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Prosjekt Transporttilbud psykisk syke 

• Tett samarbeid mellom: 
– Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF 

– Primærhelsetjenesten (LV, LV-sentral, psykisk helse) 

– Politi 

– Ambulanse 

– AMK 

– Brukerorganisasjoner 

– Parallelle prosjekt i HMN RHF 

 



Prosjekt Transporttilbud psykisk syke 

Regionalt prosjekt, utfordringer da 
psykiatrien i de tre HF har ulik struktur. 
Bruk av ambulante team en forutsetning 
fra HOD 

• Helse Møre og Romsdal HF 

– AHT (akutt heimebehandlingsteam) 

– AAT 

 

• St Olavs Hospital HF 

–  AAT  

– Kun dagtid man-fred 

 

• Helse Nord Trøndelag HF 

– To vakt team på sykehus, Namsos og 
Levanger 





 



 



 



Kunnskapsløft 



Kunnskapsløft 

 

• Kommunikasjon 

• Holdninger 

• Hvordan møte mennesker med 
psykiske lidelser 

• Lovverk 

• Psykiske lidelser 

– Personlighetsforstyrrelser 

– Psykoser 

– Stemningslidelser 

– Angst 

– Vivat 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Eg er overtydd om at AMK og ambulansetenesta sit med kunnskap og 

erfaring som kan bidra til å gjere akuttenestene våre ytterlegare betre. Eg 

vil soleis tru det vil vere nyttig å ha kontakt med AMK framover i det 

pågåande arbeidet med mottaksfunksjonar i Psykisk helsevern»( Øyvind 

Watne, overlege psykiatri St Olavs Hospital HF) 

 



 



Virksomhetstall politi 10 mnd 2015 
HMN oppdrag psykiatri 

• 602 oppdrag funnet i PO der politi bistår helsepersonell under 
gjennomføring av oppdrag med psykisk syke HMN 
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Transportmåte hvor politi er involvert 
totalt 488 oppdrag 

14 % 

28 % 

15 % 

29 % 

5 % 

3 % 
5 % 

1 % ambulanse alene

ambulanse med politi kjøretøyeskorte

ambulanse med politibetjent i ambulansen

politikjøretøy alene

politikjøretøy med ambulanse eskorte

politikjøretøy med helsepersonell i kjøretøyet

transport ukjent modus

annet



Pilot Sunnmøre 

• AHT tilgjengelig på nødnett  

• Tidlig involvering av AHT i pasientforløpet.  

• AMK som kommunikasjonssentral for AHT, og 
formidling av akutte, psykiatriske 
problemstillinger via legevakt tlf og 113 til AHT. 

• Systematisk håndtering gjennom felles EQS 
prosedyre mellom AHT og AMK. 

• Samarbeid med HDO og DnK. Opprettet egne TG 
for psykiatri. 

 



Pilot Sunnmøre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erfaringer 
• Vi er tidlig med i rød respons der det er alvorlige psykiske 

problemstillinger og kan undersøke bakgrunnen til pasienten i psykiatrisk 
journal.  

 

• Tidskritisk informasjon kommer hurtig frem. Løpende oppdatering 
underveis til oppdraget for alle. 

 

• AHT kan rykke ut og gjøre vurderinger på stedet. AHT kan være med å gi 
flere valgmuligheter for pasienten. 

 

• AHT kan være med å hjelpe pasienten på et tidlig tidspunkt, møte kjente 
pasienter og ny-syke pasienter hjemme hos dem selv, eller annet sted  

 

• Ambulanse og politi kan få faglig råd og beslutningsstøtte fra AHT. 

 



Erfaringer 
• Alarmknapp, kan tilkalle hjelp i krise. AHT har fortsatt tro på at det er 

rett at vi er med i systemet,  -sikkerhetsaspektet med GPS sporing og 
alarm, viktige trygghetsfaktorer for oss. 

 

• AHT ser stort potensiale i at vi kan kommunisere direkte med 
ambulansepersonell som er hos aktuelle pasienter med psykiatrisk 
sykdom av akutt karakter, slik at vi kan bli enige om det beste og riktigste 
tiltaket for pasienten. 

 

• Kommunikasjon for psykiater og øvrige i teamet med koordinator lettes 
mye. Det er enklere for teamene som er ute å kommunisere med 
hverandre gjennom å ringe på individsamtale på radio. 



Erfaringer 

Episode med rød alarm. AHT får bare adr. Ikke navn og fødselsnr. 
AHT rykker ut, og undervegs får vi kontakt med ambulansen på 
nødnett. Og via koordinator på basen får vi info om hvem det mulig 
kan gjelde, dersom det er personen som bor på adr. Og dette er da 
en kjent pasient for AHT, og vi får oppdatering på diagnose og 
tidligere innleggelser og poliklinisk behandling. Vi reiser og møter 
politi og ambulanse på stedet. Politiet har stoppet pasient i mulig 
forberedelser til henging. AHT, ambulanse og politiet blir en stund 
hos pasienten og samtaler med pasienten. Ambulansen reiser først 
og politiet blir igjen sammen med AHT. Pasienten blir hjemme og 
AHT følger han tett, senere på kvelden og videre.  

 

 



Samhandling 


