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Først litt om bakgrunnen for prosjektet  
              - Prosjektets mandat  



PROSJEKTETS MANDAT 
PROSJEKTETS NAVN 
Transport av psykisk ustabile –forkortet og tydeliggjort  til: Psykiatrisk ambulanse  
 
PROSJEKTEIER 
Prosjekteier er divisjonsdirektør psykisk helsevern Gunn Gotland Bakke, med 
delprosjekteier divisjonsdirektør prehospitale tjenester Geir Kristoffersen.  

BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  
Divisjon Prehospitale tjenester i samarbeid med divisjon Psykisk helsevern ønsker å 
utvikle et godt transporttilbud for pasienter med psykiske lidelser. Dette innebærer en mer 
verdig transport. Prosjektet er delfinansiert med sentrale prosjektmidler gjennom Helse 
Sør Øst RHF over en periode på 3 år. 
 
I dag antas det at mange av disse pasientene transporteres av politiet.  
Det er et mål å få ned bruken av polititransport eller som prosjektet beskriver, en 
hensiktsmessig bruk av politiressurser.  

 



MANDAT 

Ambulanse dedikert for transport av psykisk ustabile 

•  Det iverksettes en prøveordning med en ambulanse i Mjøsregionen som 
utstyrsmessig endres slik at den er spesielt egnet for transport av personer 
med psykiske lidelser eller mistanke om psykiske lidelser.  

•  I Mjøs-regionen bor det ca 200.000 innbyggere som kan nås i løpet av 30 – 
60 minutter. Innbyggerantallet og erfaringstall er stort nok for å etablere en 
ambulanse for transport av psykisk ustabile deler av døgnet (dag/
hverdager), som en prøveordning.  



Ambulant Akuttenhet og Ambulansepersonell - Sammen 

Ambulansen utstyres spesielt for denne type transporter og 
bemannes med ordinært ambulansepersonell samt spesialutdannet 
personell fra psykisk helsevern under slik transporter.  
 
Ambulansen kan inngå i den ordinære drift og slik disponeres for 
”lokale” overflyttingstransporter og som ”First responder” der det kan 
være hensiktsmessig. (Psyk.helsearbeidere «Profesjonelle 
håndtlangere»).  
 
Ambulansen vil være sentralt stasjonert i Mjøs-regionen (Moelv) slik 
at rekrutering av personell fra psykisk helsevern og seksjonene er 
enklest mulig. Det er et mål at fagpersoner fra ambulante akutteam 
enkelt kan være med å bemanne ambulansen.  
 
 



Samhandlingsforum 
 
Det etableres et felles samhandlingsforum for politi, legevakt, divisjon Prehospitale 
tjenester og divisjon Psykisk helsevern, for å styrke og utvikle eksisterende samarbeid. 
 
Erfaringer fra Sykehuset Innlandet viser at det er ulik praksis for samarbeid mellom de 
ulike etatene som blir involvert ved transport av pasienter med psykiske lidelser.  
 
 Det er viktig for god pasientbehandling og også for pårørende at de ulike etatene 
samhandler godt og kjenner hverandres roller i en ”akutt” situasjon. 
 
 Det bør utarbeides felles og forpliktende retningslinjer mellom de ulike aktører knyttet til 
transport av psykisk ustabile pasienter. 
 
Forumet bør også behandle andre type saker som omfatter samarbeid om denne 
pasientgruppen.  
 
Divisjon Psykisk helsevern bør ha ansvar for etablering og drift av dette forumet. 
 



Kompetanseheving  
 
«Tryggheten ligger i kompetansen»   
 

Kompetanseheving er delvis gjennomført for alt ambulansepersonell. Denne 
undervisningen har vært begrenset til en fagdag for alt personell. Det er et uttalt ønske 
om å heve kompetansen ytterligere.  
Vi jobber for å få til en fagdag om egensikkerhet ( konfliktdempende samtaler) på 
simulatorlabben SI-Sanderud for alle ansatte i 2016.  
 
I dette prosjektet er kompetansehevingen begrenset til det personell som skal bemanne 
ambulansen. Slik undervisning vil være grunnleggende akuttmedisin, nødnett, 
konflikthåndtering, selvmords vurdering og trening på ulike senarioer på SIM Innlandet.  
 
Prosjektet utvikler opplæringsplan for de involverte i samarbeid med fagmiljøene og 
vernetjenesten. 
 



GJENNOMFØRING  - Hvem er involvert  

 - Prosjektet organiseres med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 
    Faglige ressurspersoner trekkes inn etter behov. 
 
Styringsgruppen: 
Gunn Gotland Bakke (leder)      Divisjonsdirektør                 Psykisk helsevern 
Geir Kristoffersen                       Divisjonsdirektør                 Prehospitale tjenester 
Marianne Lundgård                    Fagsjef                                Psykisk helsevern 
Odleif Bakken                             Avdelingssjef                      Ambulansen 
Liv Hammerstad                         Avdelingssjef                      Psykisk helsevern 
Gry Nørstenget                 (Vara: Morten Donstad)               SI Brukerutvalg  
Leif Ole Bach                        Foretaksverneombud               Sykehuset Innlandet 
Wenche Hansen                    Tillitsvalgt Prehosp.tj               Sykehuset Innlandet 
 
Rapporterer til SI ledergruppe og SI brukerutvalg. 
 



  
Prosjektgruppen  
 
REPRESENTANTER FRA:  
Ambulante akuttenheter/Akutt-team Gjøvik, Hamar og Lillehammer  
AMK Innlandet  
Ambulanse (Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Moelv) 
Politiet ( Gudbrandsdalen, Hedmark og Vest-Oppland) 
Mental helse/ SI Brukerutvalg 
Landsforeningen for pårørende 
Kommunale legevakter ( Hamar, Lillehammer og Gjøvik) 
Tillitsvalgte  
Vernetjenesten  
 
Prosjektleder:   
Prosjektleder har ansvar for å rapportere, legge fram saker, formulere vedtak og skrive 
referat i styringsgruppa og prosjektgruppa. 
 



RESULTATMÅL OG EFFEKTMÅL VED PROSJEKTET  

RESULTATMÅL  
  
•  Ambulanse er bygget om, prøvd ut og tilpasset til transport av psykisk syke 
•  Ambulante akuttenheter/Akutt-team (AAE) er inkludert i nødnett 
•  Rutine for samhandlings forum er utarbeidet 
•  Rutiner for alle ledd i gjennomføringen av transporten er utarbeidet 
•  Rutiner for god og hensiktsmessig skriftlig registrering er utarbeidet 
•  Ulike transportbehov er kartlagt 
•  AMK og divisjon Psykisk helsevern samarbeider om oppdrag knyttet til transport av 

psykisk ustabile 
•  Myndighet, roller og ansvar mellom AMK, psykisk helsevern og politi er avklart. 
•  Gjennomføre en brukerundersøkelse knyttet til henting og transport (jfr Sykehuset 

Vestfold/Telemark HF) 



EFFEKTMÅL  
 
  
•  Et mer kompetent transporttilbud av psykisk syke ved bruk av 

helsevesenets egne transportmidler ved gode vurderinger i møtet med 
pasienten, når transport skal utføres 

 
•  Hensiktsmessig bruk av politi knyttet til transport av psykisk syke 
 
•  Generelt økt kompetanse blant ambulansearbeidere i forhold til psykiske 

lidelser 
 
•  Forebygge sykefravær og uheldige hendelser knyttet til transport og 

innleggelser 
 
•  Avmystifisering av ekstreme hendelser. 



Åpningstid  

 
•  Oppstart Ambulansen i November 2015 

•  Prosjektplanen tar utgangspunkt i at bemannes enheten fra kl 1200- 
kl 2000 mandag-fredag. Ikke helg og høytid.  

•  Tidsvinduet er basert på registrert aktivitet, spesielt med bakgrunn i 
når innleggelser skjer i SI.  



Bemanning 

•  Rammene i prosjektet er 2-årsverk fra ambulanseavdelingen og 1-
årsverk fra psykisk helsevern. Bemanning fordeles mellom 
ambulanse seksjonene på Hamar og Gjøvik og ambulant akuttenhet 
(AAE) DPS Gjøvik og DPS Hamar. 

•  Flere ansatte i ambulansetjenesten har jobbet i psykiatrien, har 
særinteresse for pasientgruppen.  

•  De som ansettes i prosjektet kurses sammen de som ansettes fra 
psykisk helsevern, egen plan for opplæring. 

 



Opplæringsplan -  Litt om innhold   
Utvalgte tema som vurderes som sentrale i utøvelsen av transportoppdragene:  
 
1. Selvmordsforebygging/Selvmordsrisikovurdering  -  Vurderes helt sentralt i forhold 

til de problemstillinger vi møter akutt. Her møter vi også ulik type diagnostikk.  
2. Konflikthåndtering  - Kunnskap om egensikkerhet, og pasientens sikkerhet under 

intervensjon og transport.  
3. Jus (spesielt opp i mot tvang /Lov om psykisk helsevern, Barnevern, Pre-hospitale) -  

Hvilke juridiske rammer jobber vi under.  
4. Psykoser. Barn/Ungdom. Eldre  - Psykoseproblematikk vil kunne være noe 

ambulansen møter, eller mennesker i ulike forvirringstilstander. Barn/ungdom fordi det 
er en gruppe som ambulansen kan møte, som ansatte i voksenpsykiatrien ikke er å 
drillet på. Alderspsykiatri med bakgrunn i at flere pasienter som vil kunne trenge 
transport er pasienter med alderspsykiatriske problemstillinger.  

5. Håndholdt nødnett  - krever opplæring for å kunne betjenes. Håndholdt nødnett vil 
være svært sentralt i kommunikasjonen mellom AMK, AAE, ambulansen og legevakt.  

6. Utvidet førstehjelp  - Dette er ennå ikke presisert innhold av, men denne opplæringen 
vil gjøre de psykiske helsearbeiderene i stand til å bistå i  akuttmedisinske oppdrag.  

 
 



•  I opplæringen er det mål om at bruker og pårørende perspektiv skal være 
representert. Spesielt gjelder dette ivaretagelse av barn som pårørende.  

•  Prosjekt gruppen har valgt at opplæring i rusproblematikk velges bort 
innledningsvis som eget tema, men legges inn i temaene 
Selvmordsforebygging, psykose, konflikthåndtering.  

•  Viktig at en justerer innhold og rammer ved behov 

•  Opplæringen gjennomføres over en periode på 3 uker (6 fagdager) før 
oppstart av ambulansen uke 45 

–  Da får vi opplæring så nært opp til oppstart av ambulansen som mulig 

•  Opplæringsplanen er god forankret i begge fagmiljøer og hos 
vernetjenesten som har vært en aktiv bidragsyter inn i prosjektet. 



 
Organisering av opplæringen:  
 
•  Hvert tema ovenfor representerer 1 fagdag. Det medfører 6  fagdager.  
•  Det foreslås 2 fagdager pr uke i 3 uker.  
•  Opplæringen gjennomføres over en periode på 3 uker før oppstart av 

ambulansen uke 45 
–  Da får vi opplæring så nært opp til oppstart av ambulansen som mulig 

•  Opplæringsplanen er god forankret i begge fagmiljøer og hos 
vernetjenesten som har vært en aktiv bidragsyter inn i prosjektet. 



Rammene for bilen – psykisk helse og somatikk?  
- Hva AMK skal forholde seg til i fordeling av oppdrag.  

•  Bilen skal primært brukes til alle akutte psykiatriske oppdrag i Mjøsområdet 

•  Bilen skal kunne brukes ved akutte somatiske oppdrag når det er 
hensiktsmessig og ved behov. Geografisk område vil være det samme som 
ved psykiatriske oppdrag. Dette er en resurs som er tilgjengelig for AMK når 
det er behov.  

•  Ressursen skal inn normalt bentyttes overflyttinger mellom Mjøs-
sykehusene, dette vil medføre at bilen er opptatt i en lengere periode og vil 
ikke være klar for akutt psykiatriske oppdrag.  

 
 
 



 
Bilen er utstyrt som en vanlig ambulanse og er en resurs som AMK kan bruke 
ved behov. Skal ikke være første valget, men skal brukes når det er behov i det 
område bilen befinner seg i. Ved akutte oppdrag der det forventes lang 
transporttid grunnet oppdragets art eller leveringssted, må ordinær ambulanse 
og andre ressurser varsles parallelt. 

 
Roller på bilen:  
* Psykiske helsearbeidere leder det psykiatriske arbeidet  
* Ambulansearbeidere leder det somatiske arbeidet  
                       
 Alle oppdrag i et godt samarbeid og etter beste evne  
 

«Tryggheten ligger i kompetansen»   
 


