tilfredsstillende, og er følgelig dekkende for bestillingen fra både Helse-
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og omsorgsdepartementet, og fra Helse Vest RHF, jf. leveransen; inngå samarbeid med
politiet vedrørende antall registreringer ved transportoppdrag av psykisk syke.
I tallgrunnlag innhentet fra politiet har antall oppdrag relatert til psykisk syke hvor
politibistand har vært nødvendig hatt en markant nedgang siden 2014, jf. sammenlignet
tallgrunnlag fra 2014 og 2015. I bearbeidet tallgrunnlag fremgår det også at det stort
sett er lege som har opprettet kontakt med politiet for bistand ved transportoppdrag av
psykisk syke.
Transportoppdragene er i stor grad utført ved transport til legevakt (LV), og fra LV til
høyere omsorgsnivå (akuttinnleggelser). Transport mellom sykehus er også opprettet
som parameter i bearbeidelsen av tallgrunnlaget, da disse tallene relateres til
transportoppdrag gjennomført internt i helseforetaket.
Tilsendt tallgrunnlag fra politiet inneholdt også korte anonymiserte beskrivelser for
hvert enkelt oppdrag. Beskrivelsene ble bearbeidet da prosjektgruppen arbeidet med
utforming av samarbeidsrutine (jf. leveranse i prosjektet; revidere og eventuelt utforme
tverrfaglig samarbeidsrutine mht. transport av psykisk syke). Tallgrunnlag og
anonymiserte oppdragsbeskrivelser innhentet fra politiet har også vært nyttige i forhold
til kartlegging, fokusområder og evt. tiltaksavgrensninger.

Polititransport psykisk syke
Antall politioppdrag
35

31
Henvist fra lege

30
25
20
15
10
5
0

21

Fra bopel/annet til
legevakt

16
13

Fra legevakt til sjukehus
8
3

Mellom sjukehus
Politi som følgepersonell

*Oversikt over antall politioppdrag av psykisk syke i perioden januar 2015-desember 2015. Totalt 31
oppdrag. Tallgrunnlag er utarbeidet av prosjektleder, og rådata er tilsendt av representant fra politiet.
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Årsak til markant reduksjon av antall transportoppdrag av psykisk syke kan mest
sannsynlig tilskrives innføringen av nødnett. I oppdragsbeskrivelsene fra politiet
innhentet for november og desember 2015 indikeres allikevel en endring etter
prosjektets oppstart. Det fremgår her at ambulansen har bedt om bistand fra politiet, og
hvor de har hatt kontakt med hverandre via nødnettsambandet og AMK. Med tanke på
tidlig intervensjon og ambulant virksomhet, så kan dette anses som en positiv
implikator for økt samarbeid hensyntatt prehospitale tjenester. I forhold til sistnevnte
endring, så utelukkes det ikke at prosjektet kan ha bidratt til å bevisstgjøre relevansen
av samarbeidet mellom aktuelle involverte aktører (samhandlingsaspekter).
I løpet av 2017 er det etablert et ytterligere samarbeid mellom politi og ambulanse, hvor
politiet tar kontakt med ambulanse i de tilfeller de vurderer det som hensiktsmessig å
kunne ha en ambulanse stående parat om de skulle ha behov for bistand fra ambulanse.
Kommunikasjonen mellom ambulanse og politi foregår i nødnett kanalen SAMVIRKE.

3.3. Akuttinnleggelser – prosjektfase 1 (Haugalandsregionen)
3.3.1. Akuttinnleggelser Haugalandsregionen 2015, 2016 og 2017 (januar-juni)

Akuttinnleggelser pr. 1. halvår 2015
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Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er bearbeidet av sekretær internt i Klinikk for psykisk helsevern. Presentasjon av tallgrunnlag er
fra perioden 01.01.15-30.06.15.
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I 2015 var det pr. 1.halvår totalt 611 akuttinnleggelser fordelt på spesialisert behandling
Haugesund, Haugaland DPS og Karmøy DPS (se tabell ovenfor). Tallgrunnlag fra samme
tidsperiode i 2016 var 684 akuttinnleggelser (se tabell nedenfor).
Akuttinnleggelser pr.1. halvår 2016
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Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er bearbeidet av sekretær internt i Klinikk for psykisk helsevern. Presentasjon av tallgrunnlag er
fra perioden 01.01.16-30.06.16.

Akuttinnleggelser pr. 1. halvår 2017
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Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er bearbeidet av sekretær internt i Klinikk for psykisk helsevern. Presentasjon av tallgrunnlag er
fra perioden 01.01.17-30.06.17.

I 2017 var det pr. 1. halvår totalt 666 akuttinnleggelser fordelt på spesialisert
behandling Haugesund, Haugaland DPS og Karmøy DPS (se tabell ovenfor).
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Jevnt over har antallet akuttinnleggelser for Haugalandsregionen vært uendret og stabil.
Det er med andre ord ingen indikasjoner som skulle tilsi at prosjektet har medført færre
akuttinnleggelser.
Selv om det ikke er en vesentlig nedgang i antall av akuttinnleggelser som følge av
prosjektet, så har prosjektet likevel bidratt til en endring i samhandlingsaspekter relatert
til pasientbehandling og håndtering av pasienter ved transport til/fra/ mellom
behandling. Endring relatert til samhandling ses særlig opp i mot samarbeid mellom
politi og ambulanse, samt mellom AMK og akutt ambulant team (AAT) (jf.
beslutningsstøtte AMK og AAT).

3.4. Samarbeid med ambulansetjenesten – registrering av ambulanseoppdrag
Ambulansetjenesten gjennomfører en rekke transportoppdrag av psykisk syke, og noen
ganger utføres disse transportoppdragene i samarbeid med politiet. Klinikk for psykisk
helsevern har ved flere anledninger i løpet av de siste årene hatt oppe til diskusjon om
klinikken skulle ha en egen bemannet «psyk-ambulanse» for å ivareta transport av
psykisk syke. Det har blitt konkludert med at en egen bemannet «psyk-ambulanse», ut i
fra helseforetakets demografi, ikke vil være en god ressursutnyttelse ut i fra en
økonomisk, faglig, effektiv og personellmessig vurdering. Det benyttes derfor ordinær
ambulanse ved transport av psykisk syke, hvor transport foregår etter nåværende
praksis og organisering i ambulansetjenesten. Det er også et vesentlig poeng at psykisk
syke blir «sidestilt» med somatisk syke, og transporteres i hovedsak av
ambulansetjenesten ved akuttoppståtte og kritiske hendelser. For tiltak innrettet mot
ambulansepersonell for styrking av kompetanse i forhold til psykisk syke, se
Tiltaksoversikt, vedlegg 1.
Fagkoordinatorer i ambulansetjenesten fra helseforetaket har deltatt aktivt i prosjektet
siden oppstart 2015. Det er foretatt en grundig gjennomgang/kartlegging av hvordan
transportoppdrag av psykisk syke gjennomføres. Øvrig organisering og prosess ved
transportoppdrag hos ambulansetjenesten har også vært aktuell tematikk, ettersom
ambulansetjenesten er en aktør som kommer tidlig i kontakt med pasienten, jf. tidlig
intervensjon.

3.4.1. Ambulansetransport av psykisk syke – registrering av ambulanseoppdrag
Tallgrunnlag presentert her er fra tidsperiodene 01.01.15-30.06.15 , 01.01.16-30.06.16
og fra 01.01.17-30.06.17. (halvårsrapporteringer).
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Transportoppdrag ambulanse 2015
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Antall oppdrag m/
pasienttransport

Følgepersonell politi

Assistanse politi

Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er ekstrahert av fagkoordinator i ambulansetjenesten i Helse Fonna. Presentasjon av
tallgrunnlag er fra perioden 01.01.15-30.06.15.

Totalt pr. 1.halvår 2015, hadde ambulansetjenesten 331 oppdrag omhandlende
transport av psykisk syk bruker/pasient. Av disse 331 oppdragene var 286 oppdrag
med pasient, og 45 oppdrag uten pasient. Sistnevnte 45 oppdrag betyr at
ambulansetjeneste rykket ut, og hvor transportoppdraget enten bortfalt, eller at det
løste seg på stedet.

Transportoppdrag ambulanse 2016
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Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er ekstrahert av fagkoordinator i ambulansetjenesten i Helse Fonna. Presentasjon av
tallgrunnlag er fra perioden 01.01.16-30.06.16.
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Per 1.halvår 2016, hadde ambulansetjenesten 376 oppdrag omhandlende transport av
psykisk syk bruker/pasient. Av disse 376 oppdragene var 326 oppdrag med transport
av pasient, og 50 oppdrag uten pasient.

Transportoppdrag ambulanse 2017
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pasienttransport

Følgepersonell politi
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Tallgrunnlag er hentet fra DIPS og er ekstrahert av fagkoordinator i ambulansetjenesten i Helse Fonna. Presentasjon av
tallgrunnlag er fra perioden 01.01.17-30.06.17.

Ut i fra tallgrunnlag fra 2015, 2016 og 2017 presentert ovenfor, har antall
transportoppdrag av psykisk syke brukere/pasienter forholdt seg stabilt i løpet av
prosjektperioden.
Det er nødvendig å nevne at det i noen tilfeller er enkeltpersoner/pasienter som
genererer flere oppringninger til AMK, og at noen enkeltpersoner/pasienter følgelig står
for flere registrerte transportoppdrag hos både ambulanse og politiet.

3.4.2. Transportoppdrag ambulanse m/ følgepersonell/assistanse politi
Antall transportoppdrag m/psykisk syk bruker/pasient var pr. 1.halvår 286 oppdrag i
2015. Av disse 286 oppdragene, var politi følgepersonell ved 27 oppdrag. I tallgrunnlaget
fremgår det at ambulanse for samme tidsperiode hadde assistanse av politiet ved 103
anledninger. Det skilles altså mellom politi som følgepersonell og politi som assistanse.
Per 1.halvår 2016 var antall transportoppdrag m/ psykisk syk bruker/pasient 326. Av
disse 326 oppdragene, var politi følgepersonell ved 30 oppdrag. I tallgrunnlaget fremgår
det at ambulanse for samme tidsperiode hadde assistanse av politiet ved 156
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anledninger. I 2017 hadde ambulanse politi som følgepersonell ved 48 anledninger, og
politi som assistanse ved 114 tilfeller.
Bruken av politi som følgepersonell og til assistanse har forholdt seg stabilt fra 20152017. Den svake økningen i politi som følgepersonell fra 2015-2017, kan være en reell
økning, men kan også skyldes en tilfeldig variasjon.
Når politiet er med ambulansepersonell som assistanse, holder politiet seg stort sett i
bakgrunnen. Ambulansepersonell blir følgelig aktører som kommer først i kontakt med
pasient/bruker. Nevnte praksis anses som ønskelig hendelse, da dette også er med på å
synliggjøre at det er helsetjenesten som har ansvaret. Det er også et vesentlig poeng at
pasient/bruker blir møtt av helsepersonell ved akuttoppstått sykdom/krise.

4. Tiltak og aktiviteter
Tiltak og aktiviteter i prosjektet er resultat av innspill fra arbeidsgruppene og
styringsgruppa.
Ettersom det i noen tilfeller er enkeltpersoner/pasienter som genererer flere
oppringninger til AMK, så er det per tiden i arbeidsgruppene fokus på om hvorvidt det
finnes muligheter for å dele pasienters kriseplaner/brukerplaner med
ambulansepersonell.
For en fullstendig oversikt over tiltak og aktiviteter i prosjektperioden, se vedlegg 1.

5. Evaluering og forankring
5.1. Evaluering
Evaluering av prosjektet overordnet er tiltenkt våren 2018. Aktuelle aktører inn i et
evalueringsarbeid vil være tidligere deltakere i prosjektet, samt eventuelle andre
eksterne som vil kunne bidra som ressurspersoner inn i evalueringsarbeidet.
Evalueringsrapport fremlegges styringsgruppa for godkjenning ved prosjektavvikling.
Prosjektavvikling blir 30.06.18.
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5.2. Forankring
Det er nødvendig at leveranser og tiltak som er opprettet i prosjektet forankres og
videreføres etter prosjektavvikling, slik at tiltak og etablerte ordninger opprettholdes.
Sistnevnte med tanke på videre koordinering og oppfølging av samhandlingsaspekter
relatert til samarbeidende aktører i ambulansetjenesten, politiet,
kommunehelsetjenesten, og mellom interne i klinikken, Klinikk for psykisk helsevern.
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2012/007. Politidirektoratet. Helsedirektoratet.
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1722.pdf
L02.07.1999 nr. 62 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, § 3-6.
Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet (psykisk helsevernloven).
Spesialisthelsetjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven
Kommunehelsetjenesteloven
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7. Vedlegg
Vedlegg 1 – Tiltaksoversikt pr. 2015-2017
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Vedlegg 1: Tiltaksoversikt pr. 2015-2017
Tiltak

Interessenter/målgruppe Realisering

Samarbeidsrutine

Ambulansetjenesten,
politi, legevakt/fastlege,
spesialisthelsetjenesten

Undervisning ambulanse

Ansatte i
ambulansetjenesten i
Helse Fonna

Forankring

Samarbeidsrutine er
utarbeidet i samarbeid med
kvalitetsrådgiver i klinikken.
Innhold og utkast til
samarbeidsrutinen har vært
til gjennomlesing og
kvalitetssikring internt i
klinikken. Etter revidering
har samarbeidsrutinen vært
ute til høring, med
høringsfrist 30.03.16, hos
politi, ambulanse, AAT og
kommune/legevakt.
Samarbeidsrutinen har vært
oppe til
vurdering/godkjenning i
styringsgruppemøte
24.05.16, hvor den deretter
er godkjent hos Fagdirektør i
Helse Fonna.
Samarbeidsrutinen er
publisert i eHandboka, og
den er distribuert til
involverte parter,
institusjoner og aktører.
Klinikk for psykisk helsevern
Det er avholdt undervisning
ved ambulansetjenesten sine
fagdager i uke 38 og 39,
2017. Alle områder i Helse
Fonna er dekket, område 1,
område 2 og område 3.
Bestilling for tematikk fra
ambulansetjenesten var
regelverk, suicid,
konsekvenser ved suicid og
bruk av tvang.
Klinikk for psykisk helsevern
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Klinikk for psykisk
Organisering av praksisgjennomføring i helsevern,
Klinikk for psykisk helsevern for
ambulanselærlinger i
ambulanselærlinger
ambulansetjenesten

E-læringskurs i ambulansetjenesten

Ansatte i
ambulansetjenesten i
Helse Fonna

Informasjonsarbeid

Fastleger/legevakt, politi,
ambulansetjenesten,
spesialisthelsetjenesten

Prosjektet har organisert og
koordinert gjennomføring av
praksis for
ambulanselærlinger i Klinikk
for psykisk helsevern.
Undervisning med tematikk
psykisk helse er avholdt i
forkant av
praksisgjennomføringen, og
etter
praksisgjennomføringen.
Evaluering av
praksisgjennomføring er
foretatt ved avslutning.
Klinikk for psykisk helsevern
E-læringskurset er utviklet av
Helse-Midt og det er
innhentet muntlig samtykke
til at ambulansetjenesten i
Helse Fonna også kan
benytte seg av dette kurset
via Nakos.no. Fagkoordinator
i ambulansetjenesten i Helse
Fonna innfører kurset i
aktuelle enheter.
Klinikk for medisinsk service og beredskap
Pågående kontinuerlig og er
relatert til generell
informasjon om prosjektet,
men også til prosjektets
tiltak og leveranser.
Synliggjøring og distribusjon
av samarbeidsrutine,
opprettelse av nettsider for
akuttforløpet / akutt psykisk
helsehjelp, og undervisning
for ambulansetjenesten er av
prioritet.
Klinikk for psykisk helsevern
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Fagdag/samhandlingskonferanse

Fastleger/legevakt, politi,
ambulansetjenesten,
spesialisthelsetjenesten

Nettsider

Publikum, pasienter,
pårørende,
fastlege/legevakt, politi,
spesialisthelsetjeneste

Fagdagen/konferansen ble
avholdt i oktober 2016.
Tematikk for fagdagen var
akuttpsykiatrisk beredskap,
prehospitale tjenester og
samhandling. Deltakere,
målgruppe og involverte ved
fagdagen var bredt
sammensatt av
representanter fra
kommunehelsetjenesten,
fastleger, politi,
ambulansetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.
Klinikk for psykisk helsevern
Utarbeidelse og oppdatering
av eksterne nettsider for
akutt psykisk helsehjelp.
Arbeid i samarbeid med
kommunikasjonsenheten i
Helse Fonna. Tekst til
nettsidene er utarbeidet, og
er sendt til aktuelle relevante
fagfolk internt i klinikken for
innspill og kvalitetssikring.
Redaksjonelt arbeid med
tekst er gjort i samarbeid
med
kommunikasjonsrådgivere i
kommunikasjonsenheten.
Nettsidene utrullet oktober
2017.
Klinikk for psykisk helsevern, Kommunikasjonsenheten Helse Fonna
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Ambulansetjenesten,
Klinikk for psykisk
RESIMA instruktørlederkurs ambulanse helsevern

Beredskapsmøter

Ambulansetjenesten,
politi, legevakt/fastlege,
spesialisthelsetjenesten

Beslutningstøtte AMK/AAT/politi

Ambulansetjenesten,
AMK, Akutt ambulant
team (AAT),
spesialisthelsetjenesten,
politi

Ambulansetjenesten hadde
ingen sertifisert med RESIMA
instruktørlederkurs. I
prosjektet ble det satt av
midler for inntil 10 personer
som kunne gjennomgå
RESIMA instruktørlederkurs.
Ved å gi ambulansetjenesten
kurssertifisering i RESIMA,
sikret man at det vil være
fagpersoner innenfor hvert
område (1,2,3) som har
kompetanse til å utføre
kursopplæring for sine
ansatte. Pr. 01.09.17 har alle
i ambulansetjenesten
gjennomført RESIMA
opplæring. Gevinst ved
RESIMA instruktørlederkurs i
ambulansetjenesten vil også
være nyttig for Klinikk for
psykisk helsevern sine
pasienter og brukere.
Representant fra klinikk for
psykisk helsevern inn i 11x
møter i helseforetaket. Disse
møtene planlegges i samråd
med klinikkdirektør for
medisinsk service-klinikk og
klinikkdirektør i klinikk for
psykisk helsevern og
prosjektleder.
AMK kontakter nå AAT
direkte vedrørende
pasienter/brukere for
konferering ift hvem som
skal/kan/bør ta hånd om
oppdraget.
Ambulansetjenesten
samhandler med politi ift
beslutningsstøtte og

Klinikk for psykisk helsevern, Klinikk for medisinsk service og
beredskap, RESIMA (ekstern kursholder)

Klinikk for psykisk helsevern, Klinikk for medisinsk service og
beredskap

Klinikk for psykisk helsevern, Klinikk for medisinsk service- og
beredskap, Politiet
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assistanse for politi i de
tilfeller hvor politiet fremmer
bistandsanmodning om
ambulanse.

Erfaringsutveksling

Møteplass -dialogmøter

Publikum, pasienter,
pårørende,
fastlege/legevakt, politi,
spesialisthelsetjeneste
Ambulanse, politi, interne
Klinikk for psykisk
helsevern,
kommunehelsetjeneste
(legevakt)

Prosjektleder har siden
oppstarten av prosjektet
opprettholdt kontakt med
andre prosjektledere som
har lignende prosjekter i de
andre helseforetakene. Som
ledd i erfaringsutveksling
med andre transport av
psykisk syke prosjekter, har
representanter i prosjektet
deltatt ved bl.a.
Nettverkskonferanser.

Klinikk for psykisk helsevern

Dialog-/møteforum for å
drøfte ønskede/uønskede
hendelser. Aktuelle aktører
inviteres inn henholdsvis 1
gang pr. halvår.

Klinikk for psykisk helsevern
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Registrering av omfang -prosjektbeskrivelse
Prosjektet som omhandler transport av psykisk syke har besluttet å registrere omfanget av
psykiatriske transporter og situasjoner prehospitalt. Dette gjøres for å innhente nødvendig data
i forbindelse med å utvikle tilbudet til denne gruppe pasienter. Målet med prosjektet er å sikre
pasienter en verdig transport og å redusere politibistand.
Det er etablert en psykiatriambulanse i Helse Stavanger som er operativ fra kl. 09:00 til 21:00.
I natt og helg samt helligdager vil den ordinære ambulansedriften ivareta transporten. Alle
ambulanser må, når situasjonen krever det, søke bistand fra politi. Det er likevel grunn til å tro
at ved å utvikle gode samarbeidsrutiner med politi, vil man kunne redusere bruk av slik
bistand.

Tidsrom for registrering: fom. mandag 2. mai - tom. søndag 15. mai 2016.

Hvem som omfattes av registreringen:
Psykiatriambulansen
Psykiatriambulansen registrerer sine turer og har god oversikt over hva den blir bruk til. Det
er ønskelig å registrere hvor mange ganger psykiatriambulansen får hjelp av politi. Hvor
mange turer kjører psykiatriambulansen under en tvangsparagraf, og hvor mange turer kjører
ambulansen totalt i denne perioden. Registreringene legges inn i statistikkprogrammet SPSS
og tabeller hentes derfra.
AMC2 (Akutt mottakspost C2)
Akutt mottakspost ved psykiatrisk divisjon tar i mot pasienter i opptaksområdet som er det
samme som for psykiatriambulansen. Avdelingen har oversikt over hvordan pasienter
kommer inn til innleggelse. Det er ønskelig å registrere om pasienter kommer med politi, med
ambulanse, med andre eller alene. Ledelsen instruerer de ansatte i å være påpasselige med å
registrere omstendighetene ved hvordan pasienter kommer inn til innleggelse I Dips. Dips er
den elektroniske pasientjournalen som brukes ved Sykehuset
Ambustat fra Bliksund
Alle ambulanser registrerer sine turer i Ambustat. Det er derfor ønskelig å kartlegge i hvor
stor grad ambulanser i Helse Stavanger har transporter som er registrert under primærproblem
psykiatri eller primærproblem rus/ intox. Ambustat er en web-basert database over
ambulanseoppdrag. Løsningen ble etablert grunnet behov for gode driftsdata i
ambulansetjenesten.
AMIS (Akuttmedisinsk informasjonssystem)
AMK registrerer henvendelser i AMIS. Dette gir en oversikt over hvor mange psykiatriske
problemstillinger som blir meldt inn til AMK. Når psykiatriambulansen er operativ blir denne
satt inn nå personell på AMK finner det hensiktsmessig. I de tilfellene psykiatrisk ambulanse
ikke er tilgjengelig vil AMK registrere tiltaket «Ikke ledig psykiatriambulanse». I dag skjer
dette kun når psykiatriambulansen er i tjeneste. I registreringsperioden vil tiltaket «Ikke ledig
psykiatriambulanse» også settes på natt, helg og helligdag. Dette vil gi en god oversikt over

behovet for dette tiltaket også når psykiatriambulansen ikke er i drift. Ledelsen ved AMK
instruerer de ansatte i å være oppmerksom på at dette tiltaket skal settes gjennom hele døgnet
i registreringsperioden. AMIS er et IT-støtteverktøy som benyttes ved akuttmedisinske
kommunikasjonssentraler (forkortet AMK) og ved legevakt sentraler (LV) samt ambulansetjenesten i Norge. AMIS har full nasjonal utbredelse og benyttes idag ved alle AMK-sentraler
i landet
Politi
Politiet registrerer helseoppdrag de er involvert i. Det har vist seg noe vanskelig å få en
detaljert oversikt over type bistand. For at det skal bli enklere å skille ut de gangene politiet
har gitt bistand til transport av psykisk syke vil det være nødvendig å gå inn i hver enkelt
logg. Prosjektgruppa får tilgang til denne loggen ved å møte opp på politistasjonen gjennom
prosjektperioden. I denne perioden vil prosjektgruppa få en kontaktperson hos politiet som
bistår ved uthenting av logger. Det er verdt å merke seg at situasjoner som ikke nødvendigvis
er merket psykiatri også kan utvikle seg til psykiatritilfeller. Operasjonssentralen blir instruert
av ledelsen til å merke slike typer oppdrag med psykiatri i etterkant slik at det skal være
enklere å finne frem til dem.

Psykiatriambulansen
I registreringsperioden hadde psykiatriambulansen 55 oppdrag fordelt på 9 dager der den var i
tjeneste. Psykiatriambulansen er ikke i tjeneste på helg, natt eller på helligdag. I
registreringsperioden var det en helligdag. Psykiatriambulansen er i tjeneste fra klokken 09.00
til 21.00. I denne registreringen inkluderes de somatiske turene som psykiatriambulansen
kjører. Fra psykiatriambulansens årsrapport 2015 og halvårsrapporten fra 2016 er andelen
somatiske oppdrag 30-35 %. I kortere registreringsperioder vil dette variere. I denne
registreringsperioden var andel somatikk nærmere 50 %.
Oppdrag fordelt på problemstilling for psykiatriambulansen:
Antall

Prosent

Psykose

7

12,7

Angst

1

1,8

Suicidal

9

16,4

Depresjon

2

3,6

Somatikk

26

47,3

Ukjent

2

3,6

Rus

2

3,6

Selvskading

2

3,6

Annen psykiatrisk problemstilling

3

5,5

Demens

1

1,8

55

100,0

Total

27 transporter handler om psykiatri, noe psykiatriambulansen har et utvidet ansvar for. De
første 6 månedene 2016 hadde psykiatriambulansen 459 oppdrag i den kategorien.
Psykiatriambulansen kjører ofte pasienter som er henvist eller innlagt på tvang til
bestemmelsessted. 16 pasienter kommer i denne kategorien. Det vil si i omtrent 6 av 10 turer,
noe som samsvarer med halvårsrapporten til psykiatriambulansen.
Oppdrag fordelt på paragraf i psykisk helsevernloven. Somatiske turer går under frivillighet i
denne tabellen:
Antall

Prosent

Frivillig

36

65,5

§ 3-2

10

18,2

§ 3-3

6

10,9

ukjent

3

5,5

Total

55

100,0

Psykiatriambulansen kjører ofte pasienter til innleggelse eller til vurdering av legevakt/
fastlege.
Bestemmelsessted for transporten
Antall

Prosent

Legevakt

6

10,9

AMC2

9

16,4

17

30,9

Psykiatrisk avdeling, SUS

3

5,5

Sykehjem

4

7,3

Jæren DPS

8

14,5

Fant ikke pasienten

2

3,6

Ingen transport

3

5,5

Avbrutt/ omdirigert

2

3,6

Annet

1

1,8

Total

55

100,0

Somatisk avdeling, SUS

Psykiatriambulansen har hatt bistand av politi 5 ganger av 55 transporter. 2 ganger ved at
politi har vært der i starten av oppdraget og ambulansen har tatt over. 3 ganger har
psykiatriambulansen bedt om bistand under oppdraget. I tillegg har politi overlatt 3 oppdrag
til psykiatriambulansen. Dette ved at de har overført oppdraget til AMK ved at de først har
kommet i kontakt med pasienten. Da ofte uten bistand til å løse selve oppdraget.
Politibistand
Antall
Nei
Bistand fra politi ved oppstart av tur

Prosent
50

90,9

2

3,6

3

5,5

55

100,0

Bedt om bistand fra politi under
gjennomføringen av oppdraget
Total

I hvilke tilfeller politi er brukt ses i neste tabell. Her ser vi at de 5 gangene politiet er
involvert, er ved transporter til legevakt, AMC2, psykiatrisk avdeling og sykehjem.
Ved hvilke transporter brukes politi
Bruk av politi
Bedt om bistand
fra politi under

Nei
Hvor transporteres pasienten

gjennomføringen

ved oppstart av tur

av oppdraget

Total

Legevakt

5

1

0

6

AMC2

8

1

0

9

17

0

0

17

Psykiatrisk avdeling, SUS

2

0

1

3

Sykehjem

3

0

1

4

Jæren DPS

8

0

0

8

Fant ikke pasienten

2

0

0

2

Ingen transport

2

0

1

3

Avbrutt/ omdirigert

2

0

0

2

Annet

1

0

0

1

50

2

3

55

Somatisk avdeling, SUS

Total

Bistand fra politi

Ved en transport til AMC2 ble politiet involvert, og da i starten av oppdraget.
Psykiatriambulansen hadde totalt 9 turer inn til AMC2 i denne perioden.

AMC2
I registreringsperioden ble det kartlagt hvordan pasienter kom inn til akuttmottaket i psykiatri.
Til sammen 75 pasienter kom inn til mottaket. I forhold til når psykiatriambulansen er
tilgjengelig, ble det satt et skille mellom dag og natt. Dag fra kl. 09:00 til kl. 21:00. Det
samme i helg. På den måten kan vi se når det kommer flest pasienter inn til sykehuset.
Tidspunkt ved ankomstAMC2
Antall

Prosent

Dag ukedag

42

56,0

Natt ukedag

11

14,7

Dag helg

15

20,0

Natt helg

7

9,3

75

100,0

Total

De fleste pasientene kommer i ukedagene når psykiatriambulansen kjører. 20 ganger kommer
pasient med ambulanse, 15 ganger med annet helsepersonell, 15 ganger alene og 16 ganger
sammen med pårørende. Noen ganger er politi med i tillegg, men 6 ganger kommer politi med
pasienten alene.
Alene eller med pårørende til AMC2
Antall

Prosent

Alene

15

20,0

Pårørende

16

21,3

Med andre

41

54,7

3

4,0

75

100,0

Ukjent
Total

Med helsepersonell til AMC2
Antall

Prosent

Helseperonell

15

20,0

Ambulanse

12

16,0

8

10,7

37

49,3

3

4,0

75

100,0

Psykiatriambulanse
Ikke med helsepersonell
Ukjent
Total

Politi ved ankomst AMC2
Antall

Prosent

Ja

10

13,3

Nei

62

82,7

3

4,0

75

100,0

Ukjent
Total

Hvis vi utelater der det er ukjent hvordan pasienten kom inn til AMC2, ser vi at i 10 av 72
tilfeller er politiet med. Av de 10 kom politiet med pasienten alene 6 ganger. Politi kom
sammen med pårørende 1 gang og med ambulansen 3 ganger. Alle gangene politiet har bistått
ved innleggelse var pasienten henvist på tvungen observasjon. Totalt var 30 pasienter henvist
på tvang i denne perioden.

Politi ved ankomst AMC2
Alene eller pårørende
Pårørende
Følge av helse

Med andre

Total

Ambulanse

0

3

3

Ikke med helsepersonell

1

6

7

1

9

10

Total

Politi ved ankomst AMC2 og henvisningsparagraf
Politi
Ja
Frivillig eller tvang

§ 2-1 frivillig
§ 3-2 tvungen observasjon
§ 3-3 tvungen psykisk helsevern

Nei

Ukjent

Total

0

42

3

45

10

13

0

23

0

6

0

6

0

1

0

1

10

62

3

75

§ 3-5 tvungen psykisk helsevern uten
døgnopphold
Total

Når kommer pasient med politi?
Politi
Ja
Dag natt eller helg

Nei

Total

Dag ukedag

2

11

13

Natt ukedag

2

3

5

Dag helg

2

4

6

Natt helg

4

2

6

10

20

30

Total

Av 30 pasienter henvist på tvang, kom 17 pasienter inn til AMC2 på natt og helg. Av de 17
pasientene var politiet med ved 8 innleggelser. Av 13 pasienter henvist på tvang under
psykiatriambulansens åpningstid var politiet med ved 2 innleggelser.
De tilfellene politiet kommer alene med pasienten skjedde det en gang på dagtid ukedag,
engang på dag i helg og 4 ganger på natt i helg.

Politi og helse
Følge av helse
Ikke med
Ambulanse
Dag natt eller helg

helsepersonell

Total

Dag ukedag

1

1

2

Natt ukedag

1

1

2

Dag helg

1

1

2

Natt helg

0

4

4

3

7

10

Total

Politi og alene/ pårørende
Alene eller pårørende
Pårørende
Dag natt eller helg

Total

Med andre

Total

Dag ukedag

0

2

2

Natt ukedag

1

1

2

Dag helg

0

2

2

Natt helg

0

4

4

1

9

10

Frivillighet eller tvang
Frivillig eller tvang
§ 3-5 tvungen

§ 2-1 frivillig
Dag natt eller helg

Total

§ 3-2 tvungen

§ 3-3 tvungen

psykisk helsevern

observasjon

psykisk helsevern

uten døgnopphold

Total

Dag ukedag

29

8

4

1

42

Natt ukedag

6

4

1

0

11

Dag helg

9

5

1

0

15

Natt helg

1

6

0

0

7

45

23

6

1

75

Av 18 pasienter som kommer på natt (kl 21:00-kl.09:00), kommer 11 på tvang. Av 42
innleggelser som kommer når psykiatriambulansen er i tjeneste (kl. 09:00-21:00), kommer 13
på tvang. Det vil si at 6 av 10 innleggelser på natt er på tvang mot 3 av 10 innleggelser på
dagtid.
For å sammenligne med journalregistreringer gjort av AMC2 selv, har prosjektgruppa hentet
informasjon fra halvårsrapporten til AMC2, og fra psykiatriambulansens halvårsrapport.

Hentet fra AMC2 s halvårsrapport jan-jun 2016.
Denne registreringen viser at 5 av 10 innleggelser på natt (kl. 22:00-kl. 08:00) er på
tvangsparagraf og 4 av 10 innleggelse på dag/ kveld (kl. 08:00-kl. 22:00) er på
tvangsparagraf.
I følge psykiatriambulansens halvårsrapport kjøres 126 pasienter inn til AMC2 på en tvungen
innleggelsesparagraf. Hvis vi går ut ifra at tvangsinnleggelser på AMC2 fordeles jevnt ut over
uken kan vi si at det totalt har vært 249 pasienter henvist inn til AMC2 på en tvungen
innleggelsesparagraf i psykiatriambulansens åpningstid det første halve året 2016.
Psykiatriambulansen kjører da omtrent 50 % av disse. Totalt sett kommer
psykiatriambulansen med 27 % av alle tvangsinnleggelser på AMC2. Avgrensning mellom
dag og natt er noe forskjellig ved AMC2 og psykiatriambulansen, men vi mener
omfangsregistreringen er kan sammenlignes og vil gi oss en indikasjon på
psykiatriambulansens involvering i psykiatriske innleggelser.
Av alle pasienter som blir henvist inn til AMC2 på en tvangsparagraf kommer de fleste på
dag/ kveld.
Dag/ kveld kl. 08:00- kl. 22.00
348 stk 74 %
Natt kl. 22:00-kl. 08:00
124 stk 26%

Ambulansens oppdragsregistrering
I denne registreringen er det ambulansepersonell som registrerer i Bliksunds Ambustat. Her
registreres alle oppdrag i etterkant av at de er utført. Ambulansepersonell kan registrere ett
primærproblem. I flere oppdrag som handler om psykiatri vil det være somatisk
primærproblem som må registreres. Dette i tilfeller med for. Eksempel selvskadende atferd.
Skillet mellom et somatisk oppdrag og et psykiatrisk oppdrag vil derfor være noe annerledes
her da somatisk avklaring før psykiatrisk hjelp ofte forekommer. Likevel vil dette gi oss en
indikasjon på hvor mange av de psykiatriske hendelsene psykiatriambulansen håndterer.
I psyk. amb åpningstid Utenfor åpningstid

SUM

Psykiatriambulansen

Hendelser psykiatri

27

27

54

19

Hendelser rus/ intoks

10

29

39

0

Politibistand psykiatri

5

7

12

3

Politibistand rus/ intoks

0

5

5

0

I registreringsperioden registrerte ambulansepersonell i helse Stavanger 54 oppdrag med
primærproblem psykiatri. 19 av disse ble kjørt av psykiatriambulansen. Det vil si omtrent 35
% av turene med psykiatri som primærproblem. I åpningstiden til psykiatriambulansen kjører
psykiatriambulansen omtrent 70 % av turene med psykiatri som primærproblem.
Psykiatriambulansen har samarbeid/ bistand av politi i 3 av 19 oppdrag når det gjelder
psykiatri. Totalt ble det ytt bistand i 12 av 54 oppdrag totalt ved oppdrag som handler om
psykiatri.
Bistand av politi når det gjelder rus/ intoks:
 Alle oppdrag i helg, og da etter klokken 20.00.
Bistand av politi ved primærproblem psykiatri:
 5 oppdrag i psykiatriambulansens åpningstid. 3 av disse sammen med
psykiatriambulansen
 5 oppdrag på natt. 4 av disse på natt i helg.
 2 oppdrag på dagtid i helg.
Bistand av politi ved primærproblem psykiatri:
 Psykiatriambulansen 16 %
 Totalt alle ambulanser i helse Stavanger: 22 %
 Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 26 %

Totalt ble det registrert bistand/ samarbeid med politi i totalt 54 hendelser i
registreringsperioden. Dette innbefatter alle typer primærproblem. Bistand/ samarbeid med
politi under primærproblem psykiatri, eller rus/intoks utgjør 31 % av det totale antall
hendelser der politi er involvert sammen med ambulanse.

For å sammenligne med data hentet i registreringsperioden har prosjektgruppa hentet ut tall
fra Ambustat registrert fra 1. januar 2016 tom 30. september 2016.
Alle ambulanser i Helse Stavanger
Totalt antall psykiatrioppdrag: 1139
Assistanse av politi: 319, 28 % av alle oppdrag med primærproblem psykiatri
Søk etter ukedager
Mandag
Psykiatri 142
Politi
39
Andel
27 %
politi

Tirsdag
180
56
31 %

Onsdag
174
56
32 %

Torsdag
166
42
25 %

Fredag
147
32
22 %

Lørdag
139
38
27 %

Søndag
189
56
30 %

Psykiatriambulansen
Totalt antall psykiatrioppdrag: 341
Assistanse av politi: 83, 24 % av alle oppdrag med primærproblem psykiatri.
Søk etter ukedager
Mandag
Psykiatri 59
Politi
14
Andel
24 %
politi

Tirsdag
72
13
18 %

Onsdag
70
22
31 %

Torsdag
75
20
27 %

Fredag
63
13
21 %

Lørdag
0
0

Søndag
2
1
50 %

Utvalgte stasjoner i Helse Stavanger:
Søk på hele perioden:
Egersund
Psykiatri
57
Politi
15
Andel politi
26 %

Jæren
154
51
33 %

Strand
49
8
16 %

Sandnes
168
44
26 %

Disse stasjonene står for 97% av alle psykiatrioppdrag i følge Bliksund
1101 oppdrag av totalt 1139

Stavanger
673
193
29 %

AMK
AMK registrerer og loggfører henvendelser i Amis. I registreringsperioden registrerte AMK
24 hendelser der de hadde foretrukket å sende psykiatriambulansen. Personal i AMK benytter
seg av psykiatriambulansen når de mener denne kan ha forutsetning til å løse oppdrag på en
god måte. Dette er gjerne ved vanskelige saker, der politi ville vært neste alternativ. Enten ved
at det er snakk om tvangsinnleggelse eller at det er en uro/aggresjonsproblematikk på stedet.
Tiltaket « ikke ledig psykiatriambulanse» fordeler seg på samtidighetskonflikter når
psykiatriambulansen er i tjeneste og ved hendelser på natt og helg.

Registrert «ikke ledig psykiatriambulanse i AMK»
Ukedag
0700-1400

1400-2100

2100-0700

Rød (akutt) - A

A
H
V
A
H
V
A
H
V
Sum

Natt ukedag

1
1
2

4

6
3
9

Gul (haster) - H

Helg
1
1
1
1
1
2
1
2
1
11

Sum
5

6

13

Grønn (vanlig) - V

Ut i fra denne registreringen ser vi at det har vært 4 samtidighetskonflikter i
psykiatriambulansens åpningstid. Samtidig har det vært 20 hendelser i psykiatri utenom
psykiatriambulansens åpningstid der AMK hadde foretrukket å sende ut denne ambulansen.
13 av disse hendelsene skjedd på natt.

Politi
Politiets egen logg beskriver hendelser der politi har håndtert situasjoner betegnet som
psykiatriske hendelser. Operasjonssentralen har på forhånd blitt instruert i å være
oppmerksom på at situasjoner som i utgangspunktet ikke handlet om helse/ psykiatri kan
utvikle seg slik, og derfor må registreres i etterkant. Dette gjelder for eksempel husbråk. Alle
hendelser i løpet av registreringsperioden ble da gått gjennom av prosjektgruppa og de
hendelsene som ble vurdert aktuell for ambulanse/ psykiatriambulanse ble registrert. På den
måten håpet vi å få en oversikt over omfanget av politiets involvering i slike situasjoner. I
politiets logg er det ikke alltid beskrevet om det er psykiatriambulanse eller ordinær
ambulanse politiet samarbeider med.
Registreringsperiode: 2. mai til og med 15. mai 2016, 2 hele uker.

Når oppstår behov for politi
Antall

Prosent

Dag ukedager

11

30,6

Natt ukedager

6

16,7

Dag helg

3

8,3

Natt helg

16

44,4

Total

36

100,0

De fleste hendelser politiet er involvert i skjer i helgene på kveld og natt.
Samarbeid med ambulanse
Antall

Prosent

Ja

16

44,4

Nei

20

55,6

Total

36

100,0

Av 36 situasjoner der politiet håndterer en situasjon der psykisk syke er involvert, håndterer
politiet over halvparten uten samarbeid med ambulanse. Situasjonene er av ulik karakter og
flere av situasjonene der politiet ikke involverer ambulanse er det lite hensiktsmessig å
involvere ambulanse da det dreier seg om søk etter person, eller situasjonen er avklart på
stedet.

Oppdragenes karakter
Antall
Ambulanse tar over oppdraget

8

Politi kjører selv til bestemmelsessted

14

Søk etter person

3

Politi er med i ambulansen

2

Politi kjører bak ambulansen

1

AMK tar over oppdraget før patrulje sendes ut

2

Annet der politipatrulje ikke er involvert

1

Avklares uten transport

4

Ukjent hvem som transporterer pasienten

1

Total

36

Beskrivelse av oppdragenes karakter. Selv om politi selv kjører til bestemmelsessted ,har i
noen tilfeller også ambulanse vært involvert. I flere situasjoner tar ambulanse over oppdraget.

Bruk av politi etter tidspunkt
Ambulanse
Ja
Hendelsestidspunkt

Total

Nei

Total

Dag ukedager

7

4

11

Natt ukedager

3

3

6

Dag helg

2

1

3

Natt helg

4

12

16

16

20

36

I helgen er det flest tilfeller der ambulanse ikke er involvert. 22 av 36 situasjoner som
involverer psykisk syke skjer på natt, og da spesielt på natt i helg. I 15 av disse situasjonene er
ikke ambulanse involvert. 14 situasjoner som involverer psykisk syke skjer på dag, og i 5 av
disse er ikke ambulanse involvert.

Oppdragenes karakter og bruk av ambulanse
Ambulanse
Ja
Type situasjon

Nei

Total

Ambulanse tar over oppdraget

8

0

8

Politi kjører selv til bestemmelsessted

2

12

14

Søk etter person

0

3

3

Politi er med i ambulansen

2

0

2

Politi kjører bak ambulansen

1

0

1

AMK tar over oppdraget før patrulje sendes ut

0

2

2

Annet der politipatrulje ikke er involvert

1

0

1

Avklares uten transport

1

3

4

Ukjent hvem som transporterer pasienten

1

0

1

16

20

36

Total

I situasjoner der politiet ikke involverer ambulanse er det relevant å se på de gangene politiet
selv kjører til bestemmelsessted. I andre tilfeller vil involvering av helse/ ambulanse ha
mindre/ liten betydning da situasjoner enten blir avklart, det er snakk om søk etter person,
eller at operasjonssentralen overfører oppdraget til AMK uten at patrulje sendes ut.

Hendelser der ambulanse ikke er involvert.
Hendelsestidspunkt
Dag ukedager
Type situasjon

Natt ukedager

Dag helg

Natt helg

Total

Politi kjører selv til bestemmelsessted

3

1

0

8

12

Søk etter person

1

0

0

2

3

0

1

0

1

2

0

1

1

1

3

4

3

1

12

20

AMK tar over oppdraget før patrulje
sendes ut
Avklares uten transport
Total

Av 12 oppdrag der politiet ikke involverer ambulanse og selv kjører til bestemmelsessted,
skjer 8 av disse på natt i helg.

Hendelser der ambulanse er involvert.
Hendelsestidspunkt
Dag ukedager
Type situasjon

Natt ukedager

Dag helg

Natt helg

Total

Ambulanse tar over oppdraget

4

1

1

2

8

Politi kjører selv til bestemmelsessted

0

1

0

1

2

Politi er med i ambulansen

1

1

0

0

2

Politi kjører bak ambulansen

1

0

0

0

1

Annet der politipatrulje ikke er involvert

1

0

0

0

1

Avklares uten transport

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

7

3

2

4

16

Ukjent hvem som transporterer
pasienten
Total

Av 16 hendelser der ambulanse er involvert er politiet med til bestemmelsessted 5 ganger. En
situasjon der det ikke var beskrevet hvem som fullførte oppdraget. I de andre situasjonene ble
situasjonen avklart eller ambulanse tok over oppdraget/ transporten.

Sammendrag
Psykiatriambulansen kjørte 27 turer som omhandlet psykiatri i registreringsperioden. 16
transporter handlet om pasienter som var/ble henvist på tvang eller allerede var under tvungen
psykisk helsevern. Psykiatriambulansen har registrert 9 turer inn til AMC2 i perioden. 1 av de
turene ble politiet involvert, men kun i starten av oppdraget og da ikke helt frem. Totalt
samarbeidet psykiatriambulansen med politi 5 ganger i denne perioden. 2 ganger i starten av
oppdraget og 3 ganger ba psykiatriambulansen om bistand underveis i oppdraget.
I Bliksund er psykiatriambulansen registrert med 19 turer med primærproblem psykiatri.
Dette samsvarer ikke med psykiatriambulansens egne data som sier 27. Forklaringen til dette
er at ambulansen kan registrere hjem/ ut/ innkjøring ved transporter mellom institusjoner.
Dette kan være transporter med behov for psykiatrikompetanse, men de fanges ikke opp i
dette registreringsverktøyet. En annen forklaring er at primærproblem registreres forskjellig.
Selvskading/ tablettintoks kan registreres som en somatisk problemstilling selv om tiltakene i
hovedsak er psykiatriske.
Det ble lagt inn 75 pasienter ved AMC2 i denne perioden. 42 pasienter ble lagt inn i
psykiatriambulansens åpningstid. 45 kom inn til AMC2 med helsepersonell. 16 kom med
pårørende og 15 kom alene. 10 pasienter kom med politi.
Av 10 som kom til AMC2 med politi var ambulansen med i 3 av dem og pårørende med ved 1
innleggelse. 6 ganger kom politi med pasienten alene. Alle 10 gangene politi var med, var
pasienten henvist på en tvangsparagraf. Totalt var 30 pasienter henvist på/ underlagt en
tvangsparagraf i denne perioden. 6 ganger kom politi alene med pasienten. 4 ganger på natt i
helg, 1 gang på dag i helg og 1 gang i en ukedag.
Halvårsrapporten fra AMC2 2016 viser at 5 av 10 innleggelser på natt (kl. 22:00-kl. 08:00) er
på henvist på tvangsparagraf og 4 av 10 innleggelse på dag/ kveld (kl. 08:00-kl. 22:00) er
henvist på tvangsparagraf.
Av alle registrerte transporter med primærproblem psykiatri i registreringsperioden kjører
psykiatriambulansen 35 % av turene. I psykiatriambulansens åpningstid kjører
psykiatriambulansen 70 % av turene.
Av alle registrerte transporter med primærproblem psykiatri fra 1. januar tom 30. september
kjører psykiatriambulansen 30 % av turene.
Bistand av politi til ambulanser ved primærproblem psykiatri i registreringsperioden:
Totalt alle ambulanser: 22 %
Psykiatriambulansen: 16 %
Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 26 %
Bistand av politi til ambulanser ved primærproblem psykiatri fra 1. januar tom 30. september
2016:
Totalt alle ambulanser: 28 %
Psykiatriambulansen: 24 %
Andre ambulanser enn psykiatriambulansen: 30 %

Totalt utgjør politibistand ved primærproblem psykiatri eller rus/intox 31 % av alle
situasjoner ambulansen trenger bistand.
Hos AMK registreres oppdrag der det er ønskelig at psykiatriambulansen kunne vært et tiltak.
I registreringsperioden ble det registrert « ikke ledig psykiatriambulanse» 24 ganger. 13
ganger var på natt og 7 ganger i helg.
36 ganger har politiet vært involvert i hendelser med psykisk syke i følge politiets egen logg i
registreringsperioden. 16 ganger av disse har ambulanse også vært involvert. 16 av 36
hendelser skjer på natt i helg. I 4 av disse hendelsene har ambulanse vært involvert.
Totalt var det 20 hendelser der ambulanse ikke er involvert. Av disse kjører politiet selv med
pasienten til bestemmelsessted 12 ganger. 8 av disse skjedde på natt i helg.

Sentrale funn:


Politi kjører ofte alene med pasienter til psykiatrisk helsehjelp, og da spesielt på natt i
helg.



Psykiatriambulansen transporterer 30 % av alle transporter med primærproblem
psykiatri.



Politi bistår psykiatriambulansen mindre enn andre ambulanser ved primærproblem
psykiatri



Tre av fire innleggelser på tvang skjer på dag/ kveld mellom 08:00 og 22:00.



Totalt transporterer psykiatriambulansen tre av ti tvangsinnleggelser inn til AMC2.

Kommentarer
I denne registreringen fremgår det at psykiatriambulansen får mindre bistand av politi enn
andre ambulanser ved primærproblem psykiatri. Vi vet at psykiatriambulansen er bevisst på å
ta over en transport så fort man vurderer det forsvarlig, noe som indikerer at tiden politi
bruker på et oppdrag reduseres, men dette gjøres også av andre ambulanser.
Psykiatriambulansen kjenner også godt til lover og regler og organisasjonsstrukturen, noe som
kan gjøre psykiatriambulansen i stand til å informere pasienten om dette. Personal fra
psykiatriambulansen har også en relasjon til flere pasienter og tilgang til å hente informasjon i
elektronisk pasientjournal
Psykiatriambulansen blir prioritert ved utfordrende psykiatriske vurderinger/hendelser og ved
tvangsinnleggelser. Samtidig er den ikke tilgjengelig natt og i helg. På kveld/ natt i helg er det
mange tilfeller av samtidig rus/ psykiatri problemstillinger som kan gjøre
ambulanseoppdragene mer utfordrende. Av registreringen er politiet mest involvert på kveld/
natt i helg.

Ved en riktig risikovurdering av ambulanse og politi i fellesskap, kan politi forlate
hendelsesstedet og være i beredskap til andre oppdrag. Ved flere tilfeller er ikke ambulanse
involvert i transport. I de tilfellene kjører politiet pasienten til kvalifisert helsehjelp selv.
Selv om det er en indikasjon på at en ambulanse med riktig kompetanse vil redusere
politiinvolvering vil tilgjengelighet til ambulansen ha en god del å si. Ved flere samtidige
hendelser vil man få en samtidighetskonflikt, og AMK må prioritere hvilke hendelser som
ambulansen kjører ut på først. Ved at politi selv transporterer pasienten til kvalifisert
helsehjelp i noen tilfeller må da ses på som nødvendig for at pasienten skal få hjelp raskt.
I andre tilfeller der politi ikke involverer ambulanse, er det i politiets logg ikke beskrevet at
ambulanse er vurdert, men at pasienten transporteres til helsehjelp fordi man ønsker å spare
tid. Ved noen loggføringer fremgår det ikke at helse er forsøkt kontaktet i det hele tatt. Det
kan godt være man har forsøkt å få en ambulanse på plass, men hvis man ikke har det, mister
pasienten muligheten for å velge hvordan han ønsker å bli transportert. Dette kan føre til en
unødvendig stigmatisering og belastning for pasienten.

Notat frå Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen til Helse Vest RHF om:

«Prosjekt transport av ustabile personar»
Helse Bergen HF fekk i 2015 kr 700.000 til eit prosjekt knytt til samspel mellom
Psykiatriambulansen og Akutt ambulant team ved Kronstad DPS.
Målet var å få fram korleis vi gjennom eit systematisk samarbeid mellom
Psykiatriambulansen og det akuttambulante teamet kunne styrke kompetansen innan dei
prehospitale akuttpsykiatriske tenestene. Aktuelle problemstillingar var:





Felles planlegging av dei prehospitale tenestene
Styrke fag- og kompetanseutvikling innan akuttpsykiatri
Sikre riktig kompetanse gjennom vidareutvikling av psykiatriambulansen sitt
kompetanseprogram
Sikre ansvarsavklaring innan dei prehospitale tenestene ved Haukeland
universitetssjukehus

Dei skisserte tiltaka vart berre delvis gjennomførte fordi Kronstad DPS gjennomførte ei
organisasjonsendring av det ambulante tenestetilbodet slik det går fram av brev til Helse Vest
dagsett 6. februar 2017.
Prosjektgjennomføringa vart difor i sin heilskap konsentrert om vidareutvikling av
psykiatriambulansen sitt kompetanseprogram; korleis skal ambulansepersonell ivareta sine
oppgåver på ein god måte. Det er utarbeidd rettleiar som skildrar korleis ambulanseoppdrag
kan gjennomførast trygt både for pasient og ambulansepersonell. Me siterer frå
målformulering:
Målet med denne veilederen er først og fremst å gi ambulansepersonell et redskap til bedre
egensikkerhet i sin arbeidshverdag.
Delmål er:
 Økt pasientsikkerhet
 Mindre bruk av politiet
 Mindre bruk av tvang (juridisk, vedtak), (oppfylle myndighetenes intensjon om mindre
tvang mot psykisk syke)
 Mindre bruk av fysisk makt (oppfylle myndighetenes intensjon om mindre tvang mot
psykisk syke)
 At alle pasienter får et bedre møte med helsevesenet
 At psykisk syke opplever seg bedre ivaretatt, møter et mer kompetent personell, også
utenfor sykehus
 Reduksjon av trusler og vold mot personellet Oppfylle HMS-krav og myndighetskrav
(ny forskrift 1.1.2017 om utførelse av arbeid / trusler og vold)

Tildelte middel for 2015 var kr. 700.000. Forbruk var kr 240.000. Unytta midler er
tilbakeførte til Helse Vest RHF.
Status Psykiatriambulansen i Helse Bergen HF
Psykiatriambulansen vart etablert i 2005, og er ein ordinær ambulanse tilpassa menneske med
psykiske lidingar. Tenesta er eit samarbeid mellom Akuttmedisinsk seksjon og Psykiatrisk
klinikk.
Psykiatriambulansen er tilgjengeleg alle dagar mellom kl. 10 og kl. 21.

Psykatriambulansen - tal oppdrag psykisk sjuke 2011 - 2016
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I 2015 var det totalt 3131 ambulanseoppdrag med psykisk sjuke i Helse Bergen. 50% av desse
vart gjennomførte med Psykiatriambulansen – resten med ordinær ambulanse. Ordinær
ambulanse vert nytta om natta og ved samanfallande tenesteoppdrag. Psykiatriambulansen
vert motsett også nytta til somatiske oppdrag – totalt 611 oppdrag i 2015.
Omfanget av politioppdrag
Politiet har gitt bistand i om lag 20 prosent av alle oppdrag både i 2015 og i 2016.
Størstedelen av denne bistanden går på å komme i kontakt med aktuell pasient, ta seg inn til
pasienten (som det berre er opp til politiet å gjere) og å sikre situasjonen.
Politibistand ved transport fordeler seg slik:
Type oppdrag
2015
Tal
%
Politi i ambulansen
32
2,05
Politi i bil bak
16
1,02
ambulanse
Politi står for transport 20
1,28
Total
68

2016
Tal
33
29
6
68

%
2,11
1,86
0,38

1

Vest politidistrikt har i e-post dagsett 10. november 2017 komme med følgjande
kommentarar:
Politiet har et sterkt styrket mandat om å ansvarliggjøre andre aktører knyttet til rus,
barnevern og psykiatri for at vi kan bruke ressurser på våre kjerneoppgaver. Mange
kommuner og aktører har ingen beredskap for å håndtere de tre temaene utenfor kontortid.
Dermed ender oppdragene hos politiet. Slik har det vært, men dette vil politiet arbeide for å
endre. Andre etater kan ikke lenger hvile seg på politiets ressurser.
Vi er derfor svært godt fornøyd med psykiatriambulansen i Helse Bergen. Andre politidistrikt
ser til oss, og anbefaler samme løsning for sitt helsevesen. Psykiatriambulansen har bedret
behandlingen av psykisk syke i nedslagsområdet, og har frigjort politikraft til våre
kjerneområder.
Når det gjelder muligheter for forbedringer knyttet til psykiatriambulansetjenesten har vi kun
et ønske om at den kan utvide sin aktive tid. Dette vil bedre behandlingen av psykisk syke og
frigi enda flere politiressurser i nedslagsområdet.

Brukartilfredsheit
Divisjon psykisk helsevern har oppretta «Erfaringspanelet» som forum for dialog med
brukarar av våre tenester. Panelet består av brukarar av med eit stort kontaktnett i brukarmiljø
og brukarorganisasjonar.
Psykiatriambulansen vart presentert i møte 7. mars 2016. Seksjonsleiar Jarle Lexau orienterte,
og det vart drøfta forbetringstiltak.
Vi legg opp til at dialogen kan halda fram sidan transport / ambulanse er eit viktig tema for
brukarane.
Omfanget av akuttinnleggingar
Vi referer her status for akuttinnleggingar i Psykiatrisk akuttmottak, der Psykiatriambulansen
ofte er involvert. Talet på slike innleggingar har auka dei siste åra – bort sett frå i 2017. Vi ser
no ein nedgang som har heldt seg gjennom heile året:
Jan.-okt. 2015:
1982 innleggingar
Jan.-okt. 2016:
2006 innleggingar
Jan.-okt. 2017:
1772 innleggingar
Vi vil streke under at vi ikkje finn nokon samanheng mellom organisering av psykiatriambulanse og reduserte innleggingar i Psykiatrisk akuttmottak. Hypotesen er at fleire
pasientar enn før blir tilvist direkte til DPSa. Dette er i tråd med nasjonale føringar og lokale
tiltak.
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