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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 ambulanse-

tjenesten 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 

Total 55 100,0 

 

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 

Somatisk avdeling, SUS 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 

 

 

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 Prosent 

 Nei 50 90,9 

Bistand fra politi ved oppstart av tur 2 3,6 

Bedt om bistand fra politi under 

gjennomføringen av oppdraget 
3 5,5 

Total 55 100,0 

 

  



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 

Total Nei 

Bistand fra politi 

ved oppstart av tur 

Bedt om bistand 

fra politi under 

gjennomføringen 

av oppdraget 

Hvor transporteres pasienten Legevakt 5 1 0 6 

AMC2 8 1 0 9 

Somatisk avdeling, SUS 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 

Total 50 2 3 55 

 

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 

Total 75 100,0 

 

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 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

 

Med helsepersonell til AMC2 

 Antall Prosent 

 Helseperonell 15 20,0 

Ambulanse 12 16,0 

Psykiatriambulanse 8 10,7 

Ikke med helsepersonell 37 49,3 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

  



Politi ved ankomst AMC2 

 Antall Prosent 

 Ja 10 13,3 

Nei 62 82,7 

Ukjent 3 4,0 

Total 75 100,0 

 

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 

Total Pårørende Med andre 

Følge av helse Ambulanse 0 3 3 

Ikke med helsepersonell 1 6 7 

Total 1 9 10 

 

 

Politi ved ankomst AMC2 og henvisningsparagraf 

 

Politi 

Total Ja Nei Ukjent 

Frivillig eller tvang § 2-1 frivillig 0 42 3 45 

§ 3-2 tvungen observasjon 10 13 0 23 

§ 3-3 tvungen psykisk helsevern 0 6 0 6 

§ 3-5 tvungen psykisk helsevern uten 

døgnopphold 
0 1 0 1 

Total 10 62 3 75 

 

 

 

  



Når kommer pasient med politi? 

 

Politi 

Total Ja Nei 

Dag natt eller helg Dag ukedag 2 11 13 

Natt ukedag 2 3 5 

Dag helg 2 4 6 

Natt helg 4 2 6 

Total 10 20 30 

 

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 

Total Ambulanse 

Ikke med 

helsepersonell 

Dag natt eller helg Dag ukedag 1 1 2 

Natt ukedag 1 1 2 

Dag helg 1 1 2 

Natt helg 0 4 4 

Total 3 7 10 

 

Politi og alene/ pårørende 

 

Alene eller pårørende 

Total Pårørende Med andre 

Dag natt eller helg Dag ukedag 0 2 2 

Natt ukedag 1 1 2 

Dag helg 0 2 2 

Natt helg 0 4 4 

Total 1 9 10 

 

 

 

 

 

 



Frivillighet eller tvang 

 

Frivillig eller tvang 

Total § 2-1 frivillig 

§ 3-2 tvungen 

observasjon 

§ 3-3 tvungen 

psykisk helsevern 

§ 3-5 tvungen 

psykisk helsevern 

uten døgnopphold 

Dag natt eller helg 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 

Total 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 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.   

 
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 



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 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Psykiatri 142 180 174 166 147 139 189 

Politi 39 56 56 42 32 38 56 

Andel 

politi 

27 % 31 % 32 % 25 % 22 % 27 % 30 % 

 

 

Psykiatriambulansen 

Totalt antall psykiatrioppdrag: 341 

Assistanse av politi: 83, 24 % av alle oppdrag med primærproblem psykiatri. 

 

Søk etter ukedager 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Psykiatri 59 72 70 75 63 0 2 

Politi 14 13 22 20 13 0 1 

Andel 

politi 

24 % 18 % 31 % 27 % 21 %  50 % 

 

 

 

Utvalgte stasjoner i Helse Stavanger: 

 

Søk på hele perioden: 

 Egersund Jæren Strand Sandnes Stavanger 

Psykiatri 57 154 49 168 673 

Politi 15 51 8 44 193 

Andel politi 26 % 33 % 16 % 26 % 29 % 

 

Disse stasjonene står for 97% av alle psykiatrioppdrag i følge Bliksund 

1101 oppdrag av totalt 1139 

  



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 Natt ukedag Helg Sum 

0700-1400 

A   1 

5 H 1  1 

V 1  1 

1400-2100 

A   1 

6 H 2  1 

V   2 

2100-0700 

A   1 

13 H  6 2 

V  3 1 

 Sum 4 9 11  

 

Rød (akutt) - A Gul (haster) - H 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 

Total Ja Nei 

Hendelsestidspunkt Dag ukedager 7 4 11 

Natt ukedager 3 3 6 

Dag helg 2 1 3 

Natt helg 4 12 16 

Total 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 

Total Ja Nei 

Type situasjon 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 

Total 16 20 36 

 

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 

Total Dag ukedager Natt ukedager Dag helg Natt helg 

Type situasjon Politi kjører selv til bestemmelsessted 3 1 0 8 12 

Søk etter person 1 0 0 2 3 

AMK tar over oppdraget før patrulje 

sendes ut 
0 1 0 1 2 

Avklares uten transport 0 1 1 1 3 

Total 4 3 1 12 20 

 

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 

Total Dag ukedager Natt ukedager Dag helg Natt helg 

Type situasjon 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 

Ukjent hvem som transporterer 

pasienten 
0 0 1 0 1 

Total 7 3 2 4 16 

 

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. 

 

 

 


