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Folketall ca.400 000  

(24 kommuner) 



Bergen 
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Sandviken sykehus 
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Klippet fra nettet: 

Tonje Karma: Takk gud for at vi har psykebilen. Kjenner de 

godt og alle er fantastiske. Selv om de av og til må ty til litt 

tvang. De burde få jobbet døgnet rundt. Politiet har null 

medfølelse og e ofte frekk og ubehagelig. 

 

Psykiatriambulansen burde bli prioritert med utvidelse til 

hele døgnet. Det er jeg veldig enig i. Hadde nok ikke levd i 

dag hadde det ikke vært for Jarle og gjengen hans. 
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Ina Marie Sewe: Dere er en fantastisk gjeng og redder mange liv. 

 

Ukjent kvinne: Det er så mye bedre å bli hentet av psykiatriambulansen enn 

av politiet. Mye mer verdighet rundt det. Vi har en slik her i Bergen også. 

Håper virkelig ikke de vurderer å legge ned den. Det er et fantastisk tilbud. 

 

Ukjent kvinne: Hei Jarle, vil bare si takk for at du hjalp meg. Hadde ikke lyst å 

leve mer, men jeg har fått mye hjelp nå, takk Jarle. Klem fra ukjent. 

 

Oda Djupevåg: Jeg er helt enig i dine argumenter. 

I Bergen har man innført egen psykiatriambulanse som skal gjøre tvangsbruk 

mindre belastende for de som opplever det. 

Jeg har selv kjørt med denne, og det oppleves mindre belastende enn å 

hentes av politiet. Jeg mener dette er et godt tiltak for tvangsinnleggelser så 

lenge slike forekommer så ofte. 
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Rita Stokke: Jeg har et godt samarbeid med politiet, mange av dem 

kjenner meg og møter meg på en god måte, men folkene på 

psykiatriambulansen er enestående, de kjenner meg godt og har god 

tid. 

 

Ukjent: I motsetning til politiet så er ikke psykambulansen så brutal. Jeg 

ble møtt med respekt og forståelse, og de tok seg tid til å sette seg ned 

å snakke litt med meg for å prøve og få meg med mest mulig frivillig. 

De fleste som jobber på psykambulansen kjenner meg ganske godt, og 

jeg kjenner de, og det er veldig betryggende. Jeg får fortsatt en  klump i 

magen når jeg ser en politibil og ikke minst bringer det frem vonde 

minner.  
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Bakgrunn?  Behov ? 

Politiet:  

Psykiatrien opptar for mye av vår tid! 

 

Helsepersonale:  

Uverdig og stigmatiserende behandling av våre pasienter! 

 

Helseadministratorer:   

Vi betaler for mye til politiet ! 

 

Ambulansepersonell: 

Vi har ikke nok kunnskap,  

eller egnete ambulanser! 
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Målsetting 

Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport til  

behandling som er preget av respekt, likeverd og faglighet. 

 

Motvirke stigma og kriminalisering av mennesker med  

psykisk lidelse. 

 

Det gode møtet, den gode samtalen 



Ulemper for psykisk syke ved transport 

av standard ambulanse 

• Økt ventetid pga. prioritering somatikk 

• Forskjell i oppfatning om risiko for vold 

• Ambulansepersonell føler seg utrygg med psykisk syke 

• Politiet er oftere og lengre involvert i transport 
(Buis, 2004) 
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Tidsaspekt: 
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  Bruk av nok tid på oppdrag påvirker: 

 

• Holdninger til pasient 

• Skape ro i situasjonen 

• Gir mulighet til å lytte (kommunikasjon) 

• Omsorg og empati 

• Se individet bak diagnose 

• Helhetsinntrykket 

 

  Effekten og mål er mindre bruk av tvang og økt frivillighet 

 

 

  

  

  

  

  



Psykiatrisk ambulanse-Bergen 
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      2005 – 2008       2008 - 2015 
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Lover/forskrifter 

Hovedsakelig forholder vi oss til: 

 
• Psykisk helsevernloven 

• Akuttmedisinforskriften 

• Straffeloven § 17 nødrett og § 18 nødverge 

• Helse- og omsorgstjenesteloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 

• Helsepersonelloven 

 

Bruk av tvang og fysisk makt 

• Psykisk helsevernloven 

• Straffeloven § 17 nødrett og § 18 nødverge 

• Helsepersonelloven § 7 øyeblikkelig hjelp 

• Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisinforskriften
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17
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Akuttmedisinforskriften 
 
§ 3.Definisjoner 

a) Med akuttmedisin menes i denne forskriften medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåking ved akutt 

oppstått/forverring av sykdom eller skade, blant annet akutte psykiske lidelser og rusproblemer og 
akutte tilstander etter vold og overgrep, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for pasientens liv og helse.  

 

b) Med akuttmedisinsk beredskap menes i denne forskriften planer, utstyr og personell som skal sikre befolkningen nødvendige 
akuttmedisinske tjenester.  

 

c) Med kommunal legevaktordning menes i denne forskriften virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser 
om øyeblikkelig hjelp og foreta nødvendig oppfølging.  

 

d) Med medisinsk nødmeldetjeneste menes i denne forskriften et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk 
system for varsling og håndtering av henvendelser ved behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og 
omsorgstjenesten, der kommunenes legevaktnumre, nasjonalt legevaktnummer (116 117) og medisinsk nødtelefon (113) 
inngår.  

 

e) Med ambulansetjeneste menes i denne forskriften bil-, båt- og luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre og ambulansefly) 
som inngår i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus og der det under transporten er 
behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåking.  

 

f) Med personell i akuttmedisinsk beredskap menes personell ved AMK- og legevaktsentraler, personell i ambulansetjenesten, 

personell ved sykehusavdelinger med øyeblikkelig-hjelp-funksjon innen somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen, inkludert lege i vakt.  

 

g) Med kommunikasjonsteknisk utstyr menes i denne forskriften teknisk utstyr og programvare som inngår i helse- og 
omsorgstjenestens landsdekkende kommunikasjonsberedskap.  

 

h) Med utstyr for lydopptak menes et system for opptak, avspilling og lagring av muntlig kommunikasjon mellom innringer og 
AMK- og legevaktsentral.  

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisinforskriften


Kompetanse i somatisk og psykiatrisk 

akuttmedisin 
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Sammen er vi gode 

Pasienten i fokus! 
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Organisering 

• Delt mellom Akuttmedisinsk seksjon  
og Divisjon psykisk helsevern 
 

• Bil og ambulansearbeider er tilknyttet 
ambulanseavdeling 
 

• Psykiatripersonalet er tilknyttet Divisjon psykisk 
helsevern 
 

• Fast ansatte fra Divisjon psykisk helsevern 
 

• Faste ambulansearbeidere på bilen 
 

• Egen vikarliste med ekstravakter som har fått opplæring 
for denne tjenesten 

 

Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø (AMS) 

og Overlege Rune Kroken (PAM)  

Første psyk. bilen 
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• Oppsatt som ”First responder” 
 

• Bemannet med tre personale  

 ambulansearbeider + 2 psykiatrisk  

 personale 

 

• Det skal tilstrebes at det er  

 sykepleier/vernepleier på bilen 
 

 

• Fartøysjef: Ambulansearbeider er alltid fartøysjef. 

 

• Psykiatriske oppdrag: ”Leder psykiatriteam” er om mulig, alltid 
sykepleier/vernepleier. 

 

• Alt personale er uniformert som ambulansepersonell 
 

• Alle oppdrag journalføres og loggføres, det utarbeides måneds og års 
statistikker 

 

 
Operativt 
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• Vaktordning:  

 Mandag t.o.m. søndag  

 kl.1000-2100 

 

• Ikke tilgjengelig natt 

 

• Operativt underlagt AMK Bergen 
(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) 

(Alle oppdrag skal gå til AMK som vurderer og tildeler oppdrag) 

 

Operativt 



Personalet 
Ambulansearbeiderne 

• Fagbrev som ambulansearbeider/paramedic 

• Må være erfaren, selvstendig, personlig egnethet 

• Gjennomført internopplæring i konflikthåndtering (ESPA), egensikkerhet, 

      lovverk innen psykisk helsevern, sykdomslære om psykiske lidelser 

 

Psykiatripersonalet 

• Alt personalet skal ha en helsefaglig utdanning  

(Fortrinnsvis psyk. sykepleier/sykepleier, helst m/videreutdanning i psykisk helsearbeid) 

• Vikarkurs for ambulanse, opplæring i konflikthåndtering TERMA og ESPA 

• Psykiatripersonalet skal ha lang fartstid innen akuttpsykiatri eller tilsvarende 

• Stor vekt på personlig egnethet 

• Jevnlig vedlikeholdstrening i konflikthåndtering  

      og somatisk akuttmedisin med ambulansearbeiderne 

• ”Pålagt” fysisk fostring 

• Faste vikarer med erfaring fra somatikk og psykiatri 

 

 

Jarle Lexau, Ingrid Moe, Jarle Vikebø 



20 

Arbeidsoppgaver for PA 
 

• Transport av pasienter som pga. sin psykiske dysfunksjon  

      ikke kan bruke ordinære transportmidler i sin kontakt med     

      spesialisthelsetjenesten, og der det ikke er tilgjengelig helsepersonell eller 

      pårørende som kan bistå. 

 

• Transport av pasienter som trenger overvåking og/eller medisinsk hjelp under 
transport pga sin psykiske lidelse, for eksempel psykotiske og suicidale pasienter. 

 

• Transport av andre pasientgrupper som tilfredsstiller kravene til syketransport i 
Lov om spesialisthelsetjenesten men ikke kan nyttegjøre drosje eller 
kollektivtransport.  

 Eksempel er utagerende psykisk utviklingshemmede og pasienter som skal til 
behandling for rusavhengighet. 

 

• Bistå politi eller annen ambulanse når PA framstår som bedre alternativ. 

 

• Bistå lege som ønsker følge hjem til psykisk syk pasient som antas å skulle legges 
inn. 
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Bil 
• Ambulanse innredet til vårt formål  

• Utstyrt som vanlig ambulanse foran  

(Samband til AMK, kartterminal, oppdragene kommer direkte i bil fra 

AMK) 

• 2 stoler, klappsete og båre bak 

• Pasientstol har låsbart fempunktsbelte  

i tillegg til 3 punkts bilbelte 

• Utstyr: Bærestol, backboard,  

 akuttsekk, oksygen, defibrillator 

• Transportbelter, håndledds- 

 remmer 

• Annet:  

– 3 maglight, 3 håndapparater samband 

– Personlig verneutstyr: Kuttsikre hansker 

– Medisiner 
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Prioritering av oppdrag 

 
• 1.responder oppdrag (ØH).  

• Innleggelser i psykiatrisk divisjon både: 

• Tvungen innleggelse (Legeundersøkelse) § 3.1 

• Tvungen legeundersøkelse § 3.1.2 

• Frivillig § 2.1 

• Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, kapittel 5 i psykisk helsevernloven. 

 

• Innhenting av pasienter som har unndratt seg behandling: 

• Frivillig tvang § 2.2 

• Tvungen observasjon § 3.2 

• Tvungent psykisk helsevern § 3.3 

• Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold § 3.5.3 

• Overføring uten samtykke § 4.10 

• Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, kapittel 5 i psykisk helsevernloven. 

 

• Transport av pasienter mellom psykiatriske institusjoner. 

 

• Andre oppdrag. 

 

 Om oppdraget skal ha akutt, haster eller vanlig respons bestemmes etter kriteriene i 
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. 
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Hvorfor fungerer det i Bergen? 

• Kunnskap om systemet, sparer tid 
       (pasientene får rett hjelp, pårørende får nødvendig informasjon) 

 

• Fast ansatte fra begge profesjoner, liten gruppe 
       (kjenner hverandre, stoler på hverandre, samkjørt, gir trygghet, utfyller hverandre) 

 

• Lang erfaring innen psykiatri og konfliktløsing 
       (minske faren for bruk av tvang og fysisk makt, god ivaretakelse av pasientene) 

 

• Gode kunnskaper i lover, forskrifter, rundskriv 
       (rettsikkerhet for pasientene) 

 

• Undervisning for ordinært ambulansepersonell og andre 
(overføring av kunnskap og erfaring) 

 

Sammen blir somatikk og psykiatri et meget godt 

akuttmedisinsk tilbud til to store grupper pasienter! 
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Trygg og sikker helsehjelp, medisinsk oppfølging God plass, kan ligge om nødvendig 

Trygg sikring ved stor uro 
Hvem ville du valgt om det var deg som var psykisk syk? 

Egnet og sikker transport 

Er denne ambulansen egnet for urolige pasienter? 
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Samarbeid – Hva bidrar PA med? 
 

• Katastrofer/ulykker 

 

• Bistå annen ambulanseenhet 

 

• Bistå politi 

 

• Brann 

 

• Samhandlingstrening – Rykke ut på katastrofealarmer (Øvelse) etc. 

 

• Annet  (somatiske oppdrag, undervisning etc..)  



Bruk av politi 

 Politi involvert grunnet: 

 

• trusler om bruk av våpen 

• trusler om bruk av våpen mot seg 

selv (suicidalforsøk)  

 og helsepersonell  

• pas. har barrikadert seg  

• nekter å åpne 

• aktivt søk 

• nekter å være med 

• bistand til politi  

• kjent voldshistorikk 

• overta pas. for videre transport  
26 

•sikre stedet 

•rømming  

•bilulykke  

•vold mot personalet  

•sikre PA  

•først på stedet 

•utagering mot ambulansepersonell 

•husbråk 

•antatt farlig situasjon  

•ledet skadested  

•fysisk utagerende 
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Tall som teller 2011-2015 
Annet: 
 
Totalt snitt på ca. 6 oppdrag/dag   (Ca.6/dag i 2015) 
Totalt snitt på ca.189 oppdrag/måned  (Ca.181/mnd i 2015) 
Totalt snitt på ca. 2271 oppdrag/år  (2175 i 2015) 

  
Fra 1 til 13 oppdrag/dag 
Fra 166 til 226 oppdrag/mnd 
 
Tid på oppdrag fra 1 min til  
ca.12 timer 
 
Somatiske oppdrag utgjør ca.28 % 
611 oppdrag i 2015 
 
Altså 1564 (72%) psykiatrioppdrag 
i 2015 
 
Største oppdragskategori  
Selvmordsrettet: Ca.23 % 1806 oppdrag 
Psykoserelatert: Ca.46 % 3627 oppdrag 



Fordeling psykiatri og somatikk 
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Bruk av politi og makt i perioden 2011 t.o.m. 2015 

 

Totalt – 7866 psykiatrioppdrag  Antall  Av 7866 oppdrag 

Tvungen psykisk helsehjelp (Psykisk helsevernloven) 4214  ca.53,5 % 

Bruk av politi:    1458  ca.18,5 % 

Bruk av fysisk makt:  Politi/helsepersonell  395  ca.5 % 

Bruk av fysisk makt: Uten bistand fra politi (Nødrett) 172  ca.2 % 

Bruk av belter:    167   ca.2 % 

Skarpe oppdrag:    135   ca.1,7 % 

(Bruk av håndjern/politioppdrag:  89  ca.1%  
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% 

2014: 1564 oppdrag 

2015: 1552 oppdrag 

Summen av  

«fysisk maktbruk uten bistand fra politi» 

«bruk av belter» og 

«holding» 

er lik «fysisk maktbruk har vært nødvendig» 
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Selv om bistand fra politi utgjør i underkant av 20%, 306 oppdrag i 2014, så er behovet for bistand under transport betraktelig mindre. 

47 oppdrag totalt bistod politiet med transport. 

Bistand der politiet er med i ambulanse: 1,99% 31 oppdrag. 

Bistand der politiet følger i egen bil bak: 0,57% 9 oppdrag. 

Bistand der politiet selv transporterer pasient: 0,45% 7 oppdrag. 

Mesteparten av bistanden går på å komme i kontakt med pasient, ta seg inn til pasient og sikre situasjon. 

Juridisk, så er det kun politiet som kan ta seg inn i annen manns hjem, og mange oppdrag er nøkkeloppdrag. 

Bistand fra politi 2014  

19,72

1,99

0,57 0,450

5

10

15

20

25

Politi vært involvert i
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ambulanse

Politi tar transport

% av 1552 psyk. oppdr. Tot.

% av 1552 psyk. oppdr. Tot.
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Bistand fra politi 2015 
% 

Selv om bistand fra politi utgjør ca. 20%, 320 oppdrag i 2015, så er behovet for bistand under transport betraktelig mindre. 

68 oppdrag totalt bistod politiet med transport. 

Bistand der politiet er med i ambulanse: 2,05%, 32 oppdrag. 

Bistand der politiet følger i egen bil bak: 1,02%, 16 oppdrag. 

Oppdrag der politiet selv transporterer pasient: 1,28%, 20 oppdrag. 

Mesteparten av bistanden går på å komme i kontakt med pasient, ta seg inn til pasient og sikre situasjon. 

Juridisk, så er det kun politiet som kan ta seg inn i annen manns hjem, og mange oppdrag er nøkkeloppdrag. 

% av 1564 psyk. oppdrag totalt 
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Trusler og vold mot personalet 2014

Trusler og vold mot personalet, antall

oppdrag

Ant. oppdrag 

39 oppdrag trusler/vold 

2,51 % av 1552 psyk. oppdrag 

Mnd 

Ingen alvorlige skader. 

Ikke sykefravær grunnet skader. 
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Trusler og vold mot personalet 2015Ant. oppdrag 

66 oppdrag trusler/vold
4,22 % av 1564 psyk. oppdrag

Ingen alvorlige skader. 

Ikke sykefravær grunnet skader relatert til trusler og vold.. 

Mnd 
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Erfaringer samlet sett-system 

• Isolert sett ingen innsparing 

 

• Stor kostnad å bemanne ambulanse med  

       tre personell 

 

• Likeverd for psykisk syke og somatisk syke 

 

• Avlastning for ordinær ambulansetjeneste:  

       PA tar de fleste oppdrag med psykisk syke. Kan også ta somatiske oppdrag 

 

• Spesialverktøy for AMK, rådgivende  

 

• Psykiatriske og somatiske avdelinger har tilgang på spesialkunnskap og egnet 

ambulanse for transport av urolige/krevende pasienter 

 

• Kan bistå fastleger ved vurdering i hjem, der det er stor sannsynlighet for 

innleggelse/behov for transport 
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Erfaringer samlet sett-pasient  

• Rask hjelp ved akutte kriser 

• Er pasientens «advokat» 

• Hjelper til med informasjon og praktisk hjelp 

• Sikrer hjem for pasienten før transport 

• Anvender tid for å bygge tillit og trygghet 

• Kunnskap og erfaring til å ivareta urolige pasienter 

• Mange pasienter kjenner PA, gir trygghet 

• Mindre stigmatiserende enn politi 

• Tvangsbruk reduseres 
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Prehospital hjelp til  

psykisk syke er et HELSEOPPDRAG! 

Det finnes intensivambulanser, akuttambulanser med spesialpersonell, 

slagambulanse, hvorfor ikke også spesialambulanser med 

spesialkompetanse innen akuttpsykiatri? 

 

Det er på tide at også denne gruppen pasienter får et godt tilbud utenfor 

sykehus! 

 

Akuttmedisinsk helsehjelp gjelder også psykisk syke! 

 

Viser her til §7 Øyeblikkelig hjelp og §4 Forsvarlighet i HPL, sett opp mot 

«Akuttmedisinforskriften»! 
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Konklusjon 

Helsetilsynet:  
meget fornøyd med organisering og kvalitetssikring av tjenesten. 

 

Politi, AMK, BLV, Mental Helse, LPP: 
meget fornøyd, ønsker tjenesten på døgnbasis. 

 

Interne og eksterne samarbeidspartnere:  
mange gode tilbakemeldinger fra forskjellige brukere  

fra tjenestesiden. 

 

(Inter)nasjonal  
Interesse, forskning og oppstart av PA andre steder i Norge og Europa 

etter Bergens-modell. 

 

 

 

 

Akuttpsykiatriprisen 2011 



Det store spørsmål? 

Når mennesker blir alvorlig fysisk syk eller skadet, kommer 

ambulansearbeidere, sykepleiere, leger, luftambulanse etc.  

Den beste akuttmedisinske ekspertise på somatikk! 

 

Når mennesker blir alvorlig psykisk syk, kommer politi! 

Har ikke psykisk syke krav på like god ekspertise på akuttmedisin 

innen psykiske lidelser/sykdom som somatisk syke? 

 

Hvorfor denne store forskjellen? 41 



ESPA – egensikkerhet og 

prehospital aggresjonsforståelse 

42 



Utfordringer i samfunnet 

Pasienter med 

• Rus/psykiatri-lidelser 

• Demens-sykdom 

43 
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Omsorg 

Tid Helse 

AMBULANSETJENESTEN 
Psykiatrisk ambulanse-PA 

 


