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SAMHANDLINGSKONFERANSE – 
TRANSPORT AV PSYKISK SYKE

Helse Stavanger, Politiet og Stavanger Kommune 
inviterer til samhandlingskonferanse 29. august 2019. 

Sted: Quality Airport hotel Sola. 

Klokken  08:00 – 15:00

Hvordan kan vi best hjelpe når en psykisk akutt krise 
oppstår? Mange vil gjennom sin jobb håndtere akutte 
psykiske kriser, der flere tjenester samarbeider om å 
løse situasjonen. Noen vil være i behov for innleggelse, 
men situasjoner kan også løses på andre måter. 
Denne konferansen vil bringe sammen mennesker 
som samarbeider om akutte psykisk kriser prehospitalt.

• Hva skjer når legevakt, ambulanse og politi 
rykker ut?

• Hvordan kan vi finne gode samarbeidsmåter?

• Bli kjent med andre tjenester og etater. 

Den første psykiatriambulansen rullet på veien i Helse 
Bergen HF i 2005. I 2010 fikk Helse Stavanger HF sin 
psykiatriambulanse. I 2014 ble det gitt midler til flere 
regionale prosjekter som omhandler transport av psykisk 
syke. Gjennom disse prosjektene er det etablert flere 
tiltak som har til hensikt å øke kvaliteten på transporten 
av psykisk syke.  Nye tjenester, samarbeidsmåter og 
kompetansehevingstiltak kan gjøre tilbudet bedre. 
Konferansen er initiert av prosjektet transport av 
psykisk syke. 

Deltakelse er gratis, inkludert lunsj. 

Påmelding via Stiftelsen Psykiatrisk opplysning 
sine nettsider.

https://www.psykopp.no/arrangementer

Avgift for ikke møtt: 600,- 

Målgruppen vil være:

• Kommunehelsetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten

• Politi

• Legevakter

• Fastleger 

• Hjemmebaserte tjenester

• Kommunale bofellesskap

• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

• Ambulansetjenesten

• Akutt ambulante team (AAT)

• Poliklinikker 

• MOBA

• Jæren DPS

• UiS. Ansatte ved Det helsevitenskapelig fakultet 
og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

• Andre med interesse



TEMA:
PASIENTREISEN - OG DE SOM HJELPER

Torsdag 29. august  Møteleder: Frode Bremseth

07:45 Registrering, kaffe

08:30 Velkommen  v/ Frode Bremseth

 Hvorfor har vi en slik konferanse?

 Hva er transport av psykisk syke? 
Fakta og avklaringer 

 Når den akutte psykiske krisen oppstår. 
Dagens Case

09:15 Pasientreisen – Bekymringsmeldingen

 Telefon til legevakten

 Telefon til AMK

 Telefon til politiet

10:00 Pause

10:15 Pasientreisen – Utrykningen

 Legevakten vurderer

 Ambulansen

 Politiet bistår

11:00 Pasientreisen – Innleggelsen

 Klinikk psykisk helsevern, Voksne v /AMC2 
tar imot pasienter – Hva skjer da?

11:30 Presentasjon av ulike tjenester og etater. 
Stand.

12:00 Lunsj

13:00 Workshop og parallelle sesjoner

14:40 Avslutning i plenum. Evaluering.

15:00 God hjemreise.

Workshop og parallelle sesjoner

13:00–14:30 Workshop – Planlegging av oppdrag 
som involverer en psykisk ustabil pasient. 
For politiets operasjonssentral og AMK. 
Flytskjema og samarbeidsrutiner.  
Møteleder: Sigstein Rasmussen

13:00–14:30 Parallellsesjon 1

 Psykisk helsevernloven og vurdering 
av samtykke kompetanse. Kriterier for 
innleggelse i psykisk helsevern.

 Hva skjer under somatiske avklaringer, 
somatiske tilstander som forveksles 
med psykiatri.

13:00–14:30 Parallellsesjon 2

 Transport av psykisk syke – Prosjekt

 Simulering og VR- teknologi – 
Sykehuset Innlandet og Helse Stavanger

 Hvordan kan journalopplysninger brukes 
til å forbedre prehospital behandling – 
ny psykiatriambulanse i Stavanger

13:00–14:30 Parallellsesjon 3 

 Pasientreisen – kriser uten innleggelse

 Hvordan arbeider ambulante akutteam? 

 Kommunale bofellesskap og akutte kriser
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