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Veileder i egensikkerhet for ambulansetjenesten 

 

Dette må ses på som forslag til en praktisk tilnærming i møte og kommunikasjon med mennesker som er i 

vanskelige livssituasjoner. Det trenger ikke kun gjelde psykisk syke, men er allmengyldig for alle 

mennesker som sliter. 

Det kan være rus/psykiatri, demenslidelser, somatiske tilstander, diverse livskriser etc. 

Alle situasjoner som kan føre til at mennesker kan endre atferd, og noen ganger utføre både planlagte 

handlinger og handlinger utført i affekt grunnet sin livssituasjon. 

Her er det viktig at helsepersonell har god praktisk og teoretisk kunnskap, gode personlige egenskaper og 

ikke minst livserfaring for å kunne møte medmennekser i krise på en god, ivaretakende og profesjonell 

måte. 

 

Møt alle der de er, et medmenneske som er i en vanskelig situasjon og har behov for hjelp! 

Ikke ha fokus på diagnose, men menneske. Ha en lyttende tilnærming, gi uttrykk for støtte. Inviter 

pasienten til å komme med egne tanker om hva som kan gjøres for at situasjonen kan bli bedre. 

 

Enten det gjelder barn, ungdom, voksne eller eldre, vær ærlig! En god relasjon har alt å si for den gode 

kommunikasjon. Du må være til å stole på! 

 

Kjenn deg selv og dine følelser, slik at du kan ta grep om du blir for involvert. Vær objektiv i din 

tilnærming. 

Ta deg tid til å vurdere hva det egentlig er du står ovenfor, har du forstått pasientens situasjon på rett måte?  

Snakker dere samme språk, eller går dere forbi hverandre? 

 

Det er mange momenter som må ligge til grunn for at det gode møtet, den gode kommunikasjonen skal bli 

mest mulig optimal. Du som personell må oppleve deg trygg, egensikkerheten må være ivaretatt. Først da 

kan du kommunisere på en god måte. 

 

Jeg prøver å trekke frem det som jeg mener er viktig i denne veilederen. 

 

Viktige momenter er gode personlige egenskaper som empati, rolig/avbalansert, god selvinnsikt, evnen til å 

lytte, evnen til å spre ro, relasjonskompetanse/skape kontakt, evne til å «se» den andre etc. 

 

Teori alene løser lite, menneske til menneske er det som gjelder! Erfaring og atter erfaring! 

 

Jeg baserer dette på min erfaring fra vel 24 år innen akuttpsykiatri, herunder 10 år som leder og operativ 

ved Psykiatrisk ambulanse-Bergen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

For kontakt, spørsmål, innspill til forbedringer, endringer: jarle.lexau@helse-bergen.no 

Alle bilder er illustrasjonsfoto! 

 

 

 

 

mailto:jarle.lexau@helse-bergen.no


3 
 

FORORD 

 

Alle som arbeider med akuttmedisin, innen somatikk eller psykiatri, prehospitalt eller i 

akuttmottakene, har den samme opplevelsen: Utfordringene når det gjelder utagering og vold er 

større enn før og stadig økende. 

 

De som går inn i dette helsefeltet har (minst) tre viktige ting felles: De ønsker å hjelpe, de liker 

høy aktivitet og de er ikke av den engstelige typen. Proaktiv og resolutt opptreden i vanskelige 

situasjoner er avgjørende i akuttmedisinen, men må være kombinert med trygghet i 

arbeidssituasjonen, også for helsearbeidere som i utgangspunktet ikke er engstelige av seg. 

 

Det som kjennetegner kompetente helsearbeidere i akuttmedisin er trygghet; de vet hva de skal 

gjøre og når de skal handle, og de tar nødvendige forholdsregler for å kunne utføre jobben sin på 

en trygg måte. Alle liker å jobbe i team med slike fagfolk, og de er viktige rollemodeller.  

 

En av disse viktige rollemodellene innen psykiatrifeltet har nå satt seg ned og oppsummert sine 

erfaringer og satt ord på denne viktige men «tause» kunnskapen, slik at mange flere kan få del i 

den. 

 

Denne veilederen representerer først og fremst erfaringsbasert kunnskap. Den er en nyttig samling 

av de lover og regler, rutiner og instrukser som er gjeldende på feltet, men er først og fremst en 

god oppsummering av den erfaring Jarle Lexau og kollegene hans har samlet seg gjennom mange 

år i akuttpsykiatrien. 

 

Vi tror den vil dekke et viktig behov hos alle som jobber innen de prehospitale tjenester. 

Med god egensikkerhet skapes trygge arbeidsplasser også i den mest uforutsigbare delen av 

helsevesenet. Denne veilederen er derfor ikke bare en kunnskapsbase, men også et viktig HMS-

tiltak innen ambulansetjenesten. 

 

Vi vil takke Jarle Lexau for et flott initiativ, og anbefale veilederen som et viktig element i 

arbeidet med å sikre gode og forsvarlige helsetjenester, for både pasientene og fagfolkene. 

 

 

Haukeland universitetssykehus, 19.05.14 

 
 
Guttorm Brattebø                                                      Kristin Jordheim Bovim  
Avdelingsoverlege/avdelingssjef     Klinikkdirektør 
Akuttmedisinsk avdeling KSK      Psykiatrisk klinikk 
Haukeland universitetssjukehus     Haukeland universitetssjukehus 

www.helse-bergen.no      www.helse-bergen.no 
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1.0 Innledning 

Ambulansetjenesten og Psykiatrisk ambulanse-PA:  

Det påpekes at det ikke er forskjell på hvordan man kan bruke lovverket i forhold til å løse 

helseoppdrag og hva man har lov til å iverksette av tiltak! Hvert ambulanseteam må løse 

oppdragene ut ifra teamets kompetanse, bemanning og utstyr!  

Den «vanlige» ambulansearbeider er ikke trent for å ta seg av utagerende eller voldelige 

personer! 

HUSK: Det er helt greit å be om bistand! Egensikkerhet kommer først! 

 

Veilederen er beregnet på pasienter og situasjoner som kan utgjøre en fare for personellet! 

 

All helsehjelp skal i utgangspunktet være frivillig!  

Frivillighet SKAL være forsøkt før tvungen helsehjelp iverksettes! Bruk tid! 

 

Ber dere alle reflektere litt over hvordan dere forholder dere til pasientsikkerhet, egensikkerhet og 

kollegers sikkerhet. 
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Har vi godt nok fokus? Er sikkerhet noe vi har et naturlig og profesjonelt forhold til? Er rutiner 

godt nok innarbeidet? 

 

Det er obligatorisk, og det forventes at alt personell setter seg inn i veilederen «Personsikkerhet», 

og lærer seg innholdet!  

 

Veilederen omhandler fire områder:  

 

1. Veiledende sikkerhetsråd   2. Kommunikasjon, forebygging, forhandling  

 

        
 
 

3. Etikk, holdninger, refleksjon   4. Regelverk               

          
 

2.0 Utdrag fra «Retningslinjer for Psykiatrisk ambulanse-PA». 
 
Har tatt med retningslinjer og instrukser for PA, slik at dere kan se hva PA jobber etter. 

 
2.1 Bistand fra politiet 
«Politiets bistand er først og fremst nødvendig ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor 
institusjon. Bistand fra politiet vil også være aktuelt hvor personen antas å ville påføre seg selv 
eller andre skade, og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette. Bistand kan videre være 
aktuelt hvor det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale. 
 
I en ØH situasjon må ambulansepersonalet håndtere situasjonen, men forsøke å innhente 
bistand fra politiet så fort som mulig.  
Politiet har det juridiske ansvaret for tvangsmidlene de iverksetter for forsvarlig transport av 
pasienten, benyttes det tvangsmidler (håndjern) under ambulansetransport SKAL politi følge med i 
ambulansen til behandlingssted (Grunnet pasientens sikkerhet). Politiet løser seg selv fra oppdraget 
så snart de anser det som forsvarlig. 
 
Politiet skal alltid være med til pasient med kjent voldshistorikk og/eller dersom det er mistanke 
om våpen i huset. 

http://lovdata.no/
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2.2 Bruk av fysisk makt 
PA utøver som hovedregel kun tvang etter vedtak hjemlet i Psykisk helsevernloven. Hvis det er 
eller viser seg å være nødvendig å bruke fysisk makt for å utføre oppdrag, skal politiet alltid 
kontaktes, og det er politiet som da eventuelt skal anvende nødvendig fysisk makt.  
Bare helt unntaksvis hvor det oppstår en nødrettssituasjon, vil personalet på PA anvende 
nødvendig fysisk makt som holding eller bruk av transportbelter for å håndtere den aktuelle 
situasjonen.  
All slik bruk av makt logg- og journalføres. Hvis behovet for bruk av makt vedvarer, skal politiet 
umiddelbart kontaktes. 
 
Verbal overtalelse regnes ikke som bruk av makt. Forsiktig føring regnes heller ikke som bruk av 
makt, med mindre pasienten motsetter seg, verbalt eller fysisk, slik føring.» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AP – Ambulansepersonell 
PA – Psykiatrisk ambulanse 
AMA – Akuttmedisinsk avdeling 

3.0 INSTRUKS for PA 
 
ANSVAR: Se også instruks «Fartøysjef» og «Leder psykiatriteam». 

Påpeker at personalet i fellesskap er ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av tiltak i forhold 
til pasientbehandling etter HLSPL § 4 Forsvarlighet. Om man skulle være uenig i avgjørelse, og 
flertallet likevel gjennomfører tiltaket, så få AMK til å loggføre uenigheten. Føres også i journal!  
Konferer med AMK/lege om mulig, før gjennomføring av tiltak! 
HUSK: Ingen pasient forlates uten å konferere med AMK/lege. Se tiltaksbok AMA! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bruk av makt (Se Regelverk. s.40) 

Overføring mellom institusjoner, der pasient er på tvangsvedtak etter Psykisk helsevernloven, 
fattet vedtak/søkt inn på tvang (skal legges inn på tvang) eller pasientrettighetsloven § 4A, kan man 
bruke nødvendig fysisk makt for å få pasient med (Gjelder ikke utenfor institusjon, f.eks. ved henting i 

hjem, offentlig sted etc.).  



8 
 

Det må vurderes individuelt hver gang, om teamet vurderer seg kompetent/fysisk i stand/har 
ferdigheter til å gjennomføre oppdraget på en sikkerhetsmessig god måte, både for pasient og 
personale. Bruk bistand fra politi om man er usikker! 
 
Helsepersonelloven § 7 Øyeblikkelig hjelp, hjemler også nødvendig helsehjelp mot noens vilje, 
gjelder både somatisk- og psykisk syke (Kun legeundersøkelse for psykisk syke).  
 
Vedrørende tvungen helsehjelp/legeundersøkelse til psykisk syke om det er tid nok, skal det 
innhentes vedtak om tvungen legeundersøkelse etter phvl § 3.1 annet ledd. 
 
Ellers kan fysisk makt kun benyttes ved nødrett § 17 strl. og nødverge § 18 strl. i nødsituasjon, 
eks. angrep på personalet, forsøk på suicid, pasient prøver å rømme (er til fare for seg selv eller 

andre). Politibistand ved tilfeller der maktbruk må opprettholdes, eller personell ikke ser seg 
kompetent til å gripe inn. 
 
Blir en pasient urolig/utagerende under transport, kan denne holdes til uroen går over. Hvis ikke 
må politiet tilkalles for bistand.  
Bruk av makt/tvangsmidler SKAL føres i journal + logg. Husk klokkeslett fra/til. 
 

3.2 Bruk av teknisk utstyr – Belter (Psykiatripersonell-PA) 
Lov om medisinsk utstyr § 3. 

Beltene er samme type som brukes i institusjon, og leveres av samme produsent. 
Er pasienten meget urolig/utagerende kan belter brukes, dette blir en vurdering under 
nødrett/nødverge- paragrafen eller nødsituasjon. Føres i ambulansejournal og logg. Husk 
klokkeslett fra/til. Hvis pasient ikke er inneliggende i psykisk helsevern, må dette spesifiseres i 
journal og logg. 

 

3.3 Bruk av politi. 
Ved bruk av makt der dette vedvarer utover nødsituasjon, skal politiet tilkalles for bistand. 
Har pasienten barrikadert seg, skal personellet kontakte politiet. AP kan fortsette og holde 
kontakt med pasient om sikkerhetsmessig forsvarlig. 
Framsetter pasienten trusler om bruk av våpen, skal AP trekke seg tilbake og tilkalle politiet. 
Er det vurdert som overveiende sannsynlig at pasienten vil gjøre motstand mot innhenting, skal 
politiet tilkalles og bistå AP. 
 

3.4 Transport PA-ambulanse 

Når pasient sitter i pasientstol, så SKAL personell sitte på klappsete ved dør, dette grunnet 
observasjon av pasient og sikkerhet. Likeså der pasient ligger på båre, SKAL personell sitte i 
pasientstol eller bakerste stol for å kunne observere/kommunisere med pasient under transport. 
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4.0 Veiledende sikkerhetsråd 
 
Sikkerhet i 3 dimensjoner! 

      
  Personalet!       Pasienten!       Publikum! 

 
 
 

 
4.1 SIKKERHET-OPPTREDEN-KOMMUNIKASJON 
Hvordan forholde seg til oppdrag med psykisk syke/suicidale! 
 
Artikkel 
Klippet fra SUM, Scandinavian Update Magazine, nr.2.2011 (Lovparagrafer er redigert/oppdatert) 
Prehospital psykiatri, Når verden ser annerledes ut! 
Av psykiatrisk sykepleier Ingvild Helle og seksjonsleder Jarle Lexau 

 
Politiet ber AMK sende ut Psykiatrisk ambulanse (PA) til hjemmeadressen til en mulig psykotisk pasient. 

Da PA ankommer observerer vi mye boss utenfor, det er merker på døren, ser ut som innbruddsforsøk. 

 

PA banker på, vi kan ikke se noen gjennom vinduet. Døren går sakte opp, vi har gruppert oss på hver side 

av døren, og en som står på litt avstand fører samtalen. 

 

Pasienten ser oss og spør hvem vi er, han oppleves desorientert, redd, påvirket. “Å, er det dere, det var 

godt dere kom”, sier han etter litt. “Hjelp meg”! “Dere må kjøre meg til sykehuset, de er ute etter meg. På 

sykehuset er jeg trygg”, sier han med angst i stemmen. 

  

PA spør hva som er skjedd, vi går inn i leiligheten for samtale og å nøste opp i situasjonen. 

Pasienten sier han har ringt politiet etter hjelp, men de trodde ikke på ham. Vi sier at nå er vi kommet for å 

hjelpe ham. Pasienten forteller at han har ligget under stuebordet hele natten av frykt for at noen skulle ta 

livet av ham. 

  

Det ene stuevinduet er knust, pasienten har store kutt på den ene hånden. Han har bygget en barrikade 

foran vinduer og dører, redselen har tydeligvis vært stor. Han har urinert på stuegulvet av frykt for at de 

som var ute etter ham skulle oppdage at han gikk på toalettet. Pasienten sier at noen har skutt inn i 

leiligheten, det ligger kuler på gulvet. Ved nærmere ettersyn viser det seg at “kulene” er bits til en drill. 

“Nei”, sier pasienten, “ser dere ikke, det er kuler”. Vi sier at det kan vi ikke se, men vi forstår at han tror 

det.  

Pasienten sier at tre maskerte menn kom inn gjennom sikringsskapet. “Hvem var det som kom inn til deg 

da”? Pasienten mente det var tre politifolk ikledd finlandshetter som tok seg inn og banket ham opp. “Tror 

du virkelig at politiet ville gjort noe slikt?”, spør vi. Og hvordan skulle de klare å ta seg inn gjennom 

sikringsskapet ditt? Pasienten blir litt usikker. Nei, de ville vel ikke det, men de så ut som politifolk, det 

virker helt sprøtt, men det er helt sant, dere må tro meg. Vi svarer at vi tror at han har hatt opplevelser som 

har framstått som virkelige for ham.  

Pasienten bekrefter bruk av amfetamin og ulike piller. Det var godt dere kom, kan vi kjøre nå? Ja, vi skal 

bare se at alt er i orden i leiligheten din først, trenger du å ha noe med deg? Nei, ikke nå, jeg kan få ordnet 

det seinere. Vi går sammen til ambulansen og kjører til Bergen legevakt for legevurdering av pasienten. 
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Opptreden 

•  HVORDAN DU SNAKKER 

•  HVORDAN DU STÅR 

•  HVORDAN DU GÅR 

•  HVORDAN DU KLER DEG 

•  BÆRING AV SYMBOLER 

•  TENK FREMOVER 

•  TENK KONSEKVENS 

•  VÆR BEREDT 
 

 

 

Hva innebærer en psykose? 

Å VÆRE PSYKOTISK KAN KARAKTERISERES AV MANGE KJENNETEGN.  

DE MEST VANLIGE ER REALITETSBRIST (FORSTYRRET OPPFATNING AV VIRKELIGHETEN), FUNKSJONSNEDSETTELSE OG 

MANGLENDE SYKDOMSINNSIKT. NOEN OPPLEVER SANSEBEDRAG SOM SYNS-, HØRSELS- OG l LUKTHALLUSINASJONER, 

ELLER KAN VÆRE AV DEN OPPFATNING AT DE STYRES ELLER PÅVIRKES AV YTRE KREFTER. VRANGFORESTILLINGER ER 

VANLIGE, OG KAN GJERNE VÆRE AV PARANOID KARAKTER. OFTE SER EN FORANDRINGER I STEMNINGSLEIET SOM KAN 

VARIERE FRA OPPSTEMTHET TIL SINNE, DEPRESJON, ANGST OG KATASTROFEFØLELSE. 

 

Å møte pasienter som er psykotiske kan være en utfordring, og skape usikkerhet og frykt hos de som skal 

hjelpe. Når vedkommende ikke opptrer rasjonelt og heller ikke ønsker hjelp, er det lett å bli 

handlingslammet. Mange opplever det vanskelig å vite hva man skal si og gjøre i frykt for å forverre 

situasjonen, eller i verste fall bli angrepet. 

 

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan man skal forholde seg, men følgende punkter kan være nyttige å 

ha tenkt gjennom før en går inn i situasjonen. 

 

TENK SIKKERHET 

Å sørge for sikkerheten både for seg selv og pasienten er avgjørende. Ingen er tjent med å bli skadet i 

tjenesten. Selv om de fleste mennesker som er i psykisk ubalanse forholder seg rasjonelt til hjelpeapparatet, 

finnes det unntak. Det kan være nyttig å innhente så mye informasjon som mulig på forhånd. Er pasienten 

kjent? Er det rusmidler eller våpen inne i bildet? Har pasienten tidligere reagert med aggresjon og vold? 

Trusler? Avvent bistand fra politiet dersom det er tvil om oppdraget kan løses på en trygg og forsvarlig 

måte. 

 

Ved fare for utagering bør man tenke på avstand, å være utenfor rekkevidde for slag og spark. Ved fare for 

at pasienten kan skade seg må personalet passe ekstra godt på. 

 

Man bør forvente at pasientene kan være impulsive, og det er derfor viktig å observere atferd og språk. Ved 

hjemmebesøk må man være oppmerksom på pasientens omgivelser. Sjekk om det ligger kniver eller 

medikamenter synlig, og personalet bør plassere seg diskret foran åpninger i rommet for å forhindre for 

eksempel at pasienten kan hoppe ut fra et vindu eller en veranda. “Psykiatriambulansen” i Helse Bergen er 

alltid bemannet med tre personer nettopp for å kunne kontrollere og stoppe fysisk utagering i en 

nødsituasjon. 

Ved transport bør pasienten plasseres i et sete der man har best mulig kontroll om en situasjon skulle 

oppstå. Personellet bør sitte foran pasienten, i tilfelle han forsøker å ta seg ut av bilen under transport. 

 

Den som kjører bør melde inn til AMK hva som skjer, og hvor vi har tenkt oss. Om vi opplever at det er 

grunn til bekymring i forhold til utagerende atferd, må alle løse gjenstander fjernes. Alt utstyr som kan 

brukes som våpen stues bort. Kupeen bør være tom for utstyr om mulig. 

 

Skulle det oppstå en situasjon med utagering og pasienten ikke klarer å hente seg inn igjen, må det vurderes 

å stanse transporten, og eventuelt “fryse” situasjonen. Kall opp AMK, be om bistand fra annen ambulanse, 

eventuelt politiet. Klarer man ikke få kontroll og det er stor fare for skade på personalet eller pasient, er det 

•  ALT DU IKKE GJØR, MEN ANDRE OPPFATTER 

•  SKAPE RO I SITUASJONEN RUNDT PASIENTEN 

•  KAN VÆRE GUNSTIG Å FÅ PASIENTEN TIL å  

  SETTE SEG NED 

•  ÉN SNAKKER MED PASIENTEN 

•  STEMMEBRUK 

•  HUSK Å PUSTE! 

•  KRAV DET GÅR AN Å FORHOLDE SEG TIL 
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bedre å la pasienten forlate ambulansen og be politiet komme så snart de kan. Husk at man har nødknapp 

på sambandet! 

 

SAMHANDLING- KONTAKTETABLERING 

Det å fremstå som trygg og rolig i spente situasjoner er viktig, og kan redusere angst og uro. Om pasienten 

tillater det kan det hjelpe å sette seg ned sammen og holde rundt vedkommende eller i hånden. Ved 

opprettelse av dialog er det viktig å bruke god tid, vise at personalet er der for å hjelpe og at personalet vil 

høre på hva pasienten har å formidle (aktiv lytting). Det er viktig at personalet gir uttrykk for at de vil gjøre 

det beste ut av situasjonen, slik at pasienten opplever at verdigheten blir ivaretatt. 

 

Man kan med fordel la pasienten pakke nødvendige eiendeler og sjekke at boligen blir forlatt på en 

forsvarlig måte (medbestemmelse/brukermedvirkning). 

 

KOMMUNIKASJON 

Vårt viktigste redskap er ordene, og ikke minst kroppsspråket. Å få til en dialog med pasienten og å nå inn i 

kaoset er avgjørende. Lytt til hva pasienten har å si. Prøv med få og enkle ord å fortelle hvorfor dere er 

kommet og hva som vil skje. Ikke alle avgjørelser er like populære. Det å bli hentet mot sin vilje, eventuelt 

til tvangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus, er en traumatisk opplevelse for mange. Det vekker minner om 

tidligere negative opplevelser for enkelte, og kan føre til motstand både verbalt og fysisk.  

Det å bli fratatt selvbestemmelsesretten, som en tvangsinnleggelse i realiteten er, kan oppleves som et stort 

overgrep. Av og til er ikke pasienten informert før helsepersonellet kommer, eller innleggende instans har 

ikke fortalt alt, for å unngå utagering. Erfaring viser at å være ærlige med pasienten og forholde seg til 

fakta er bra. 

 

Om pasienten skulle bli urolig, verbalt eller fysisk, så snakk med vedkommende. Si at dere opplever 

pasienten urolig, om det er noe dere kan gjøre for å hjelpe. Man kan godt spørre om pasienten har 

tankekjør, ofte er det mye angst inne i bildet. Angst kan for andre oppleves truende. Spør om pasienten er 

engstelig, si at dere er der for å hjelpe, at han/ hun er trygg sammen med dere. Dette må ofte gjentas flere 

ganger. 

 

Personellet er avhengige av å skape trygge relasjoner til pasienter og pårørende. Man kan treffe mange av 

pasientene igjen i ulike sammenhenger, og tillit er et nøkkelord. De skal kunne stole på at det personellet 

sier er korrekt, og at det ikke lyves for dem. Det er mulig å gjøre situasjonen lettere for pasienten ved å 

informere om hvilke klagerettigheter han har. Personellet kan videreformidle ønsker som pasienten har og 

være pasientens talsmann dersom vedkommende ønsker dette. Man bør legge seg på minnet at de aller 

fleste pasienter vi kommer i kontakt med som regel er fortvilet, har angst/frykt, føler håpløshet eller er 

redde. Dette kan gi seg uttrykk i aggressive handlinger! 

 

PSYKIATRISKE PASIENTER HAR SAMME RETTIGHETER  

SOM ALLE ANDRE. DET Å HENTE NOEN MOT SIN VILJE  

KREVER KUNNSKAP OM LOVVERKET SOM SKAL 

ANVENDES. 

 

 

 

 

 

LOVVERKET – EN UTFORDRING 

De aller fleste ønsker helsehjelp når de blir akutt somatisk syke, og er lettet når ambulansen kommer. For 

psykiatrien er situasjonen ofte omvendt. Pasienten har ofte ikke bedt om helsehjelp, og kan ha en 

egenopplevelse av at det ikke feiler ham noe som helst. Enkelte psykiske lidelser, eksempelvis psykoser og 

manier, kan gi manglende eller begrenset innsikt i egen sykdom. En manisk person kan føle seg fullstendig 

frisk og vital, og vil stille seg helt uforstående til at han har behov for hjelp. Det er ofte pårørende eller 

andre personer rundt vedkommende som rapporterer om påfallende atferd og ønsker helsehjelp. 

 

Psykiatriske pasienter har samme rettigheter som alle andre. Det å hente noen mot sin vilje krever 

kunnskap om lovverket som skal anvendes.  
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Helsepersonell har plikt å sette seg inn i de aktuelle lovene og forskriftene som gjelder når det brukes makt 

og tvang. 

Ved henting av psykisk syke mot sin vilje må man ha spesielt fokus på lovverket for å ivareta pasientene på 

lovlig måte. Ambulansepersonell kan oppleve å høre: “Kan ikke dere bare ta han med da”? 

 

VÅRT VIKTIGSTE REDSKAP ER ORDENE, OG IKKE MINST KROPPSSPRÅKET. 

I utgangspunktet er all helsehjelp frivillig med mindre det foreligger vedtak om tvang, for eksempel 

tvangsinnleggelse eller vedtak om tvungen legeundersøkelse. Frivillighet skal alltid prøves først. Det skal 

brukes tid på å motivere og oppfordre til frivillighet fra pasientens side. Å ha medbestemmelsesrett og 

innflytelse over egen behandling gir som regel det beste resultatet. Med akuttmedisin menes kvalifisert 

medisinsk diagnostikk, rådgivning, behandling og/eller overvåkning ved akutt oppstått/forverring av 

sykdom eller skade, herunder akutte psykiske lidelser, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv 

og helse. 

 

Lovverket som regulerer tvang er hovedsakelig Psykisk helsevernloven kapittel 3, Helsepersonelloven § 7, 

Straffeloven § 17 og 18, Pasientrettighetsloven § 4A (omfatter tvang vedrørende somatiske tilstander), Lov 

om sosiale tjenester § 6-2 og 6-2a (omfatter tvungen behandling innen rusomsorgen) og Politiloven § 12. 

 

Innleggelse kan skje frivillig, eller med tvang dersom pasienten ikke samarbeider. 

Kriteriene for å bli tvangsinnlagt er følgende:  

Ved tvangsinnleggelser etter lovens § 3-3 (tvungent psykisk helsevern) må pasienten vurderes til å ha en 

alvorlig sinnslidelse. 

Dette betyr eksempelvis at pasienten gis en eller flere av følgende diagnoser; psykose, mani, depresjon, 

paranoia, schizofreni, etc. 

I tillegg må pasienten vurderes til å oppfylle enten det såkalte behandlingskriteriet (a) eller det såkalte 

farekriteriet (b), altså at pasienten enten a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig 

grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand 

vesentlig forverret, eller b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. 

 

Tvang kan også forekomme selv om pasienten ikke er innlagt, såkalt tvungent psykisk helsevern uten 

døgnopphold (§3.5 tredje ledd). Disse bor som regel i egen bolig, men har plikt til å følge behandling i regi 

av behandler i sykehus eller poliklinikk. Om nødvendig kan vedkommende hentes med makt hvis de 

unndrar seg behandling. 

  

Tvungen legeundersøkelse (§ 3.1 annet ledd) brukes der pasienten selv ikke ønsker helsehjelp, men lege 

eller andre rundt vedkommende ser at dette er nødvendig. Når det foreligger et slikt vedtak skal pasienten 

fraktes til lege. Dersom pasienten motsetter seg undersøkelse er det vanlig å bruke politiet for å hjelpe til. 

 

Det hender at pasienten ikke vil åpne boligen for helsepersonell, helsepersonell har i utgangspunktet ikke 

lovhjemmel til å ta seg inn i noens hjem mot dennes vilje. Man kan oppleve mennesker som har unndratt 

seg hjelp over lengre tid og lever under uverdige forhold. Mange har isolert seg fra omverdenen og fremstår 

som åpenbart psykotiske og ofte med fysisk forfall i tillegg. 

 

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å 

bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som foretar undersøkelsen, skal gi 

skriftlig uttalelse. 

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik 

undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller 

fra vedkommendes pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan 

vedkommende avhentes og undersøkes med tvang. 

 

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan påklages til 

fylkesmannen uten oppsettende virkning. 

 

SUICIDALE PASIENTER 

Ambulansepersonell rykker ofte ut på grunn av bekymringsmeldinger fra pårørende, behandlere eller fra 

pasienter som selv har kontaktet helsetjenesten. 
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Ofte dreier dette seg om “vurdering” av pasienter i deres eget hjem etter at de har uttrykt tanker om at de 

vil avslutte livet. Noen ganger gjelder det overdoser i suicidal hensikt. Skjebnene er mange og triste. Det 

kan være mennesker med store personlige problemer etter samlivsbrudd, økonomiske problemer, 

rusproblemer, eller som følge av depresjon og angst. Det finnes mye sosial nød. Disse destruktive tankene 

kommer gjerne etter inntak av alkohol, og det kan være vanskelig å vurdere hva som er reelt. En del 

pasienter driver med meget stygg selvskading, og det er ikke lett å vite om dette er selvmordsforsøk eller 

“kun” selvskading. Mange av pasientene har historier med tidligere avvisning og opplever at de ikke blir 

tatt på alvor. 

 

Å vurdere suicidale pasienter er en legeoppgave. I slike tilfeller må man alltid prøve å få med pasienten til 

lege eller legevakt. Hvis det er usikkerhet om hvorvidt pasienten kan gjøre alvor av sine suicidale trusler, 

forlater ikke personellet vedkommende før situasjonen er under kontroll. Ofte klarer man å overtale 

pasienten til å være med, men noen ganger nytter ikke dette. I slike tilfeller skal det fattes vedtak om 

tvungen legeundersøkelse § 3.1 annet ledd etter psykisk helsevernloven, eller som siste utvei ta med 

pasienten som øyeblikkelig hjelp. Det er kommuneoverlegen som er ansvarlig for å fatte vedtaket. Ved 

maktbruk skal politiet bistå med innbringelse av pasienten. Konferer med lege og AMK via telefon. 

Lovverket som anvendes er Psykisk helsevernloven § 3.1 annet ledd, Helsepersonelloven § 7, og i tillegg 

Straffeloven § 17, alt etter hvordan oppdraget løses. 

 

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg slik 

undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller 

fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig 

kan vedkommende hentes og undersøkesmed tvang 3. 

 

Helsepersonell skal straks gi den helsehjelpen de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende 

nødvendig. Med de begrensningene som følger av pasientrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp 

gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen. 

 

§ 17 strl. nødrett: En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når 

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som 

ikke kan avverges på annen rimelig måte, og 

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. 

 

Oppsummert blir viktige momenter gode kommunikative egenskaper, god sykdomsforståelse, gode 

menneskelige kvaliteter som empati, evne til omsorg, ro, evne til å skape tillit, gode holdninger, godt etisk 

ståsted etc. I tillegg er god lovforståelse viktig. 

 

Selvstendighet, evne til å lese situasjonen, ta riktige avgjørelser, sikkerhetsfokus etc. er andre egenskaper 

som fremheves.  

Personell med denne type egenskaper gjør at oppdrag med psykisk syke som oftest kan løses på en god og 

ivaretagende måte. ARTIKKEL SLUTT! 
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4.2 SAMTALE MED SELVMORDSTRUEDE 

Å nærme seg eller å ta initiativet til å snakke om noe av det mest tabu man kan trekke fram, 

nemlig det å ta sitt liv er ikke alltid like enkelt. Det er mange som velger denne måten å dø på. 

Uforståelig for de fleste, forståelig for noen få. Man må vel kanskje ha vært der selv for å forstå 

hva som kan ligge til grunn for en slik avgjørelse. Omlag 530 personer tar sitt liv hvert år i Norge, 

og vel 10 ganger så mange prøver å ta sitt liv. 

Mørketallene er store. 

 

Når dere som helsepersonell kommer hjem til personen dere er kalt ut til, så har dere allerede noe 

info fra AMK, forhåpentligvis. Enkelte ganger har det kun kommet melding om at vedkommende 

prøver å ta sitt liv, og så må man agere deretter. Viktigste redskapen dere har er dere selv og 

personlige evner til å oppnå kontakt, skape en relasjon til pasienten. Om dere oppnår kontakt med 

pasienten, så begynn forsiktig. Presenter dere med navn, hvem dere representerer og hvorfor dere 

er kommet. Start med at AMK har fått en bekymringsmelding og at dere er sendt ut for å yte hjelp. 

Noen ganger kan pasienten si at her er det ingen som trenger hjelp, alt er i orden. Når meldingen 

gjelder mulig selvmordsforsøk eller forsøk på selvmord, så skal dere ikke avslutte oppdraget, selv 

om alt virker normalt. Det er kun lege som kan ta en selvmordsvurdering, og eventuelt ta en 

avgjørelse på om dere kan forlate pasienten. 

 

Spør pasienten om dere kan få komme inn og ta en prat for å klare opp i situasjonen. Om ikke 

pasienten selv har bedt om hjelp – enkelte ganger har pasienten ombestemt seg når man kommer 

fram, så spør hvem som kan ha sendt bekymringsmelding. Enkelte ganger har pasienten snakket 

med familie, venner etc., eller sendt tvetydige SMSer, som gjør at disse blir redde og ber om hjelp 

fra helsevesenet. Behandle pasienten som en likeverdig, oppegående voksen person. Tenk på at du 

er uniformert, du har et stort system i ryggen, vis tydelig at du har respekt for pasientens tanker og 

følelser.  

 

Fortell at melding om selvmordsforsøk er meget alvorlig og at dere er pålagt å sjekke ut 

meldingen. 

Si at dere har noen spørsmål dere må stille, og at de kan være litt direkte. Min opplevelse er at det 

alltid er best å være ærlig og direkte, ikke gå «rundt grøten», mange kan da bli irriterte isteden. 

Bruk et skikkelig språk, kutt ut fagspråk, kan være forvirrende og pasienten kan føle seg 

underlegen. 

Prøv å skape en dialog, der dere «spiller ball» med pasienten om hva som kan være bra for 

vedkommende. 

 

 Spør om hvordan vedkommende har det? 

 Om det har vært en del tunge tanker i det siste? 

 Sliter du med søvnen? 

 Hvor meget har du sovet siste dagene, siste uken? 

 Har du tanker om skade deg selv? 

 Har du tanker om å ta ditt liv? I dag, siste dagene/uken? 

 Har du hatt slike tanker tidligere? 

 Har du tidligere prøvd å ta ditt liv? Om ja, kan du si noe om hvorfor? 

 Har du tanker om hvordan du vil ta ditt liv? 

 Om ja, har pasienten klargjort redskapen/medisinen etc. for å fullføre tankene? 
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 Bruker du noen medisiner, alkohol etc. Noen kan bruke dette som en form for 

selvmedisinering, utenom legekontroll. Hvor lenge/hvor mye? 

 

Husk å la pasienten få tid til å snakke, tenke seg om, slik at det ikke blir en bombardering av 

spørsmål. Ta det i et rolig tempo, med naturlige pauser. Kanskje begynner pasienten å gråte, det 

blir for mye. Endelig er det noen som har tid til å snakke med ham/henne, har muligens gått i 

dager/uker/måneder alene med tankene sine, så går det «hull på ballongen» og alle følelser og 

tanker presser på. 

 

Vær empatisk, vis aktiv støtte og omsorg. 

Inviter pasienten til å komme med løsninger om sin situasjon, medbestemmelse og mestring, ta del 

i egen situasjon. 

Spør: «Hva tenker du kan være til hjelp for deg?» 

Forklar hva som er deres oppgave, hva dere kan hjelpe med. 

Forklar hva som skal skje videre. Legen kan sende pasienten hjem igjen, oppfølging med fastlege 

eller DPS-poliklinisk eller innleggelse. Kan også ende med innleggelse i akuttmottak/lukket post 

om vurderingen blir stor fare for selvmord. 

Ikke gi lovnader som ligger utenfor deres mandat. 

Motiver pasienten til å ta imot frivillig helsehjelp. Kan med fordel spørre om pasienten vil pakke 

med seg litt tøy og toalettsaker i tilfelle det skulle bli innleggelse. 

Fortell at dette blir en sak mellom pasienten og legen som skal snakke med pasienten. 

En del kan ha mange spørsmål rundt helsehjelpen, ikke vært med på dette tidligere, eller ikke hatt 

kontakt med helsevesenet i det hele tatt. 

 

La pasienten oppleve seg sett, hørt og forstått! 

Beste utgangspunkt for god kommunikasjon: Hvordan vil du bli behandlet om det var deg som 

trengte hjelp? 

 
4.3 SAMTALE MED PASIENTER MED PSYKOSELIDELSE 

Møte med pasienter som har psykotiske opplevelser. Dette kan virke skremmende både for pasient og 

helsepersonell. 

Å være psykotisk innebærer en brist i virkelighetsoppfatningen og kan gi seg forskjellige utslag. Noen kaller 

det å drømme i våken tilstand. 

Pasienter kan oppleve seg forfulgt, ha konspirasjonsteorier- at noen overvåker dem, avlytter telefon, ser dem 

gjennom TV, utsatt for stråling fra verdensrommet etc.  

Andre igjen kan høre stemmer fra personer som dere ikke kan se eller høre, eller se personer som ikke er 

virkelige. 

Mange pasienter opplever dette som realistisk og lar seg ikke korrigere på deres opplevelse. Det er heller 

ikke ambulansepersonellets oppgave å gå inn i dette. Støtt pasienten på deres opplevelse, men ikke bekreft at 

du har samme opplevelsen. Du kan si at du opplever at pasienten ser og hører forskjellige ting, men at du 

gjør ikke det samme. 

At dere opplever en forskjellig virkelighet, dette tar de fleste meget bra.  

 

Noen kan ha meget voldsomme og skremmende opplevelser, og trenger trygging på at det ikke er farlig, 

eller at ikke noen skal ta dem. Jeg spør alltid om det ikke er slitsomt å ha det slik, og eventuelt om det er noe 

vi kan gjøre for å hjelpe. Vi er der og passer på dem. 
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Mange pasienter går inn og ut av psykosetilstand, og det er viktig at dere observerer atferden til 

vedkommende. 

 

 Spør om pasienten hører stemmer fra noen som han/hun ikke kan se, eller det kan være de ser en 

person også. 

 Om det er ubehagelige stemmer eller skremmende? 

 Om stemmene sier at pasienten skal skade seg selv eller andre? 

 Om hvor ofte pasienten hører stemmer? 

 Er det samme stemmen hele tiden, eller flere forskjellige? 

 Hva pasienten tenker om sin tilstand? 

 Hva pasienten tenker han/hun trenger hjelp med? 

 Om pasienten sliter med søvnproblem? 

 Spør også her om pasienten har tanker om å ta sitt liv? Sier noe om presset pasienten lever under. 

Om ja, se samtale med selvmordstruede. 

 

Ikke alltid pasientene er istand til å samtale, dette sier noe om hvor slitsomt de har det. 

Bruk med fordel fornavn når du skal ta kontakt, dette for å nå frem i tankekaoset til pasienten. 

Kroppskontakt eller fraværet av dette er meget viktig, noen pasienter kan oppleve å føle seg totalt invadert 

om du velger å berøre vedkommende. Ikke alltid beste måten å vise omsorg på! 
 

4.4 SIKKERHETSSIRKELEN – ALT GRIPER INN I HVERANDRE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen- 

sikkerhet 

Forebygging 

Opplæring/kunnskap 
info, historikk 

risikovurdering, 
synlighet 

planlegging , aksept 
etc. 

Rutiner 

Regelverk,instrukser 
prosedyrer, trening 
utstyr, beskyttelse, 

samkjørt etc. 

Kommunikasjon 

Politi, AMK, team 
samband 

samhandling, språk, 
bruker etc. 

Etikk/læring 

Verdier, holdninger 
kultur, praksis, 

opptreden, refleksjon 
etc. 
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4.5 OPPTREDEN - OPPDRAG 
I seinere tid har det vært to hendelser, der politi skulle hente inn en person med psykoselidelse. 

I begge disse hendelsene var pasienten kjent for politiet. Et såkalt rutineoppdrag. I den ene saken 

ble den ene politimannen knivstukket til døde, i den andre saken ble en politistudent og en lege 

knivstukket.  

 

Jeg vil påstå at det IKKE finnes rutineoppdrag når det gjelder psykisk syke mennesker, rusete 

personer eller mennesker generelt. Selv om du har kjent vedkommende i mange år, så kan 

tilstanden være vesentlig endret neste gang du skal hente vedkommende, og muligens være så 

paranoid og angstpreget, og/eller ruspåvirket, at han/hun ikke kjenner deg igjen, eller opplever deg 

som truende eller annerledes.  

Slike oppdrag har vi jevnlig! 

 

 

 

 

4.6 EGENSIKKERHET - Hvordan ivaretar vi egensikkerhet?  
 

I ambulansen vil trusselbildet kunne forandre seg dramatisk for dere – Du må tilpasse deg – 

FORT! 

Sikkerhets oppmerksomhet gjør at du forutser problemer og unngår dem 

Hovedfokus – FOREBYGGE 

Sikkerhet er også et individuelt ansvar! Ikke bare et systemansvar! 

 
• Akseptere at jobben innebærer risiko for 

• deg 
• pasienten 
• publikum 

• Fornektelse er det mest primitive forsvar vi mennesker har mot alt som er ubehagelig 
• Uten aksept av risiko vil du ikke forholde deg til den reelle risikoen 
• Aksept hos din makker, ledelse, miljø 

     
• Identifiser trusler 

• Forhold deg til dem 

• Være tydelig på hvem man er – lett identifiserbar 

• Synlighet 
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4.7 TENKNING RUNDT OPPDRAG 

• Tenk gjennom oppdraget du har fått på vei ut.  

• Hva vet vi om pasienten?  

• Søk informasjon der den er å finne: 

o AMK       

o Kollegaer  

o Politi  

o Litteratur   

o Publikum  

o Pårørende    

o Pasienten 

• Unngå å komme bakpå fordi du ”ikke visste” 

• Informer de rundt deg om din rolle – hvorfor du er der 

• Vær tydelig på hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre 

• Informer bakover i systemet 

• Dokumenter alt du gjør og begrunn alle beslutninger 

• Informer om alle uheldige episoder, slik at liknende kan unngås i fremtiden 

• Hvordan er situasjonen på stedet?  

• Voldshistorikk? 

• Er det behov for politibistand?  

• Er du fokusert på oppdraget?  

• Er kolleger fokusert? Er man samstemt på hva man går til?  

• Hvordan stiller man seg foran døren?  

• Rett foran eller til siden? En person på hver side for å sikre hverandre! Den tredje litt i 

bakkant på ene siden.  

• Hvilken vei går døren? Innover eller utover? Ikke still dere slik at dere kommer bak døren 

om den går utover. 

• Obs, stikkvåpen og skytevåpen når døren blir åpnet.  

• Pass på at dør til hus/leilighet/blokk er ulåst! Marker hvor dere er! Legg en matte i mellom 

dør og karm, slik at annet AP og politi kan komme inn! 

• Sjekk alle rom! 

• Kjøkken er RØD sone! Likeså boder!  

• Pasient skal ikke være aleine, HA alltid pasient i synsfelt! 

• Ved melding om at pasient er suicidal, skal denne fotfølges tett! Forklar pasient hvorfor! 

• Ingen pasient SKAL ha tilgang til stikkvåpen eller andre ting som kan brukes som våpen på 

noen som helst måte! 

• Tenk sikkerhetsavstand i forhold til slag og spark! 
 

4.8 MØTET MED PASIENTEN 

God sikkerhetsforståelse og fokus på dette er viktig for å legge grunnlaget for den gode 

kommunikasjonen i spente situasjoner. 
 

Er du utrygg og pasienten er utrygg, hvem er da trygg? Hvem skal sørge for de trygge og gode 

rammene? 

Mange pasienter er meget sensitive for andres signaler, og leser fort om du utstråler utrygghet 

og engstelse. 
 

Men igjen, man skal ikke krisemaksimere møtet med psykisk syke mennesker. Prosentvis, så er  

det ikke ofte det fører til voldshandlinger fra pasientens side. 

Dette er mennesker fra alle sider i samfunnet, og alle kan reagere forskjellig på sin 

livssituasjon. 
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Vi må likevel ta høyde for at situasjoner med trusler og vold kan oppstå. Når mennesker er i 

kriselignende situasjoner, så kan det forekomme aggressive handlinger for å eventuelt unnslippe 

eller nøytralisere det som pasienten kan oppfatte som en truende situasjon for han eller henne. 

Ofte utløst av frustrasjon, fortvilelse, maktesløshet, angst, redsel etc. 
 

 

BVC for PA/ambulanse 

Sjekk pasienten med BVC - Brøset Violence Checklist, dette er 6 punkter for rask analyse av 

pasienten i forhold til mulighet for utagering og vold! Kan alle den?  

Vær observant på disse punktene, i det du ser pasienten:  

Vurder kroppsspråk, verbalt språk, stemningsleie. Dette er gjort på få sekunder. Gjør det til en god 

rutine.  

I tillegg kommer info i AMIS og historikk, sammen med 

BVC gir dette et rimelig godt bilde på om det er potensiell 

fare for personell. 

De variabler som er representert på sjekklisten er som følger: 

Sjekk om 

pasienten 

oppleves: 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 ANDRE VARSELSIGNALER PASIENT - Mulighet for utagering 

Nonverbale signaler  
• Stille/Taus (Svarer ikke på tiltale, sperret for kontakt 

etc.) 

• Uro (Vandring, rugging etc.) 

• Svart stirrende ”overskyet” blikk (Ikke kontaktbar) 

• Fysiske reaksjoner (Økt svetteutsondring, økt 

pustefrekvens) 

• Tegn på gjenopplevde traumer (observer kroppsspråk, 

øyekontakt (angst, redsel, sinne etc.) 

• Hettegenser, trekke denne over hodet, sperre for kontakt (Paranoid, ruset) 

 

Verbale signaler 

• Verbal uro/sinne (Trusler, skriker) 

• Vrangforestillinger (Gir uttrykk for forfølgelse, forgiftning, overvåking etc.) 

• Traumer/ bekrefter å høre (befalende) stemmer (Snakker med seg selv) 

• Ønsker, økende aktivitet, lite styrbar 

 

 

 

• Forvirret 

• Irritabel 

• Brautende atferd 

• Verbale trusler 

• Fysiske trusler 

• Slag, spark etc. mot inventar  

I tillegg kan man legge til om pasienten er påvirket av rusmidler, dette kan 

øke risikoen. 

 

Dess flere punkter pasienten skårer på, dess større mulighet for utagering/vold! 
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4.10 POSISJONERING 
Ved innkomst i hjem, IKKE gå inn alene, vent til makker er klar! Om døren er åpen, rop inn, si 

hvem dere er! Ikke gå nærme en pasient som ikke har synlige hender, eller nekter å vise dem frem! 

Spør/sjekk om det er flere til stede, om det er barn i huset. Sjekk for synlige slag, stikk- og 

skytevåpen som kan være tilgjengelig for pasienten. Fjern ting som er direkte innenfor rekkevidde. 

Posisjoner dere slik at dere dekker hverandre og pasient. Obs. rømming/suicidale forsøk!  

  
Hold avstand til pasient i forhold til slag, spark og andre typer angrep. Eventuelt, vær så nærme at 

dere har kontroll på pasient. Sørg for at dere har mulighet til å trekke dere tilbake om nødvendig. 

Ikke gå inn for å ta kontroll alene, forsikre deg om at kolleger er innforstått med hva du 

tenker/ønsker å gjøre. Ikke alltid man bør intervenere fysisk, se an situasjon. Om pasient vil stikke 

av, og dere ikke føler at dere har kompetanse (Fysisk istand, ferdigheter) til å gripe inn,  

IKKE GRIP INN! Ring politi!  

Om mulig, følg etter pasient på avstand, observer, vær på nett med politi/AMK! 

Tenk egensikkerhet! HUSK: Nødknapp - samband- holde knapp i 4 sekunder! 
Har man en pasient som fremstår som suicidal, psykotisk, ruset, forvirret etc., så forvent at ting 

kan skje!  

Forvent at rømningsfare er til stede. Herunder angrep på personalet for å slippe unna situasjon. 

Når man følger pasient til bil, så husk å dekke hverandre og pasient.  

Gå ikke rett foran! Helst bak, eller en på hver side, eller en bak og en ved siden av pasient! 

Vurder behov etter situasjon og atferd! 

Ved tre personell på bilen, kan en gå bak, en ved siden av pasient, og en et stykke foran utenfor 

rekkevidde for slag/spark, litt på siden slik at man kan se pasient i sidesyn, dette for å forhindre 

rømming. Eventuelt forklare pasient hvorfor man må holde vedkommende i hver sin arm ved følge 

til ambulanse. 

 

Opptreden ute i det offentlige rom, her må man observere hvem som er til stede i nærheten, er det 

rusete personer, aggressive, store menneskemengder, uoversiktlige forhold etc.  

Er det gjenstander som kan brukes til å skade personellet med? Har du ryggen fri? 

Ha fokus på pasienten og ikke andre gjøremål. Ikke snakk i telefon, ikke snakk med bekjente! 

 

Hvordan sikrer du deg selv, når du må bøye deg ned for å sjekke pasient som ligger på bakken?  

Gå inn fra siden, litt på skrå, ha armen til pasient mellom pasientens kropp og deg, lås armen mot 

pasientens kropp med foten din! Du kan nå sjekke pasienten! 

 

Samme når pasient sitter i stol/sofa: Gå inn fra siden, litt skråstilt mot pasient, sikre nærmeste 

arm. 

 

Når man kommer til legevakt etc., så skal ikke «Leder psykiatriteam» eller «Fartøysjef» gå rett inn 

for å melde pasient. Vent til pasient er trygt inne på LV. 

? 

? ? 

? 
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Kollega skal ikke gå alene med pasient, det er derfor vi er flere på bilen! 

Samme situasjon når man skal ut fra legevakt, forvent rømningsfare, spesielt når pasienten skal 

innlegges mot sin vilje. 

 

Har man en pasient som er suicidal, psykotisk, ruset, forvirret etc., så bør det være to personell bak 

i bilen. 

Om personalet bak i ambulansen ønsker makker bak, så SKAL det etterkommes! Fartøysjef/Leder 

psykiatriteam, VÆR på tilbudssiden til makker, aktiv vurdering av sikkerhetsaspektet! 

Forvent det uventede! Tilkall mer personell om nødvendig for gjennomføring av oppdrag! 

 

4.11 VISITERING 

Om mulig skal pasientene visiteres før de tas inn i bil, bruk hansker hvis dette vurderes som 

nødvendig. Vi har kun anledning til å visitere på frivillighet. Nekter pasient visitering, må det 

vurderes om politiet skal tilkalles, eventuelt visitere seinere. Tenk sikkerhet!  

Hvis vi har politiet til stede, be om at de visiterer pasienten før vi tar pasienten inn i ambulanse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 BRUK AV TEKNISK UTSTYR – belter (Psykiatripersonell-PA) 

Se egen prosedyre for praktisk gjennomføring! (Organisering og gjennomføring av beltelegging PA 2014) 

 

Kan DU bruke belter skikkelig? Håndleddsreimer og fempunktsbelte?  

Håndleddsreimer og kuttsikre hansker er utstyr som må bæres på 

kroppen for å være tilgjengelig.  

Ikke legg dette i jakke eller andre plasser! 

 

 

 

4.13 URO UNDER TRANSPORT 

Pasienter som er så urolig at de må holdes under transport, SKAL ha på fempunktsbelte, eventuelt 

håndleddsreimer ved behov. Se prosedyre for gjennomføring! (Psykiatripersonell-PA). 

Det skal ikke forekomme at personalet sitter og holder pasient under transport, dette grunnet 

personalets sikkerhet og pasienten sin sikkerhet. 

 

Hvis pasienten er påført belter og AP har full kontroll på pasienten, vil det være uforholdsmessig å 

stanse opp langs veien for å vente på politiet. Denne stansen gjør at situasjonen igjen kan eskalere. 

Den enkelte situasjon i ambulansen må vurderes opp mot å be politiet bistå.  

Hvis AP er bekvem med situasjonen i ambulansen etter at AP har tatt pasienten under kontroll, så 

fortsetter man transporten uten å varsle politiet, hvis forholdet ikke er grovt.  
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? 

Ved såkalt «grov» vold mot AP, eller uforholdsmessig mye maktbruk mot pasient grunnet 

situasjon, så skal politiet kontaktes uansett. Dette grunnet mulig erstatningssak/forsikring og 

anmeldelse!  

Er det utført vold mot AP, så bør det i utgangspunktet opprettes en straffesak/anmeldelse.  

Uansett kan politiet varsles om hendelsen ved at man ringer 112 der og da, men fortsetter 

transporten, teamet må gjøre en adekvat vurdering ut fra situasjon!  

Politiet vil da loggføre dette i sin vaktjournal.  

HUSK detaljert journalføring! 

 

4.14 FYSISKE TEKNIKKER (TERMA) + PA-kurs 

Har DU gjennomført teknikkurs? 

Har DU vedlikeholdt teknikker siste tiden? 

Kan DU gode holdeteknikker/kontrollteknikker? 

Kan DU gode føringsteknikker? 

Kan DU nedleggingsteknikk? 

 

Obs. føring/bæring av pasient inn og ut av ambulanse. Ved føring: Sidelengs inn med rygg mot 

pasientsete. Ved bæring: Med hodet først! 

 

 
 

 

4.15 BESKYTTELSE PERSONELL 

     
 

• Synbarhet 

• Sikre biler 

• Sete belte 

• Verneutstyr 

• Sete belte 

• Konflikthåndtering 

• Kollegastøtte 

• Politi støtte 

• Samband/nødknapp 

• Etc. 
 

«Fartøysjef»/Leder psykiatriteam har ansvar for å lede situasjon, men kan delegere 

gjennomføringen til andre med mer erfaring. 

Foreta en grundig vurdering av situasjon, hvis det er tid. 

De andre bruker hele sanseapparatet for å følge opp og samarbeide. 

Vi har fortsatt ansvar for pasient når vi får forsterkning fra politi.  
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Politiet skal bistå oss. Stikkord: Samarbeid! 

Ikke aksjoner for enhver pris! 

 

Hva møter oss? 

 Rus, flere personer, uoversiktlig åsted, våpen, er pasienten 50 kg eller 150 kg? 

Hvem møter oss? 

 Kun pasient, pårørende, venner, drikkelag, hunder? 

Hvordan forholder vi oss? 

 Opptreden, posisjonering, når trekke oss ut etc. 

 
Bistand av politi: 

• trusler om bruk av våpen 

• trusler om bruk av våpen mot seg selv (suicidalforsøk) og helsepersonell  

• pas. har barrikadert seg  

• nekter å åpne 

• verbale trusler om vold 

• vold mot personell 

• aktivt søk 

• nekter å være med 

• kjent voldshistorikk 

• behov for fysisk maktbruk 

• antatt farlig situasjon 

• overta pas. for videre transport  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.0 Kommunikasjon, forhandling, forebygging 
 

Det gode møtet, den gode samtalen! 
 

 
 

 

 

Man bør legge seg på minnet at mange av pasientene vi kommer i kontakt med som regel er meget 

sårbare og lett krenkbare grunnet situasjon! Dette kan gjøre dem fortvilet, de opplever angst/frykt, 

føler håpløshet, er redde.  

Dette kan komme til uttrykk i verbal og fysisk frustrasjon og aggressive handlinger! 
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INNLEDNING 

Vårt viktigste redskap er ordene, og ikke minst kroppsspråket. Å få til en dialog med pasienten og 

å nå inn i kaoset er avgjørende. Lytt til hva pasienten har å si. Prøv med få og enkle ord å fortelle 

hvorfor dere er kommet og hva som vil skje. Ikke alle avgjørelser er like populære. Det å bli 

hentet mot sin vilje, eventuelt til tvangsinnleggelse i psykiatrisk sykehus, kan være en traumatisk 

opplevelse for mange. Det kan vekke minner om tidligere negative opplevelser for enkelte, og kan 

føre til motstand både verbalt og fysisk. 

 

Det å bli fratatt selvbestemmelsesretten, som en eventuell tvangsinnleggelse i realiteten er,  

kan oppleves som et stort overgrep. Av og til er ikke pasienten informert før helsepersonellet 

kommer, eller innleggende instans har ikke fortalt alt, for å unngå utagering. Erfaring viser at å 

være ærlig med pasienten og forholde seg til fakta er bra. 

Om pasienten skulle bli urolig, verbalt eller fysisk, så snakk med vedkommende. Si at dere 

opplever pasienten urolig, om det er noe dere kan gjøre for å hjelpe. Man kan godt spørre om 

pasienten har tankekjør, skremmende eller slitsomme tanker, ofte er det mye angst inne i bildet. 

Angst kan for andre oppleves truende. Spør om pasienten er engstelig, si at dere er der for å hjelpe,  

at han/hun er trygg sammen med dere. Dette må ofte gjentas flere ganger. Trygging er viktig! 

 

Personellet er avhengige av å skape trygge relasjoner til pasienter og pårørende. Man kan treffe 

mange av pasientene igjen i ulike sammenhenger, og tillit er et nøkkelord. De skal kunne stole på 

at det personellet sier er korrekt, og at det ikke lyves for dem. Det er mulig å gjøre situasjonen 

lettere for pasienten ved å informere om hvilke klagerettigheter han har. Personellet kan 

videreformidle ønsker som pasienten har og være pasientens talsmann dersom vedkommende 

ønsker dette.  

 

Man bør legge seg på minnet at mange av pasientene vi kommer i kontakt med som regel er 

meget sårbare og lett krenkbare grunnet situasjon! Dette kan gjøre dem fortvilet, de kan oppleve 

angst og frykt, føle håpløshet og være redde. 

Dette kan komme til uttrykk i verbal og fysisk frustrasjon og aggressive.  

 

Oppsummert blir viktige momenter gode kommunikative egenskaper, god sykdomsforståelse, 

gode menneskelige kvaliteter som empati, evne til omsorg, ro, evne til å skape tillit, gode 

holdninger, godt etisk ståsted etc. I tillegg er god lovforståelse viktig. 

 

Selvstendighet, evne til å lese situasjonen, ta riktige avgjørelser, sikkerhetsfokus, sette trygge og 

gode grenser etc. er andre egenskaper som fremheves. 

 

Når man skal jobbe prehospitalt og akutt med mennesker med psykiske lidelser, så er det viktig at 

vi som helsearbeidere evner å se mennesket, ikke legge for stor vekt på diagnose. 

Det er pasientens behov der og da vi skal jobbe med og ta stilling til. 

Hvordan ivareta på best mulig måte, ha en helhetlig tilnærming til pasientens situasjon og sørge 

for en trygg og god transport til legevakt eller sykehus. 

 

For å nevne en ting som er særdeles viktig for den gode kommunikasjon, så er det tidsaspektet. 

Det MÅ settes av nok tid for å kunne løse disse krevende oppdragene på en god måte som 

kommer pasienten til gode og ikke bare systemet. Vi jobber med mennesker og da er tid essensielt 

for relasjonsbygging og den gode samtalen. 
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Definisjon kommunikasjon 

Kommunikasjon er et meget omfattende begrep. Egentlig er alt som kan oppfattes som 

meningsbærende signaler til andre mennesker, forskjellige former for kommunikasjon. Vi kan 

utvide begrepet enda mer ved å hevde at alle inntrykk som formidles via våre sanser er skapt 

gjennom kommunikasjon. Tradisjonelt er begrepet anvendt som utveksling av meddelelser. 

Meddelelsen inneholder et budskap som er fremstilt i en bestemt form og formidlet gjennom et 

bestemt medium, fra en avsender og frem til mottaker. Det som foregår er en prosess, 

kommunikasjonsprosess, og de resultater som oppstår, kaller vi for kommunikasjonseffekter 
(Helgesen 1995) Helgesen. Thorolf, 1995: Markedskommunikasjon — prinsipper for effektiv kommunikasjon og 

påvirkning. (Cappelen)  

Etikk og kommunikasjon går hånd i hånd! Jo flinkere personellet er på å møte pasienten, se 

pasienten som et medmenneske som har det vanskelig, dess lettere er det å få til en god dialog!  

  

Kunnskap om psykiske lidelser, symptomer, reaksjonsmønstre, krisereaksjoner, rus/ruslidelser, 
samtaleteknikk, kroppsspråk etc. er viktig i møte og kommunikasjon med våre brukere!  Dette er 

aktiv forebygging av trusler/utagering/vold!  
 

Forebygging: Sikkerhetsfokus, innhenting av informasjon, god 

etikk/holdninger, selvinnsikt, god kommunikasjon, kunnskap om 

mennesker, kunnskap om lovverk!  

   

  

 HUSK!   
  

  

Vanlig normal folkeskikk kommer man langt med!  

Presenter deg, hils, fortell hvorfor du er kommet, hvem du 

representerer!  

LYTT til pasienten!  

Snakk MED pasienten! VIS respekt!  

   

 Er det vi ser alltid rett? Kan vi oppfatte ting forskjellig?  

    
 Ifgøle en udnersøkslese ved Cmarbigde Uinevrisett sipller   det 

ignen rlloe i hvliken røfgekkele bokstvanee er. Det   estnee som er 

vkitig er at fstøre og stise boksatv er på  
 
rktiig setd, retsen kan 

vræe hltuer til bluter og du kan  
 
ftotsart lsee uetn prblomeer.   

  

 Dtete er frodi den mnesnekliege hrjene ikke lseer hevr boksatv for seg 
slev, men odret i sin hleeht.  Mrekleig ikke snat?   
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5.1 MOMENTER SOM KAN FREMME ELLER HEMME GOD KOMMUNIKASJON 

Språk (Pasient)  

• mangel på språk (stum)  

• psykisk utviklingshemmet (dårlig språkforståelse, multihandicapped)  

• betydning av bruken av språk   

• forskjell på nivå (forskjellig samfunnslag)  

• pasient er forvirret  

• hører stemmer (imperative stemmer)    

• støy fra omgivelser  

Personale  

• informere pasientene (føle seg ivaretatt)  

• personalets personlige egenskaper til å skape kontakt  

• evne til samspill med pasienten  

• holdninger           

• empati            

• ikke likeverdig kommunikasjon mellom personalet og pasient (maktposisjon)  

• forståelse for hverandres ståsted (hjelperrolle og den som blir hjulpet)  

• mulig å bruke pårørende  

• organisasjonskultur (kultur for god kommunikasjon, eller dårlig/mangel på kommunikasjon)  

Verbal (Personale) 

• ikke bruk av vanskelig fagspråk  

• ikke vanskelige setningsformuleringer  

• fordel stille spørsmål som krever ja/nei svar  

Nonverbal (Personale) 

• samsvar mellom kroppsspråk og det som blir uttalt verbalt (er du selv engstelig eller redd?) 

• pasienter ofte meget sensitive på signaler som blir formidlet (stemmebruk, kroppsholdning etc.) 

• pasient lett krenkbar (har opplevelser som gjør at vedkommende lett opplever seg motarbeidet) 

• vis respekt (et ydmykt kroppsspråk og stemningsleie) 

• bruk av kroppsspråk som viser at du lytter, er inkluderende, viser trygghet  

Følelser (Personale) 

• kjemi mellom personale og pasient  

• kjenne på den første følelsen som oppstår ved kontakt, er den god eller dårlig  

• sinne, aggresjon, angst, redsel/frykt er hemmende for god kommunikasjon  

 

 

 

 

 

? 
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Andre kulturer (Pasient) 

• forskjellige landsspråk  

• pasient kan kun morsmål, kanskje litt engelsk  

• personalet er dårlig i engelsk  

• bruk av tolk, bør ha innsikt i psykiatri  

• kulturforskjeller  

• språkets betydning i forskjellige sammenhenger  

• mangel på nettverk (kan gi utrygghet, fortvilelse)  

• en bakgrunn med ubehandlede krigsopplevelser, opplevd tortur/traume  

• vært i fangenskap/traume (psykiatrien har mye låste dører, følelse av fengsel OBS reaksjoner)  

• mannlig personal til mannlig pasient  

• mannlig personale til kvinnelig pasient (mange kulturer godtar ikke denne type kontakt, ektemann 

motsetter seg) kvinnelig personale til mannlig pasient (stolthet, æresfølelse etc.)  

• kvinnelig personale til kvinnelig pasient  

• mat, store forskjeller i kultur (kan være en måte å komme i posisjon for dialog)  

• religion, trosretning 

Sykdom (Pasient) 

• dårlig til å kommunisere på grunn av sin psykiske tilstand  

• dement (forvirret)  

• dårlig hørsel, tinnitus (nekter å bruke høreapparat, sykdom etc.)  

• fysisk syk i tillegg til psykisk syk (det er flere psykisk syke som er i behov av somatisk helsehjelp, enn 

befolkningen ellers. Kan påvirke evnen til å kommunisere)  

Fellesnevnere  

• bruk av egne erfaringer (som samsvarer med pasient, men ikke bli for personlig/privat)  

• felles opplevelser, kanskje jobbet med samme yrket, hobby etc. (kan skape fortrolighet, tillit)  

• bruk av humor (der det passer, obs. galgenhumor, da skal du kjenne pasienten godt)  

 

5.2 OPPTREDEN OG KOMMUNIKASJON, hvordan bør personellet fremstå  

01. Tenk forebyggende!  

02. Prøv å få en dialog med pasient!  

03. Vær på tilbudssiden!  

04. Bruk en rolig, dempet stemme! Vis interesse!     

05. Inviter pasienten til å snakke!  

06. Lytt til pasienten! Empatisk lytting!  

07. Snakk med pasienten, ikke til!  

08. Tenk i gjennom hva du ønsker å formidle!  

09. Ikke snakk bare for å snakke!   
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10. La det du sier ha relevans!  

11. Bruk et språk som pasienten kan forstå! Korte setninger!  

12. Ikke fagspråk, eller vanskelige fremmedord!  

13. Få bekreftelse fra pasient på at pasient har forstått (Forstår jeg deg rett når …, hva tenker du om  

…, mener du med det du sier at …!  

14. Bruk gjerne pasientens ord, men ikke ”herming”, det kan provosere!  

15. Formuler gjerne spørsmål slik at det klarer seg med ja/nei svar (Forvirrete personer)  

16. Vær ydmyk! Ikke overkjør pasienten!  

17. La pasienten få nok pause til å tenke seg om!  

18. Ikke konfrontasjon, ikke angrip pasienten verbalt!  

19. Vis respekt når dere kommer inn i hjemmet til pasienten! Dere er på besøk!  

20. Be om lov til å sette dere ned! Mindre truende!  

21. Ikke ta dere til rette!  

22. Det du sier bør samsvare med kroppsspråk!  

23. Bruk tid! Dette kan forebygge mye! 

24. Gi pasienten mulighet til å gå ut med æren i behold. Ikke tape ansikt! 

25. Prøv å styre samtalen inn på mindre truende tema (hva?). 

26. Gi medhold når det er naturlig. 

27. Realitetsorientering når du ser at det kan ha positiv effekt/at det nytter. 

28. Ta din intuisjon/redsel på alvor. (og pasientens) 

29. Ikke gå inn i situasjonen uten at du er sikker på at dere har full kontroll, fysisk og psykisk. 

30. Tenk over hvordan du vil bli behandlet, om det var deg eller en av dine som hadde behov for 

helsehjelp! 

 

5.3 GENERELL KOMMUNIKASJON, personale – kan provosere pasient  

• Hvordan du kjører (aggressiv, uvørent, usikker, (pasient blir engstelig/redd)  

• Hvordan du snakker (sleivete, gatespråk, banning, respektløs etc.)  

• Hvordan du står (Hender i kryss over bryst, dørvaktholdning, skjulte hender etc.)  

• Hvordan du går (Slentrende, «tøff gange», «her kommer jeg» etc.)  

• Hvordan du kler deg (Forhold deg til uniformsreglement, reine klær, uten hull etc.)  

• Bæring av symboler (Ikke tatovering i ansikt, piercing i hopetall, hakekors i pannen etc.)    
       

5.4 God kommunikasjon bør: 

Ikke preges av 

 Fravær av omsorg   

 Fravær av trygghet  

 Manglende respekt  

 Mas  

 Uklare grenser  

 Straff  
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5.5 MOMENTER SOM KAN UTLØSE SINNE, AGGRESJON, UTAGERING 

  

• Føler seg truet  

• Psykose/imperative stemmer (Befalende stemmer) 

• Paranoide vrangforestillinger (Opplever seg forfulgt, overvåket etc.) 

• Hallusinasjoner  

• Forvirring (Demens, psykose, rus/abstinens, medisiner etc.)  

• Rus (Personer fra rusmiljø ofte vant med bruk av trusler, aggresjon)  

• Avmaktsfølelse  

• Avslag på hjelp  

• Frihetsberøvelse/tvangsinnlagt  

• Læring (Lært atferd (Tidligere aggressiv, oppnå noe)  

• Kommunikasjonsproblemer (Psykose, støy, språk, misforståelse etc.)  

• Provosert  

• Impulshandling  

• Grensesetting, avslag  

• Omstilling/ flytting (Stadig nye avdelinger/behandlere, hospits etc.) 

• Fysisk kontakt (Tidligere overgrep, tåler ikke menn/tåler ikke kvinner etc.) 

• Utrygghet/angst  

• Personkonflikt, tidligere opplevelser  

• Kjedsomhet   

• Krenkelse  

• Tvang 

• Fortvilelse  

• Overformynderi, umyndiggjort  

• Føler seg mistrodd  

• Mangel på mestring  

• Realitetsorientering  

 

 

 

5.6 FORHANDLINGSTEKNIKK (Når politi ikke er tilgjengelig, eller i samhandling med politi)  

Preges av 

 Omsorg/empati   

 Trygghet    

 Respekt   

 Nærhet/tilstedeværelse  

 Positive grenser   

 Tillit    

 Ro    

 Faglighet  

 Forutsigbarhet/tydelighet  

 Støtte  

 

 

 



30 
 

 

Dette bør du gjøre   

- analysere, planlegge og bedømme (Forutsigbart for dine kolleger, skape trygghet, ressursbehov etc) 

Unngå å forhandle alene, være gjerne to når det forhandles (situasjonen kan trekke ut, og det kan være greit å 

bytte, det kan være meget krevende) 

 

- Hver situasjon er unik   

- Tenk på din og kollegers sikkerhet (deres sikkerhet kommer alltid først) 

- Presenter deg, gjerne med fornavn og at du er ansatt i helsevesenet/ambulansetjenesten  

Bruk alltid navn på motparten under forhandlingene hvis det går (er man forvirret, så kan det å høre navnet sitt 

sørge for kontakt) 

 

- Vis empati (la personen vite at du bryr deg, at du ønsker en løsning der han også blir hørt) 

- Vær ydmyk  

- Still åpne spørsmål   

- Glem ikke å stille spørsmål om motparten er klar for å komme ut eller slippe ut eventuelle gisler   

- La motparten få snakke, husk det er han eller henne som er i vanskeligheter   

- Vis at motparten har et ansvar for det han eller hun gjør   

- Ta en ”time out” hvis det er behov for det   

- Ta alle trusler seriøst   

- Kjøp tid ved å henvise beslutninger til overordnede   

Dette bør du ikke gjøre   

- Rus aldri inn i situasjonen   

- Kom ikke for nærme   

- Gå aldri inn i situasjonen uten tilstrekkelig hjelp   

- Bytt aldri ut deg selv mot et gissel   

- Ikke send inn medisinsk personell hvis det ikke er helt nødvendig   

- Bruk ikke kjente av motparten som forhandlere   

- Ikke si at du har beslutningsmandat, det er ikke din jobb   

- Lov ikke mer enn du kan holde (om alt annet er prøvd og det står om livet, så lyv om det kan redde liv) 

- Spør aldri etter krav (Sette i gang tanker om urealistiske krav) 
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- Aldri ignorer motparten (Kan trigge motpart etc.) 

- La en person snakke, la de andre coache i stillhet   

- Unngå å være dømmende (Kan trigge motpart etc.) 

- Gi aldri ordre (Kan trigge motpart etc.) 

 

6. ETIKK, HOLDINGER, REFLEKSJON 

 

 

Valgets kvaler! 

 

MÅLSETTING 

Sørge for at alle pasienter, også psykisk syke får et tilbud om transport til behandling  

som er preget av respekt, likeverd og faglighet. Motvirke stigma og kriminalisering av  

pasienter, spesielt av mennesker med psykisk lidelse. 

 



32 
 

 

 
 

   

 

6.1 PSYKIATRISK SYKEPLEIE 

"Psykiatrisk sykepleie er en planlagt, omsorgsgivende og psykoterapeutisk virksomhet.  

Den tar sikte på å styrke pasientens egenomsorg og derigjennom løse/redusere hans helseproblem.  

Gjennom et samarbeidende og forpliktende fellesskap forsøker man å hjelpe pasienten til 

selvrespekt og til å finne egne holdbare livsverdier.  

Når pasienten ikke er i stand til å uttrykke egne behov og ønsker, virker sykepleieren som 

omsorgsgiver og som pasientens talsmann.  

Utover det individuelle nivå har sykepleieren et medansvar for at personen får et liv i et 

tilfredsstillende sosialt fellesskap. På det samfunnsmessige nivå har sykepleieren en forpliktelse til 

å påpeke og påvirke forhold som skaper problemer".    

 
 

 

6.2 YRKESETISKE RETNINGSLINJER 

Utdrag etiske retningslinjer, Helse Vest 

Møtet med pasienten  

Som medarbeidarar i Helse Vest skal vi utføre arbeidet vårt i samsvar med dei krava til fagleg 

forsvarlegheit og omsorgsfull hjelp som vi kan vente ut frå kvalifikasjonane våre, arbeidet sin 

karakter og situasjonen elles.  

Vi skal behandle alle pasientane våre med medmenneskelegheit og respekt. Vi skal opptre 

profesjonelt og ikkje involvere oss personleg med pasientane, og vi skal heller ikkje ta imot gåver 

eller andre fordelar for oss sjølve eller andre som er eigna til å påverke handlingane våre.  

Vi kan i vanskelege etiske problemstillingar knytt til pasientbehandlinga kontakte den kliniske 

etikkomiteen for å få råd.  

 

Hummelvoll 1988 

? 

Pliktetikk? 
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Rettane til pasienten  

Pasienten har rett til å få informasjon om si eiga helse, og han eller ho skal kunne vere trygg på at 

vi held teieplikta vår. Pasienten har rett til å medverke ved si eiga behandling og skal samtykkje til 

denne, jf. reglane i pasient- og brukarrettslova.  

Vi har alle ansvar for å leggje forholda til rette for ei verdig avslutning på livet for pasientar i 

livets sluttfase. Det inneber at behandling og pleie skal leggjast opp slik at pasienten unngår 

unødig smerte, og at dei psykiske og åndelege behova kan bli dekte på ein best mogleg måte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 DEN GODE INTENSJON! 

Hva er makt og tvang? Hvem definerer hva som er hva?  

Uansett hva regelverket måtte si om makt og tvang, koker det hele ned til den enkelte pasients 

subjektive opplevelse av situasjonen. 

Uansett hvor gode intensjoner vi som helsepersonell måtte ha om hva som er god helsehjelp, 

hjelper det lite om pasienten opplever dette som hjelp mot dennes vilje.  

Hva vi som helsepersonell måtte definere som god helsehjelp, kan uansett oppleves som et 

overgrep fra pasientens ståsted grunnet et annet syn på hva pasienten mener han eller hun trenger 

av hjelp.  

 

 

 

 

 

6.4 PASIENTOPPLEVELSE OG TVANG 

Fortvilelse og avmakt    

I 

Link: 

De 10 bud 

Moralregler? 

Pliktetikk? 

Link:        
Sykepleierforbundet 

Pliktetikk? 

 

Samtykkekompetanse? 

? 

Hva styrer våre måter å tenke på? Hvorfor handler vi som vi gjør? 

Konsekvensetikk? 

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=2179
https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf
http://lovdata.no/
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Hvem er dere?  

Hvorfor tar dere meg med når jeg ikke vil? 

Hvorfor er politiet her, har jeg gjort noe galt? 

Hvorfor er ambulansen her, hvorfor skal jeg til legeundersøkelse når jeg er frisk? 

Hvorfor åpnet du ikke når vi banket på? 

Hvordan kunne jeg åpne, ser dere ikke hvor redd jeg er? 

Ikke rør meg, dere har ikke lov å bruke makt mot meg, har dere? 

Du må være med til legen, mange er bekymret for deg, forstår du ikke det? 

Vi er her for å hjelpe deg, derfor må vi bruke makt når du ikke vil, forstår du det? 

Hvordan kan maktbruk mot meg være hjelp? 

Hvorfor snakker ingen med meg, forklar meg hvorfor, jeg forstår ikke? 

II 

Lange korridorer, tomme korridorer, tomme for mennesker, tomme vegger, tomme for liv. 

Hvem har tid til meg? Bare vent litt, så kommer jeg! Ingen kom!  

Prøver igjen. Du må vente, har ikke tid nå! 

Er sugen på en røyk, må vente til kvart over hel.   

Føler uroen øker i kroppen, vet at noe snart skjer. 

Er det ingen som ser meg, ser hva jeg trenger?  

Hører skrikene fra andre rom, hva hender?    

Personalet løper, hvem ser meg? 

Klarer ikke mer, slår hodet i veggen, kaster en stol. 

Mange hender holder meg, kaos i hodet, kjemper imot alle fangarmene.  

Blir ført til rom, tilbud om ekstramedisin, er for urolig, mye tankekjør og angst. 

Nytt rom, belter på hender og føtter. Prøv å finne roen, vi passer på deg! 

Det jeg trengte var at noen så meg, hadde tid til meg.   

  

Jarle Lexau 2011 

 

6.5 TIDSASPEKT 

 

 

 

Anvendt etikk? 

  Bruk av nok tid på oppdrag påvirker: 

• Holdninger til pasient 

• Skape ro i situasjonen 

• Gir mulighet til å lytte 

• Omsorg og empati 
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Tenk over hvordan du vil bli behandlet, om det var deg eller en av dine som hadde behov for helsehjelp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 VERDIER 

Tid, omsorg, tilstedeværelse og nærhet er det viktigste vi kan tilby mennesker som er i behov av 

psykisk helsehjelp. Helsepersonell må prøve å sette seg i pasientens sted, se pasientens behov med 

pasientens øyne.  

Som helsepersonell må vi spørre oss selv, hvordan ønsker vi å bli møtt om det var vi som slet 

psykisk eller og hadde behov for helsehjelp?  

Vi ville ønsket den beste behandling. 

 

Dette gjelder også for somatisk syke! 
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Hva er det som ligger til grunn for omsorgsfull og riktig behandling av andre mennesker? 

Kan vi si oss enige om at det er sammenheng mellom hvordan vi klarer, og hvor mye vi er villige 

til, å leve oss inn i den andres situasjon og hvor mye omsorg vi klarer å gi? 

I den grad vi forstår mennesker med alvorlige avvik, ser likheter og innbefatter dem i vår egen 

verden, vil vi ha sperrer mot overgrep. 

Sikkerhet og Vold – B.P.Hansen 1999  

 

 

Hvordan vil du bli møtt?       

Pasientene skal møtes med respekt, ærlighet og verdighet. De er unike og har rett til 

å bli sett og behandlet slik vi selv vil bli behandlet av andre. 
 

 

 

 

 

 

 

6.7 BETYDNINGEN AV TID 

            

TID           

er viktig for:  

-god kommunikasjon  

-å skape tillit  

-å skape god allianse  



37 
 

-at pasienten skal føle seg ivaretatt  

-at pasienten skal føle seg sett  

-at pasienten skal føle seg verdsatt og respektert  

-at pasienten skal kunne bygge relasjon til behandler og 

personale  

-at helsearbeideren skal kunne gi omsorg på pasientens 

premisser  

-at pasienten skal være i stand til å ta imot og nyttiggjøre 

seg informasjon  

-at pasienten skal få tenkt seg om, vurdere for og imot  

-at pasienten skal kunne forstå sin sykdom  

-at pasienten skal kunne tilheles  

-at pasienten skal gjenvinne sin sjelefred  

-at pasienten skal kunne være i stand til å møte verden 

igjen  

-at pasienten skal gjenvinne god helse  

-å gi god omsorg Å gi av din tid er den beste gaven du kan gi 

et annet menneske!  

Jarle Lexau 2010 

 

 

 

 

 

6.8 INTEGRITET 

Menneskets behov!            
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"Mennesker dypeste "behov" er ikke materielle  

 goder eller status, men det å bli sett som person, elsket, verdsatt, respektert og rettferdig behandlet, 

og å få interesse og oppmerksomhet omkring seg som person samt selv være i stand til å møte andre 

på samme måten.  

Gjensidighet på det personlige planet og felles verdier som uttrykksfull kjærlighet, nærhet, omsorg og dyp 

kommunikasjon, er noe av det mest helsebringende og fruktbare som finnes."   

(Monsen 1998) 

 

 

Integritet!           

 

Margareta Andersson har klargjort og utdypet integritetsbegrepet i en artikkel basert sin doktoravhandling 

(Andersson 2000), og ser det som et nøkkelbegrep innen alle omsorgsteorier og internasjonale etiske 

koder og konvensjoner. Hun mener å påvise tre betydninger av begrepet: 

Integritet som en tilstand av helhet innebærer alltid å gjenkjenne og respektere den enkelte pasientens 

ønsker og egne opplevelser av sin sykdom. Omsorgspersonalet skal være lydhøre overfor menneskets 

sårbarhet, og ha kunnskap om hvordan en bør reagere ved sykdom, samt vilje og evne til å sette seg 

inn i pasientens situasjon.  

Integritet som en personlig sfære innebærer at grensene for den private sfæren alltid skal gjenkjennes og 

respekteres med hensyn til opplevelser og ønsker. En skal være lydhør for at følsomheten for 

overskridelser av denne sfæren er ulik for den enkelte og ofte kan en oppleve økt sårbarhet i lidelsen. 

En skal beskytte den personlige sfæren slik at pasienten ikke utleveres overfor utenforstående.  

Integritet som visse moralsk verdifulle karakteregenskaper eller moralsk integritet utledes som kriterier 

for hva som bør kjennetegne en god omsorgsarbeider: 

Vilje og evne til å skaffe til veie relevante fakta av betydning for planlegging og gjennomføring av pleie ut 

fra lydhørhet for pasientens vurderinger og ønsker. 

Vilje til å skaffe seg de nødvendige kunnskaper relatert til det spesielle yrkesansvaret en innehar for å 

kunne tilby omsorg og pleie basert på vitenskap og erfaringskunnskap. 

Vilje og evne til å reflektere over pasientens opplevelse av sin sykdom og konsekvensene for hans/hennes 

livssituasjon, med utgangspunkt i en lydhørhet for pasientens sårbarhet.  

Lydhørhet for pasientens reaksjon på mulige krenkinger av egne grenser, kropp, og personlige 

opplysninger som er en nødvendig del av pleien. 
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Vilje og evne til å gjøre pasienten delaktig i planlegging og gjennomføring av pleien. 

Kunnskap om, og vilje til, å overholde det juridiske og moralske ansvaret en er gitt, kunnskap om 

lovbestemmelser, yrkesetiske retningslinjer, og vise vilje til refleksjon i pleiesituasjoner, og evne til å 

ta stilling til det ansvar en reelt sett har i en slik rolle. 

Moralsk selvstendighet, dvs. evne og vilje til å ta ansvar for sine handlinger og ta beslutninger i situasjoner 

der etiske dilemmaer aktualiseres.  

Andersson 2000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 REFLEKSJON 
 

Det er meget viktig at man tar seg tid til å tenke gjennom den posisjon en har som pleier i psykiatrien. Blir 

bevisst egne holdninger og hvilke signaler vi gir. Vi har makt, bruk den med ydmykhet, til beste for 

pasientene, ikke for oss selv. 

 

 

Se meg!     

 

Jeg er et menneske 
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Jeg er et helt menneske 

Jeg er likeverdig 

Jeg kan noe, bruk mine evner 

Jeg har noe å bidra med 

Jeg ønsker å bidra til fellesskapet 

Jeg er en del av samfunnet 

Jeg ønsker å delta 

Jeg er et menneske med tanker og følelser 

Jeg ønsker å bli lyttet til 

Vær så snill, se meg!   

 

Jarle Lexau 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter oppdrag og etter endt vakt, og også i egne fora anbefaler jeg at det settes av tid til å ta opp 

etiske dilemma. Problematiser situasjoner dere har opplevd, diskuter hva som har vært gode 

løsninger og god pasientbehandling og eventuelt hva som har vært mindre bra. 

 

Ha stor takhøyde for kollegers ståsted, diskuter på et saklig og faglig nivå. Inkluder hverandre, 

inviter til gode samtaler, bygg et godt fellesskap. 

 

«Se» hverandre i hverdagen, vær raus med gode tilbakemeldinger. Gi hverandre konstruktive 

tilbakemeldinger, og vær åpen for å ta imot, uten å gå i forsvar. Vær gode kolleger og bygg 

hverandre opp! 
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Refleksjon over det du gjør og det du opplever 

betyr alt for videre vekst og modning som pleier 

og menneske.  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

7.0 REGELVERK 

Fortolkning av lover/forskrifter 

 
 

Dobbeltklikk på ikon for Lovdata!  

Tid 

Omsorg 

Helse 
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Utarbeidet av Jarle Lexau  

 

 

 

7.1 GJENNOMFØRING AV HELSEOPPDRAG 

 

Vurdering av rettslige grunnlag for ambulansepersonell  

   

Det presiseres at denne teksten er en fortolkning for undertegnedes regning.  

Teksten er basert på min erfaring og forståelse av dagens regelverk.  

Andre kan muligens ha andre oppfatninger av hvordan lovverket skal forstås. Det anbefales at 

man leser lovverk/forskrifter i sammenheng med denne fortolkning for å danne seg riktigst mulig 

inntrykk. Kanskje vil man komme til andre konklusjoner.  

  

Det finnes ikke en A4-mal for hvordan lovverket skal brukes i praksis. Grunnlaget for bruk av 

lovverket vil kunne variere fra situasjon til situasjon og fra person til person.  

  

Forskjellige lover og paragrafer vil også kunne gripe inn i hverandre, slik at det er spesielt viktig 

å ha kunnskap om de lover og paragrafer som griper direkte inn i pasientbehandlingen. Spesielt 

der det må gis helsehjelp mot pasientens vilje.  

  

Det anbefales alltid å konferere med nærmeste ansvarlige lege i forhold til gjennomføring av 

tiltak. Gå ikke utover eget kompetanseområde! Ikke ta legeavgjørelser! 

  

I og med at personell sitter med forskjellig erfaring og kompetanse, så blir det ofte en subjektiv 

vurdering av behovet for helsehjelp. Selv om man har protokoller og prosedyrer, kommer man 

ikke utenom hvert enkelt personell sin vurderingskompetanse, denne er viktig.  

Hovedregel (Pasient- og brukerrettighetsloven - pasrl)  

All helsehjelp skal være basert på samtykke jf. pasrl § 4.1.  

Frivillighet SKAL være forsøkt før tvungen helsehjelp iverksettes.  

Dersom det er rettslig grunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke, skal det likevel søkes 

frivillighet/medvirkning under gjennomføringen.  

Se lovdata for utfyllende regelverk!  

 

7.2 GJENNOMGANG PARAGRAFER - FORTOLKNING 

http://lovdata.no/
http://www.lovdata.no
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7.2.1 Øyeblikkelig hjelp (Helsepersonelloven –hlspl. § 7)  

Dersom helsehjelpen er «påtrengende nødvendig» hjemler hlspl. § 7 en plikt til å gi øyeblikkelig 

hjelp (ØH). ØH kan gis uten samtykke og i situasjoner der pasienten motsetter seg helsehjelpen. 

Det antas at helsepersonell kan bruke nødvendig makt for å sikre ØH.    

ØH omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp. I psykisk helsevernforskriften § 1 presiseres 

ØH for psykisk helsevern. ØH kan ikke erstatte vilkårene for å etablere TO/TPH.  

Merknad:   

1. «Påtrengende nødvendig» Er det fare for liv og alvorlig helseskade?  
2. Om pasientens atferd vurderes relatert til psykisk sykdom, så anvendes § 7 også for denne gruppen pasienter 

for å kunne gi ØH.  
3. Om pasienten oppleves å ikke kunne ivareta seg selv på et rimelig forsvarlig nivå, grunnet forvirring av 

diverse årsaker, og ikke samtykker til helsehjelp, så kan det være grunn for § 7. Vurder samtykkekompetanse! 
4. Vurder/konferer med lege om mulig, kan dere gjennomføre helsehjelp på en adekvat måte, eller er det behov 

for bistand av politi?  
5. Det er den enkeltes subjektive vurdering som ligger til grunn for handling etter ØH-§. Husk å dokumentere 

detaljert grunn og hva som er sagt og gjort.   

 

7.2.2 Nødsituasjon  

Nødrett etter straffeloven § 17 kan være et alternativt grunnlag for å gripe inn når pasienten 

motsetter seg helsehjelpen. I praksis vil likevel ØH og hjemlene i psykisk helsevernloven dekke 

de fleste situasjonene.  

Nødverge etter straffeloven § 18 kan hjemle bruk av nødvendig makt når helsepersonell utsettes 

for risiko under utførelse av sitt arbeid. Dette vil også gjelde når situasjonen oppstår under 

gjennomføring av transportoppdrag.  

Merknad:  

1. Det er den enkeltes subjektive vurdering som ligger til grunn for handling etter nødparagrafene. Husk å 

dokumentere detaljert grunn og hva som er sagt og gjort. Husk at det forventes mer av profesjonelt personell, 

enn «mannen/kvinnen i gata».  

 

7.2.3 Maktbruk (Se også s.6 Retningslinjer PA og s.7 Instruks PA) 

omhandler her fysisk maktbruk, ved at pasienten føres, holdes eller påføres mekaniske 

innretninger. Det må stilles krav til at anvendelse av makt er strengt nødvendig (Sikre situasjon), 

faglig forsvarlig (Gi nødvendig helsehjelp) og med gyldig rettslig grunnlag (Hjemles i lovverk).    

Husk bistand fra politi ved behov for planlagt fysisk maktbruk! Og ellers ved nødvendig behov! 

Merknad:   

1. Tiltaket ambulansepersonell iverksetter etter ØH/nødrett/nødverge må stå i forhold til handlingen 

ambulansepersonell prøver å forhindre.   
2. Husk bistand fra politi der fysisk maktbruk må opprettholdes eller ambulansepersonell ikke får kontroll.  
3. Her vil også «hlspl § 4 Forsvarlighet» komme inn. Er det forsvarlig helsehjelp å la pasienten unndra seg 

helsehjelpen? Hva er mulige konsekvenser?    
4. Kan ambulansepersonell holde pasient tilbake på en forsvarlig måte, både i forhold til pasientens sikkerhet 

og personellets sikkerhet?  
5. Se «Arbeidsmiljøloven § 4.1», om å ha en mest mulig sikker arbeidssituasjon for personellet. Dette må 

personellet vurdere, konferere med AMK/lege.  

  

Eks. på praksis: utenfor institusjon der pasient er under psykisk helsevern  
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Om en pasient er på tvungen §, og hentes f.eks. på flyplassen, legevakt etc., for overføring/søkt innleggelse fra 

legevakt/lege til institusjon for TPH (Tvungent psykisk helsevern), og pasient vil forlate stedet, så kan pasient holdes 

igjen og føres til ambulanse, eventuelt der det er mulig, tilbake til lege om det er sikrest. 

Det er kun lege som kan ta en vurdering om pasienten skal få avbryte tvungen helsehjelp. 

   

Der pasienten er på frivillig psykisk helsevern § 2.1, og ønsker å avbryte helsehjelpen, inkludert videre transport, så 

må pasientens ønske innfris, ikke nødvendig med legevurdering.  

Om pasienten ved ord eller handling oppleves å ville ta sitt liv eller påføre seg selv alvorlig helseskade, så kan det 

være hjemmel for ØH §7 eller nødrett § 17.  

Adekvat vurdering/samtykkekompetanse etc. Her vil også «hlspl § 4 Forsvarlighet» spille inn i forhold til adekvat 

vurdering. Det vil være naturlig å konferere med ansvarlig lege før man lar pasienten unndra seg helsehjelpen. 

 

Prøv å forklar pasienten hvorfor det er ønskelig at lege snakker med pasienten før avbrytelse av helsehjelp (Forklare 

eventuelle konsekvenser), og at dere må få tid til å konferere med lege. 
HUSK: Helst legen som er ansvarlig for overføring/innleggelse.  

 
Tenk sikkerhet! Ved mye motstand ved ØH/nødrett, «fryse» situasjon om mulig, og få bistand fra politi. Om 

ambulansepersonellet vurderer at faremomentet for personalet er for stort, la pasienten løpe. Tilkall bistand fra 

politi!  

Merknad: Barn og ungdom: Bruk av tvangsmidler og fysisk makt utenfor institusjon  
Gjelder også barn/ungdom under 16 år. Er man på oppdrag uten politi der det skulle skje at barn/ungdom utagerer, 

så er det ØH/nødrett/nødverge som gjelder, om nødvendig kan tvangsmidler brukes, inntil politi kan bistå. Adekvat 

vurdering om fare for liv og helse!  

Husk å skille mellom terminologien tvang (juridisk tvang) og tvang i form av fysisk makt/tvangsmidler.  

 

7.2.4 Psykisk helsevernloven om tvang 

har flere bestemmelser som hjemler helsehjelp uten samtykke, se nedenfor. Restriksjoner og tvang 

etter psykisk helsevernloven skal innskrenkes til det strengt nødvendige, og tiltakene skal gi en så 

gunstig virkning at de klart oppveier ulempene, jf. phlvl. § 4-2.  

7.2.5 Varsling og bistand fra offentlig myndighet er hjemlet i phlvl. § 3-6.  

Offentlig myndighet skal gi bistand ved tvungen legeundersøkelse, TO/TPH, tilbakehenting og 

avhenting, og «kan om nødvendig anvende tvang».  

Bistand fra politi er særlig aktuelt der det er behov for fysisk maktbruk. Kun politiet kan bane seg 

adgang til bolig o.l. Se politiloven § 12.  

 

7.2.6 Transport til legeundersøkelse  

Dersom pasienten ikke samtykker til eller motsetter seg legeundersøkelse kan tvungen 

legeundersøkelse vedtas etter phlvl. § 3-1 annet ledd. Det kan da anvendes nødvendig makt for å 

bringe pasienten til legeundersøkelse, eventuelt med bistand fra offentlig myndighet.  

ØH § 7 hlspl, kan også gi hjemmel for å bringe en pasient til legeundersøkelse, særlig i de 

tilfellene der det ikke er tid grunnet situasjon, til at det fattes vedtak om tvungen legeundersøkelse.  

Merknad:   

1. Fra Kommuneoverlegen-Bergen: Vedtaket skal være skriftlig jfr Lov om psykisk helsevern § 3-1, tredje 

ledd «Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig»  

 «Men om vi så finner grunnlag for tvungen undersøkelse, og fatter vedtak om dette, kan vedtaket formidles 

muntlig til ambulansen, og hentes hos Etat for helsetjenester av ambulansen på vei til lege.  Det er ikke 

nødvendig å komme og hente vedtaket før pasienten hentes. Ambulansen må imidlertid informere pasienten 

om at det er fattet vedtak.» 



45 
 

 

Ved vedtak fattet av overlege på legevakten, der pasient skal inn, så vil jo vedtaket være der legen som skal 

foreta undersøkelsen befinner seg. 

2. MEN, ved situasjoner der ambulansepersonell allerede er hos pasient, og det vurderes i samråd med 

Kommuneoverlege/stedfortreder at tvungen legeundersøkelse er nødvendig, så forhold dere til 

overlegens avgjørelse i forhold til gjennomføring av oppdrag. Ikke alltid man kan kjøre innom for å 

hente vedtak på vei til legeundersøkelse, grunnet situasjon omkring pasient. 

3. Der lege er med ut for å vurdere pasient i forhold til innleggelse etter phlvl, og pasient nekter å 

åpne/slippe legen og ambulansepersonell inn, så må legen kontakte Kommuneoverlege/Etat for 

helsetjenester eller LV for vedtak om tvungen legeundersøkelse for å ha hjemmel for å ta seg inn til 

pasient. Legen bør se pasienten fysisk og gjøre en vurdering.   

Politi skal bistå ved inntrengen i hjem mot pasientens vilje! Politiet kan ikke overføre politimyndighet til 

ambulansepersonell!  

4. Når politi bistår, kan politi benytte § 12 (Hjelp til syke) i politiloven om det ikke er tid til å fatte vedtak 

etter helselovgivning.  

Politiet kan be om bistand fra helsepersonell for gjennomføring av kombinert politi/helseoppdrag.  

  

7.2.7 Transport fra legeundersøkelse til institusjon i psykisk helsevern  

Dersom legeundersøkelsen konkluderer med at det er grunnlag for TO/TPH er dette grunnlag for å 

bringe pasienten til institusjon i psykisk helsevern uten samtykke og der pasienten motsetter seg, jf 

phlvl. § 3-1. Det kan da anvendes nødvendig makt, eventuelt med bistand fra offentlig myndighet.  

Merknad:   

1. Vurder om det er nødvendig med bistand fra politi. Der pasienten er en dame på 86 år, vil det 

 kunne være et større inngripende å bringe politiet inn i saken. Kan man greit føre med seg damen på en 

adekvat måte, så er det å foretrekke.  

Nødvendig kompetanse (Ferdigheter, egenskaper, personell) må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Minst mulig maktbruk!  
  
Rundskriv-Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke 2012:  

Utdrag: «Kun nødvendig bistand: Det er et krav i henhold til ovennevnte bestemmelser at bistand fra politiet må være 

nødvendig. Det er helsetjenesten som vurderer om bistand fra politiet er nødvendig.   

Helsetjenesten må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av behovet for bistand, og det bør foreligge 

rutiner ved institusjonene som sikrer dette. Politiets bistand vil først og fremst være nødvendig i følgende tilfeller:   

• Ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjon, eller   
• når en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å avverge 

dette, eller   

• når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale, jf. politil. § 12 tredje ledd.»  

  
2. Der pasienten er vurdert av lege for innleggelse i TPH, så kan man anta at pasienten er vurdert ikke 

 samtykkekompetent. Om legen er på legekontor/legevakt el, så er dette å regne som institusjon. Det er ikke 

spesifisert at det skal være institusjon godkjent for tvang.  

 

7.2.8 Unnvikelse fra døgnopphold 
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Dersom pasienten er på TO/TPH med døgnopphold, kan pasienten «holdes tilbake mot sin vilje og 

hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang», jf phlvl. § 3-5, første ledd. Det kan da 

anvendes nødvendig makt, eventuelt med bistand fra offentlig myndighet.  

Maktbruk bør avgrenses til akutte situasjoner nær institusjon, ved høy risiko for selvmordsatferd 

eller voldsatferd, eller der maktbruk er planlagt etter avgjørelse fra faglig ansvarlig.  

Dersom pasienten er på frivillig døgnopphold kan ikke pasienten holdes/bringes tilbake. Unntak 

der risiko for selvmordsatferd eller voldsatferd er høy. ØH eller nødrett kan da hjemle maktbruk.  

Merknad:   

1. Sedvane er at ingen pasienter som er innlagt i institusjon, får forlate institusjon/avslutte behandling, før de 

har hatt en samtale med behandler. Husregler! (Ikke lovverk!) 
2. Angående Sandviken sykehus, så definerer ledelsen hva som regnes som sykehusets område.  

7.2.9 Tvungent vern uten døgnopphold 

Dersom pasienten er på TO/TPH uten døgnopphold, kan pasienten om nødvendig avhentes. Dette 

kan om nødvendig gjennomføres med tvang, jf phlvl. § 3-5, tredje ledd  

 

I psykisk helsevernforskriften § 4 presiseres det nærmere om henting:   

«Dersom det er behov for bruk av fysisk makt, skal det benyttes bistand fra politiet.»  

Her har ikke helsepersonell adgang til maktbruk. Unntak ved ØH eller nødrettssituasjoner.  

Merknad: Observerer personell at pasienten holder på å begå suicid, alvorlig selvskading, skade på andre, eller 

oppleves livløs, så har man en ØH/nødretts-situasjon.  

 

7.2.10 Overføring mellom institusjoner  

Vedtak etter phlvl. § 4-10 gir grunnlag for å flytte pasienten til en annen institusjon uten samtykke 

og når pasienten motsetter seg. Det kan da anvendes nødvendig makt.  

  

7.2.11 Transport til institusjon for helsehjelp etter pasrl. Kap 4A  

Helsehjelpen kan gjennomføres med tvang, jf § 4A-4. Tvang kan her omfatte innleggelse og 

tilbakeholdelse i institusjon. Det kan da anvendes nødvendig makt.  

Merknad: 

1. Ved fysisk maktbruk fra hjem eller offentlig sted, så skal politi bistå! 

 

 

 

 

8.0 Utdrag av regelverk 

8.1 LINKER TIL LOVER, FORSKRIFTER, RUNDSKRIV. 
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Menneskerettighetsloven 

Psykisk helsevernloven 

Akuttmedisinforskriften, som sidestiller somatikk og psykiatri 

Straffeloven § 17 nødrett og § 18 nødverge 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Helsepersonelloven 

Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke 2012 

Helsepersonellets taushetsplikt-rett og plikt i forhold til politi 

Psykisk helsevernlov og forskrift m/kommentar 2012 

Bruk av tvang og fysisk makt 

Psykisk helsevernloven 

Straffeloven § 17 nødrett og § 18 nødverge 

Helsepersonelloven § 7 øyeblikkelig hjelp 

    Pasient- og brukerrettighetsloven kap.4A 

Det anbefales å gå inn på www.lovdata.no eller linker ovenfor for fullstendig oversikt.  

Dette grunnet at det kun er tatt med korte utdrag over det viktigste i forhold til helsehjelp mot 

pasientens vilje, sett fra mitt ståsted. Jeg har også uthevet og lagt til tekst, noe som gjør at loven 

må leses i sin helhet i originalversjon.  

Må leses!  

                     
   

Helsetjenesten og politiets      Psykisk hvl. og forskrift   
ansvar for psykisk syke 2012.      m/kommentar 2012.   
            

 

 

8.2 DIVERSE LOVER SOM OMHANDLER HELSEHJELP MOT PASIENTENS VILJE 

Skrift med rødt markert av undertegnede! Skrift m/grønt lagt til av u.t.  

  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-062.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#§17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#§17
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1722.pdf
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1722.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/983/IS-9-2015-Helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-å-utlevere-pasientopplysninger-til-politiet.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/422/Psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer-IS-9-2012.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/422/Psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften-med-kommentarer-IS-9-2012.pdf
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-062-003.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#§17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_1-3#§17
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_5
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
file://///ihelse.net/foretak/HBE/Innhold/Jobb/Sikkerhet/Ambulansetjenesten%202014/Undervisning%20powerpoint%20Personsikkerhet%202014/Ambulansetjenesten%202014/Undervisning%20powerpoint%20Personsikkerhet%202014/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke%202012.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften/Publikasjoner/Psykisk%20helsevernloven%20og%20psykisk%20helsevernforskriften.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften/Publikasjoner/Psykisk%20helsevernloven%20og%20psykisk%20helsevernforskriften.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften/Publikasjoner/Psykisk%20helsevernloven%20og%20psykisk%20helsevernforskriften.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften/Publikasjoner/Psykisk%20helsevernloven%20og%20psykisk%20helsevernforskriften.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/psykisk-helsevernloven-og-psykisk-helsevernforskriften/Publikasjoner/Psykisk%20helsevernloven%20og%20psykisk%20helsevernforskriften.pdf
file:///I:/Innhold/Jobb/Sikkerhet/Ambulansetjenesten 2014/Undervisning powerpoint Personsikkerhet 2014/Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften m kommentar 2012.pdf
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Psykisk helsevernloven - phlvl  
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3  

Kapittel 3. Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern  
§ 3-1. Legeundersøkelse   

Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt 

vedkommende for å bringe på det rene om lovens vilkår for slikt vern er oppfylt. Legen som 

foretar undersøkelsen, skal gi skriftlig uttalelse.  

Tvungen legeundersøkelse, 3.1 annet ledd  

Foreligger behov for legeundersøkelse som nevnt i første ledd, men vedkommende unndrar seg 

slik undersøkelse, kan kommunelegen etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig 

myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik 

legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.  

Kommunelegens vedtak om tvungen undersøkelse skal straks nedtegnes skriftlig. Vedtaket kan 

påklages til fylkesmannen uten oppsettende virkning.  

  

§ 3-2. Vedtak om tvungen observasjon   

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1, foretar den faglig ansvarlige en 

vurdering av om de følgende vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt:  

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart 
formålsløst å forsøke dette.  

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige 
institusjon, jf. § 3-1.  

3. Det er overveiende sannsynlig at pasienten fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern 
etter § 3-3.  

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og 
omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.  

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.  

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungen observasjon bare finne sted hvor dette 
etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med 
mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse.   
Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige 
inngrepet vil medføre for vedkommende.  

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig 

undersøkelse av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks 

nedtegnes.  

Tvungen observasjon kan ikke vare ut over 10 dager fra undersøkelsens begynnelse uten 

pasientens samtykke. Dersom pasientens tilstand tilsier at det er strengt nødvendig, kan fristen 

forlenges inntil 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder. Overføring til tvungent 

psykisk helsevern kan skje før eller ved utløpet av denne fristen, dersom vilkårene for slikt vern er 

til stede.  

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har 

framsatt begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter annet ledd til kontrollkommisjonen.  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62?q=psykisk%20helsevernloven*#KAPITTEL_3
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§ 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern   

På bakgrunn av opplysninger fra legeundersøkelsen etter § 3-1 og eventuell tvungen observasjon 

etter § 3-2, foretar den faglig ansvarlige en vurdering av om de følgende vilkårene for tvungent 

psykisk helsevern er oppfylt:  

1. Frivillig psykisk helsevern har vært forsøkt, uten at dette har ført fram, eller det er åpenbart 
formålsløst å forsøke dette.  

2. Pasienten er undersøkt av to leger, hvorav én skal være uavhengig av den ansvarlige 
institusjon, jf. § 3-1.  

3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er 
nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten  

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller  

det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand 
vesentlig forverret, eller  

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.  

4. Institusjonen er faglig og materielt i stand til å tilby pasienten tilfredsstillende behandling og 
omsorg og er godkjent i henhold til § 3-5.  

5. Pasienten er gitt anledning til å uttale seg, jf. § 3-9.  

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvungent psykisk helsevern bare finne sted hvor 
dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med 
mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv eller helse.   
Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige 
inngrepet vil medføre for vedkommende.  

Den faglig ansvarlige treffer vedtak på grunnlag av foreliggende opplysninger og egen personlig 

undersøkelse av pasienten. Den faglig ansvarliges vedtak og grunnlaget for det skal straks 

nedtegnes.  

Pasienten, samt hans eller hennes nærmeste pårørende og eventuelt den myndighet som har 

framsatt begjæring etter § 3-6, kan påklage vedtak etter denne bestemmelsen til 

kontrollkommisjonen. Pasienten kan påklage vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern 

i inntil 3 måneder etter at vernet er opphørt.  

§ 3-5. Hva tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern kan omfatte  

Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan gis ved døgnopphold i institusjon som 

er godkjent for disse formålene. Pasienten kan holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved 

unnvikelse, om nødvendig med tvang.   

Ved overføring til somatisk behandling, men er fremdeles under tvungent psykisk helsevern, § 3.5 
annet ledd  

Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig helsehjelp, kan tvungent psykisk helsevern gis 

ved midlertidig døgnopphold i institusjon som ikke er godkjent etter første ledd. Den godkjente 

institusjonen skal i slike tilfeller være ansvarlig for det tvungne vernet.  

 

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (Tvungent ettervern), § 3.5. tredje ledd Tvungen 

observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan også skje uten døgnopphold i institusjon hvor 

dette er et bedre alternativ for pasienten. Ved vurderingen skal det også tas tilbørlig hensyn til 

pårørende som pasienten bor sammen med.   

Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern kan da bare omfatte pålegg overfor 

pasienten om frammøte til undersøkelse (tvungen observasjon) eller behandling (tvungent 

psykisk helsevern). Pasienten kan om nødvendig avhentes.   
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Dersom det er nødvendig kan avhentingen gjennomføres med tvang.   

Dersom det er behov for bruk av fysisk makt, skal det benyttes bistand fra politiet.   

Se § 34, Kap 5.  

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold kan bare skje under ansvar av en institusjon som 

er godkjent for den aktuelle behandlingsformen.  

§ 3-6. Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet   

Offentlig myndighet skal ved varsling av helse- og omsorgstjenesten og ved nødvendig 

bistand som beskrevet i loven her, bidra til at personer som må antas å fylle vilkårene for 

tvungent psykisk helsevern, og som ikke selv søker behandling, blir undersøkt av lege. Om 

nødvendig skal det fremmes begjæring om tvungen undersøkelse, tvungen observasjon eller 

tvungent psykisk helsevern.  

Offentlig myndighet skal gi nødvendig bistand for å få vedkommende til tvungen undersøkelse 

eller tvungen observasjon eller bringe vedkommende under tvungent psykisk helsevern.   

Offentlig myndighet skal også gi nødvendig bistand i forbindelse med avhenting eller 

tilbakehenting etter bestemmelsene i loven her. Offentlig myndighet kan om nødvendig 

anvende tvang.  

§ 4-10. Overføring uten samtykke   

Den faglig ansvarlige kan treffe vedtak om overføring av en pasient under tvungent psykisk 

helsevern til opphold i eller andre tiltak under ansvar av institusjon som nevnt i § 3-5.  

Det treffes likevel ikke vedtak ved overføring mellom ulike former for døgnopphold innen samme 

institusjon.  

Overføringsvedtaket kan påklages til kontrollkommisjonen innen en uke av pasienten eller 

vedkommendes nærmeste pårørende. Kontrollkommisjonen prøver om vedtaket ut fra hensynet 

til pasienten, plasseringsalternativer og forholdene ellers fremstår som urimelig.  

Vedtak om overføring settes ikke i verk før klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort, med 

mindre umiddelbar overføring er strengt nødvendig eller det er klart at vedtaket ikke vil bli 

påklaget.  

 Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. 
(psykisk helsevernforskriften)  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1258?q=Psykisk%20helsevern*#KAPITTEL_1  

§ 1. Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp   

Institusjon eller avdeling som er utpekt til å gi øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd, skal straks motta pasienter for undersøkelse og om 

nødvendig behandling dersom pasientens tilstand anses å være livstruende eller meget alvorlig, 

eller pasienten på grunn av sin sinnstilstand anses å være til vesentlig fare for andre.  

Tilstander som utløser plikt til å yte øyeblikkelig hjelp omfatter blant annet:  

a) psykotiske tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for 
pasientens eller andres liv eller helse  
  

b) psykotiske og andre tilstander preget av svær angst eller depresjon der det er betydelig fare 
for at pasienten kan søke å ta sitt eget liv eller skade seg selv eller andre  
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c) deliriøse tilstander der avrusing ikke er en hovedsak  

d) psykiske tilstander hos barn og ungdom som omsorgspersonene ikke kan mestre, og der 
hjelp fra det psykiske helsevernet er påtrengende nødvendig.  
   

Kapittel 5. Gjennomføring av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten 

døgnopphold i institusjon  

 
§ 34. Henting   

Dersom pasienten ikke møter til undersøkelse eller behandling, kan institusjonens personell om 

nødvendig hente vedkommende. Hentingen skal skje på en mest mulig skånsom måte for 

pasienten. Henting kan eventuelt skje med bistand fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten eller sosialtjenesten. Dersom det er behov for bruk av fysisk makt, skal det 

benyttes bistand fra politiet. Slik det kan tolkes gjelder det kun kapittel 5, da bistand fra politi kun 

er nevnt her!  

Dersom pasienten etter en henting likevel ikke møter til undersøkelse eller behandling, skal det 

på nytt vurderes om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern i form av døgnopphold 

er det beste for pasienten.  

Helsepersonelloven - hlspl  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven*#KAPITTEL_2  

§ 4. Forsvarlighet   

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull 

hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 

situasjonen for øvrig.  

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller 

henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Ikke ta legevurderinger! Dersom 

pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet 

kvalifisert personell. Her kan det også gjelde samarbeid med politi grunnet sterk uro/utagering, 

der helsepersonell ikke har nok kompetanse etc.  

Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett 

til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.  

Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis 

medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte 

pasient.  

Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med 

særskilte kvalifikasjoner.  

0 Endret ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).  

  

§ 7. Øyeblikkelig hjelp   

Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende 

nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, skal 

nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke, og selv om pasienten 

motsetter seg helsehjelpen.  
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Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige 

undersøkelser.  

Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi 

helsehjelpen.   

  

Pasient- og brukerrettighetsloven - pasrl  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasient%20og%20bruker*#KAPITTEL_5  

§ 4A-2. Virkeområde   

Kapitlet kommer til anvendelse når helsepersonell yter helsehjelp til pasienter over 16 år som 

mangler samtykkekompetanse, jf. kapittel 4, og som motsetter seg helsehjelpen.  

Undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan likevel bare skje med 

hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern.  

§ 4A-3. Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg   

Før det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter seg, må tillitsskapende tiltak ha vært 

forsøkt, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette.  

Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet helsepersonellet at vedkommende med stor 

sannsynlighet vil opprettholde sin motstand, kan det treffes vedtak om helsehjelp dersom  

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og  

b) helsehjelpen anses nødvendig, og  

c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen.  

Selv om vilkårene i første og andre ledd er oppfylt, kan helsehjelp bare gis der dette etter en 

helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsningen for pasienten. I vurderingen av om slik 

helsehjelp skal gis, skal det blant annet legges vekt på graden av motstand samt om det i nær 

fremtid kan forventes at pasienten vil kunne gjenvinne sin samtykkekompetanse.  

§ 4A-4. Gjennomføring av helsehjelpen   

Dersom vilkårene i § 4A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltak for 

å omgå motstand hos pasienten.  

Pasienten kan blant annet legges inn ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er 

nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen.  

Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre varslings- og lokaliseringssystemer med tekniske 

innretninger og bevegelseshindrende tiltak som belter og lignende anvendes.  

Helsehjelpen skal vurderes fortløpende og avbrytes straks lovens vilkår ikke lenger er til stede. 

Det skal særlig legges vekt på om helsehjelpen viser seg å ikke ha ønsket virkning, eller har 

uforutsette negative virkninger.  

§ 4A-5. Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg   

Vedtak om helsehjelp etter dette kapitlet treffes av det helsepersonellet som er ansvarlig for 

helsehjelpen. Vedtak kan bare treffes for inntil ett år av gangen.  
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Dersom helsehjelpen innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, skal det treffes vedtak av 

helsepersonell som nevnt i første ledd, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. I 

vurderingen av hva som er et alvorlig inngrep for pasienten, skal det blant annet tas hensyn til om 

tiltaket innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler og graden av motstand. 

Dersom pasienten motsetter seg at helsehjelpen blir gjennomført ved innleggelse eller 

tilbakeholdelse i helseinstitusjon, eller motsetter seg bruk av bevegelseshindrende tiltak, skal det 

alltid regnes som alvorlig inngrep.  

Vedtak om undersøkelse og behandling omfatter den pleie og omsorg som er nødvendig for å 

gjennomføre undersøkelsen og behandlingen. Dersom hovedformålet med helsehjelpen er pleie 

og omsorg, skal det treffes eget vedtak om dette.  

Der det er mulig, skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva 

pasienten ville ha ønsket, før vedtak etter § 4A-5 første og annet ledd treffes.  

  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=kommunehelsetjenesteloven*#KAPITTEL_10  

Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige  

§ 10-1. Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende  

Kommunene skal ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta de 

nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§ 10-2 eller 10-3. 

Når saken er utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette.  

En persons pårørende etter første ledd er den som er definert som pårørende i pasient- og 

brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b.  

§ 10-2. Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke   

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende 

misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget 

samtykke kan tas inn i en institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, 

og holdes tilbake der i opptil tre måneder.  

Vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av pasienten 

under institusjonsoppholdet.  

Fylkesnemndas vedtak etter første ledd kan bare settes i verk dersom institusjonen faglig og 

materielt er i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med 

inntaket i institusjonen. Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. 

Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort.  

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser 

bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak ikke treffes og 

gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23.  

Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to 

uker. Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.  
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§ 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige   

Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon 

utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, og holdes 

tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende 

sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig.   

Fylkesnemnda skal samtidig ta stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den 

gravide under institusjonsoppholdet.  

Inntakets formål er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade. Under 

oppholdet skal det legges vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk 

og for å bli i stand til å ta vare på barnet.  

Kommunen skal, i samråd med institusjonen, minst hver tredje måned vurdere om det fortsatt er 

grunnlag for tilbakeholdelse. Tilbakeholdelsen kan bare fortsette dersom kommunen treffer 

avgjørelse om det innen denne fristen.  

Kommunen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke satt i 

verk innen to uker, faller det bort.  

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av kommunen dersom de interesser 

bestemmelsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke treffes og 

gjennomføres straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernloven §§ 7-22 og 7-23.  

Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til endelig vedtak sendes fylkesnemnda innen to uker. 

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort.  

 Straffeloven  

http://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§17-05-22-10/*#KAPITTEL_1-4  

§ 17. Nødrett 

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når 

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade  

som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og 

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. 

§ 18. Nødverge 

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den 

a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, 

b) ikke går lenger enn nødvendig, og 

c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er,  

hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. 

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller 

søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff. 

Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen 

er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt. 
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Politiloven  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53?q=politiloven*#KAPITTEL_2  

§ 12. Hjelp til syke m.v.   

Politiet skal hjelpe eller sørge for hjelp til syke personer som ikke er i stand til å ta vare på seg 

selv, når ingen pårørende eller andre ansvarlige er til stede og kan ta seg av dem. Politiet skal i 

slike tilfeller øyeblikkelig varsle lege dersom en persons helsetilstand gir grunn til å anta at 

legehjelp kan være nødvendig og for øvrig, gjennom ansvarlig helsemyndighet eller på annen 

måte, søke å finne frem til en betryggende plassering.  

Når det er åpenbar grunn til å frykte at en person som politiet må ta hånd om etter første ledd, 

kan være til fare for seg selv eller andre, kan politiet ta vedkommende i midlertidig forvaring inntil 

betryggende plassering er funnet. Slik forvaring skal være så kortvarig som mulig og må ikke 

strekke seg ut over 24 timer.  

Politiet kan bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale for å ettersøke bortkomne eller hjelpe 

syke, tilskadekomne eller andre som er - eller antas å være, ute av stand til å ta vare på seg selv, 

når omstendighetene gir grunn til å frykte at vedkommendes liv eller helse kan være truet.  

Tiltak som nevnt i tredje ledd kan også settes i verk når en person er eller må antas å være død.  

Politiet kan foreta visitasjon for å fastslå identiteten til en person som nevnt i tredje ledd. For øvrig 

plikter enhver å la politiet få midlertidig tilgang til fotografier, dokumenter og andre gjenstander 

egnet til identifikasjon av personer som nevnt i tredje og fjerde ledd, hvis ikke bestemmelser gitt i 

eller i medhold av lov er til hinder for dette.  

Lov om barneverntjenester  

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=Barnevernsloven*  

Utdrag § 4-3.Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.  

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak 

etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9.  

Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og 

den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at 

kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig.  

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i 

første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.  

 

 

 

 

§ 4-6.Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.  

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre 

grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. 

Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.  
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Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan 

barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene 

umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.  

Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-

19.  

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes 

fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 

4-24.  

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller 

vedtaket bort.  

 

§ 4-10.Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling.  

Dersom det er grunn til å tro at et barn lider av en livstruende eller annen alvorlig sykdom 

eller skade, og dersom foreldrene ikke sørger for at barnet kommer til undersøkelse eller 

behandling, kan fylkesnemnda vedta at barnet med bistand fra barneverntjenesten skal 

undersøkes av lege, eller bringes til sykehus for å bli undersøkt. Fylkesnemnda kan også vedta 

at en slik sykdom skal behandles på sykehus eller i hjemmet i samsvar med anvisning fra lege.  

  

Utdrag § 4-24.Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.  

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker  

-ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,  

-ved vedvarende misbruk av rusmidler eller    

-på annen måte  

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i 

en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den 

kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil 

fire nye uker.  

  
§ 4-26.Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke.  

Et barn med alvorlige atferdsvansker kan tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 

første og annet ledd, også på grunnlag av samtykke fra barnet og de som har foreldreansvaret 

for barnet. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig.  

Når et barn blir tatt inn i en institusjon på grunnlag av samtykke, kan institusjonen sette som 

vilkår at barnet kan holdes tilbake i institusjonen i opptil tre uker regnet fra inntaket. Ved inntak i 

en institusjon med sikte på behandling eller opplæring i minst tre måneder, kan det også settes 

som vilkår at barnet kan holdes tilbake i opptil tre uker etter at samtykket uttrykkelig er trukket 

tilbake.  

Dersom barnet rømmer, men blir brakt tilbake innen tre uker, regnes utgangspunktet for 

tilbakeholdelsesfristen fra det tidspunkt barnet er brakt tilbake til institusjonen.  

Barnets samtykke skal være skriftlig og skal gis til institusjonsledelsen senest når oppholdet 

begynner. Før samtykke blir gitt, skal barnet gjøres kjent med eventuelle vilkår som nevnt i annet 

ledd.  
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§ 6-8.Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak  

Når det finnes påkrevet kan barnevernadministrasjonens leder kreve bistand av politiet til 

gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 og til fullbyrdelse av vedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 

4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-17, 4-24, 4-25 annet ledd og 4-29.  

Arbeidsmiljøloven  

Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet  

§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet   
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske 
helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og 
forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.  

(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og 
sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, 
lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne 
ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.  
 

9.0 Konsekvenser, bearbeiding/oppfølging, dokumentasjon 

9.1 Konsekvenser av trusler og vold mot personell 

 Sjokk, sinne, frykt  

 Fysiske skader 

 Høyere stressnivå 

 Manglende selvtillit og tro på egen kompetanse 

 Paralyserende skyldfølelse 

 Unnvikende atferd og redusert kvalitet på arbeidet 

 Lavere motivasjon og effektivitet 

 Økt fravær fra jobben 

 Depresjon, angst 

 Mulig ufør  

 Bruk av rusmidler som «medisin» 
 

 9.2 Ivaretakelse, oppfølging, etterarbeid 

 Pasienter: Mulig å ha ettersamtale etter innkomst? Minske traume for pasient. 

 Personalet: Gjennomgang etter at situasjonen er over. Defusing, debrief. 

 Ivaretakelse og bearbeiding. Oppfølging av leder, kriseteam etc. 

 Evt. læring. 

  

9.3 Dokumentasjon 
 Rapportere eventuelle skader (Internt skjema, NAV-skjema, forsikringsselskap). 
 Rapportere hendelsen i rapport/journal: Beskriv utsagn, atferd, foranledning,…  
 Evt. føre avviksskjema – SYNERGI! 

 
 

Våre pasienter skal møtes med respekt, ærlighet og verdighet. De er unike og har 
rett til å bli sett og behandlet slik vi selv vil bli behandlet av andre. 

 

Det gode møtet, den gode samtalen! 
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Håper dette kan være en spire til mer refleksjon og sikre arbeidsforhold rundt den 
viktige jobben vi gjør!  

 

Bergen 3. mars 2016 

Jarle Lexau 
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