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Tilbud 
 

• Lavterskeltilbud 

• Vi ønsker å legge forholdene til rette 

for at pasienten kan få hjelp i 

hjemmet når det oppstår kriser og vi 

hjelper til å opprette kontakt med 

rett fagperson. 

• Telefonberedskap  

• Råd og veiledning 

• Hjemmebesøk/ambulant 

• Lett tilgjengelige, helhetlige og 

fleksible tjenester hvor brukeren får 

påvirke tiltakene som blir iverksatt.  



Kjerneoppgaver for AAT: 

• Et lavterskel/selvhenvisnings tilbud for voksne personer 

over 18 år. 

• Bestreber oss på rask og god tilgjengelighet for 

primærhelsetjenesten . Samhandle,  veilede og rådføre 

interne/eksterne samarbeidspartnere 

• Bistår når kriser oppstår og vanlige mestringsstrategier 

ikke strekker til. 

• Bidrar til at brukerne kommer på rett sted til rett tid.   

• Hjelpetilbud i en begrenset periode 

• For noen brukere kan det også være aktuelt å være en 

samtalepartner for pårørende og barn av psykisk syke. 

 

 



Ambulante tilbud finnes ved 5 distriktspsykiatriske senter 

(DPS) i psykiatrisk divisjon; Sandnes DPS, Stavanger DPS, 

Sola DPS, Dalane DPS, Ryfylke DPS Strand og Ryfylke DPS 

Randaberg. 

 



Før psykiatrisk ambulanse og den psykisk 

syke pasienten. 
• AAT har hatt samarbeid med psykiatrisk ambulanse siden 

oppstarten i 2010. 

• Viktig supplement til ordinær ambulansetjenestetilbudet 

ved Stavanger Universitetssykehus.  

• Personer med alvorlige psykiske lidelser ble ofte hentet av 

politi. Ble kjørt inn til legevakt/akuttmottaket (amc2). 

• Traumatiske opplevelser for pasienten. Følte seg som 

«kriminelle». 

• Mer bruk av tvang/utagering ifm innleggelse? 

 

 



AAT og psykiatrisk ambulanse 

• Tett samarbeid ifm innleggelse av akutte psykisk syke 

pasienter. 

• Møter psykiatrisk ambulanse hjemme hos pasienten eller 

annet ambulant sted. 

• Pasienten blir møtt av omsorgsfulle, erfarne, kompetente, 

trygge og fleksibelt ambulansepersonell. 

• Tre personell. 

• En opplevelse av at innleggelse skal bli minst mulig 

«overtramp» i livet. 

• Føler seg ikke «kriminelle» lengre, men syke. 



• Gjennomgang i tre AAT viser til bare gode erfaringer. 

• Ambulansepersonell fremstår høyt kompetente. 

• Fremstår trygge i akutte situasjoner – rolige, fleksible, 

erfarne, på tilbud siden. 

• Psykiatrisk ambulanse utfører ikke tvang – kontakter politi 

når det trengs. 

• Psykiatrisk ambulanse på dag og kveld i ukedager. Ikke 

helg og helligdager. 



Pasientkasus 

• Alvorlig psykisk syk mann i 30 årene. 

• Bor i døgnbemannet bofellesskap. 

• Kombinasjon med rus. 

• Under tvungen psykisk helsevern og tvungen behandling 

med antipsykotika – depotinjeksjoner. 

• Nekter å samarbeide med AAT og ettervernspoliklinikk. 

• Blir rekvirert psykiatrisk ambulanse – politi ifm 

tvangsmedisinering. 

• Pga fleksibelt personell i psykiatrisk ambulanse og politi 

samarbeider pasienten. 


