
Ambulant akutteam

Rammer og målsetting



Organisering og praksis i ambulante akutteam ved 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014)

Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

• Det er en helsepolitisk føring at DPS skal ha tilgjengelige 
akuttjenester for vurdering og akuttbehandling gjennom 
døgnet. Dette kan skje i samarbeid med andre enheter i 
spesialisthelsetjenesten der lokale forhold gjør det nødvendig, 
men det bør være ett telefonnummer for alle 
akutthenvendelser. akutthenvendelser. 

• Akuttjenester ved DPS må planlegges i samarbeid med 
brukerorganisasjoner, kommunale tjenester, fastleger, 
legevakt, akuttavdeling og andre enheter i psykisk helsevern 
og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 
spesialisthelsetjenesten. 

• DPS kan organisere akuttjenestene i egne ambulante 
akutteam, men kan også velge andre modeller for 
akuttjenestene. 



Forts.

Anbefalinger for ambulante akutteam (AAT) 

• Behandlingen skal så langt det er mulig gis i henhold til 
pasientens og pårørendes ønsker og valg, jf. pasient-og
brukerrettighetsloven § 3-1. 

• Ambulante akutteam skal ha psykiater, psykolog, psykiatriske 
sykepleiere og rus-og sosialfaglig kompetanse. sykepleiere og rus-og sosialfaglig kompetanse. 

• Ambulant akutteam skal være operative kveld og helg, og 
sørge for samarbeid med andre om å dekke natt. 

• Ambulante akutteam tar i hovedsak imot henvisninger fra 
faglige instanser som fastlege, legevakt, kommunal helse-og
omsorgstjeneste og enheter i spesialisthelsetjenesten. Teamet 
kan også ta imot henvendelser fra pasient, pårørende, 
omsorgspersoner og eventuelle andre instanser. 



Forts.

• Ambulante akutteam skal kunne handle raskt ved å møte 
pasienten snarest mulig og innen få timer. 

• Ambulante akutteam skal etter forsvarlig vurdering kunne 
tilby kortvarig tilpasset ambulant behandling ved alvorlig 
psykisk krise eller henvise til andre enheter i psykisk 
helsevern og TSB i spesialisthelsetjenesten eller til fastlege og 
kommunale tjenester der det er indisert. kommunale tjenester der det er indisert. 

• Det skal kartlegges om pasienten har barn, og disse skal 
ivaretas og få den hjelp og bistand de trenger, jf. 
helsepersonellovens § 10 a. 

• Ambulante akutteam har ansvaret for å etablere nødvendig 
samhandling med pårørende, andre omsorgspersoner, 
fastlege, kommunale tjenester og øvrig spesialisthelsetjeneste 
for å ivareta pasientens helhetlige behandlingsbehov. 



KLINIKKSJEF

FINN HALL

STAB 

FAGSJEF I.R.ØISTAD

ASS.FAGSJEF H.G.THEODOR

KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING

AVDELING FOR 
RUSBEHANDLING

AVD.SJEF 
O.BØRRESEN

BARNE- OG 
UNGDOMS-

PSYKIATRISK 
AVDELING 

AVD.SJEF I.M.BUENE

GLENNE REGIONALE 
SENTER  FOR 

AUTISME

DAGLIG LEDER 
T.RØRBY

NORDRE VESTFOLD 
DPS

AVD.SJEF G.REIZER

PSYKIATRISK 
FYLKESAVDELING 

AVD.SJEF 
U.HALVORSRUD

SØNDRE VESTFOLD 
DPS AVD.SJEF 

L.N.ANDERSEN

ASS.FAGSJEF H.G.THEODOR

KLINIKK KOORDINATOR A.H.AASEN



AVD. SJEF

AVD.KOORDINATOR

KVALITETSRÅDGIVER 
AVD.OVERLEGE  

ORGANISASJONSKART SØNDRE VESTFOLD DPSORGANISASJONSKART SØNDRE VESTFOLD DPSORGANISASJONSKART SØNDRE VESTFOLD DPSORGANISASJONSKART SØNDRE VESTFOLD DPS

DØGNENHET 
ALLMENNPSYK.

POLIKLINIKK FOR 
GRUPPEBEH

POLIKLINIKK FOR 
REHABILITERING

POLIKLINIKK 
ALLMENNPSYK.

POLIKLINIKK FOR 
RUS OG 

AVHENGIGHET

POLIKLINIKK 
AMBULANT AKUTT 

TEAM 

DØGNENHET 
REHABILITERING

KONTOR 
TJENESTEN

AVD.OVERLEGE  

RÅDGIVER



Historikk

• Opprettet nov. 2009 som et prosjekt

• 4 årsverk

• Åpningstid 15 – 21 på hverdager, 12 – 17 på lørdager

• Utvidet åpningstid fra 01.04.11: • Utvidet åpningstid fra 01.04.11: 

08 – 21 på hverdager, 12 – 17 på lørdager

• Årsverksrammen gradvis utvidet fra 4 årsverk i 2009, til 12,2 

årsverk pr. dags dato, inkl. psykiater og psykologer.

• Åpningstid pr. 03.03.14: 

08 – 22 alle dager



Målsetting

• Gi nødvendig psykisk helsehjelp uten innleggelse 
• Øke tilgjengeligheten av spesialisthelsetjenesten for 

allmennheten, legevakten, politi og kommunale 
hjemmetjenester

• Redusere behov for akutte innleggelser i det psykiske 
helsevernhelsevern

• Bidra til å unngå tvangsinnleggelser der det er mulig, og gjøre 
bruk av tvang minst mulig belastende for pasienten i tilfeller 
der bruk av tvang er uunngåelig.



Målgruppe

• Ambulant akutteam vil primært bistå pasienter i akutt psykisk 
krise,  beskrevet som 1.gangs psykose, psykotisk 
sammenbrudd, akutt suicidal krise, rusrelaterte kriser eller 
andre i akutte kriser.

• Terskel for inntak i dag er høy. Dvs. at AAT forholder seg 
primært til pasienter som står i fare for akuttinnleggelse, eller 
som har en kjent alvorlig psykisk lidelse med kraftig forhøyet som har en kjent alvorlig psykisk lidelse med kraftig forhøyet 
symptomtrykk



AAT`s funksjon i akuttkjeden

• Å tilby behandling med minst mulig inngrep i pasientens liv, 
med støtte av egne valg og mestring, og i samhandling med 
pårørende og øvrig nettverk

• Bidra til effektiv bruk av helsetjenestenes ressurser ved å 
medvirke til å unngå unødvendige innleggelser, og derved 
bidra til redusert og riktig bruk av døgnplasser.



Kjerneoppgaver

1.

Inneha portvaktfunksjon;
AAT vurderer alle henvendelser om pasienter som i teamets 
åpningstid henvises til psykisk helsevern for akuttinnleggelse, også 
tvangsinnleggelser der det er praktisk mulig.

2.

Gi korttids intensiv hjemmebehandling ved alvorlig psykisk krise der 
pasienten ellers ville trenge akutt innleggelse i psykiatrisk 
døgnavdeling - i samarbeid med pasient, pårørende og andre 
helsetjenester.

3.

Muliggjøre tidlig utskrivning fra psykiatrisk akuttavdeling ved å tilby 
intensiv hjemmebehandling som alternativ til fortsatt døgnopphold.



Henvisninger

AAT mottar henvisninger fra:
• Fastleger
• Legevakter
• Behandlere internt i SVDPS
• Psykiatrisk Fylkesavdeling
• Andre instanser i spesialisthelsetjenesten• Andre instanser i spesialisthelsetjenesten



Ansatte

Pr. 03.03.14
• 1 årsverk Psykiater
• 3 årsverk Psykolog
• 1 årsverk vernepleier m/videreutdanning
• 1 årsverk sosionom m/videreutdanning
• 5 årsverk psyk. sykepleier• 5 årsverk psyk. sykepleier
• 1 årsverk enhetsleder
• Psykiater i bakvakt kvelder, helger og helligdager

Alle, med unntak av psykiater og enhetsleder går i turnus.



Intern organisering

• 4 (2) på dagvakt, 4 (2) på kveldsvakt
• 1 telefonvakt
• Inneteam
• Uteteam
• Morgenrapport, behandlingsmøte, 12-møte, 

ettermiddagsrapportettermiddagsrapport



Henvendelser

• Henvendelser skjer nesten alltid først pr. tlf.
• Saken drøftes i teamet, og henviser får tilbakemelding om 

evt. time. Henvisning faxes før pasienten kommer.
• Responstid: 4 timer



Oppgaver

Vi skiller mellom 3 ulike oppgaver:
• Vurdering; En vurderingstime der man enten legger pasienten 

inn i døgnpost, eller avklarer at pasienten ikke har behov i 
spesialisthelsetjenesten.

• Kortvarig oppfølging; Pasienter i akutt psykisk krise, som ikke 
er i behov av hjemmebehandling, men som kan profitere av er i behov av hjemmebehandling, men som kan profitere av 
inntil 3 konsultasjoner før tilbakeføring til fastlege, eller 
videreføring til poliklinisk behandling.

• Hjemmebehandling; Hjemmebehandling er et alternativ til 
innleggelse og innebærer daglige konsultasjoner hjemme hos 
pasienten og i AATs lokaler. Dette kan innebære opptil 4 
hjemmebesøk i døgnet, i opptil 4 uker. Hjemmebehandling 
skal skje i samarbeid med pasienten, pårørende og offentlige 
omsorgspersoner. Pasienter i hjemmebehandling skal ha 
foretatt diagnostisk og behandlingsmessig vurdering, inkl 
behandlingsplan.



Forts.

• AAT leser daglig alle henvisninger som mottas i DPS
• AAT deltar i alle inntaksmøter i DPS



Viktige prinsipper for arbeidet

Tilnærmingen er: 
– Praktisk problemløsning
– Medikamenter
– Forblir involvert gjennom hele krisa
– Støtter og samarbeider med omsorgsgivere
– Integrert med øvrige tjenester– Integrert med øvrige tjenester
– Sikrer oppfølging / overgang til annen tjeneste 
– Legger til rette for tidlig hjemreise for innlagte pasienter 
– Tverrfaglig vurdering (ute i det virkelige livet)



Arbeidsmetoder

• Tradisjonell kriseintervensjon; støttende samtaler, her-og-nå-fokus, 
vurdere behov for å knytte til annet hjelpeapparat

• Kognitiv terapi og støttesamtaler
• Hjemmebesøk
• Telefonsamtaler; som et tiltak under en kriseintervensjon
• Reflekterende team• Reflekterende team
• Nettverksarbeid
• Medikamentell støtte
• Tilby oppfølging av kort varighet (3-4 samtaler), i påvente av at 

adekvat  utredning eller behandlings-/oppfølgingstilbud er tilrettelagt
• Pårørendesamtaler
• Barnesamtaler
• Pasienttelefon
ALLTID TO TERAPEUTER I ALLE SAMTALER!



Hjemmebehandling

• Et alternativ til innleggelse i akuttpost, der det ikke er indisert
• Kan innebære opp til 4 hjemmebesøk pr. dag
• Fortløpende vurdering av psykiater, inkl. medikamentelle vurderinger
• Behandlingsplan og kriseplan
• Samtaler, psykoedukasjon, medikamentell bistand, bistand til å få 

hjelp til praktiske utfordringer, samarbeid med 
omsorgspersoner/nettverk/offentlig hjelpeapparat, omsorgspersoner/nettverk/offentlig hjelpeapparat, 
pårørendesamtaler, barnesamtaler, viderehenvisninger, etc.

• Pasienttelefon
• Forutsetninger; frivillighet, aksept fra omsorgspersoner
• Ønsket utbytte: Gi pasient, omsorgspersoner og annet hjelpeapparat 

erfaring med, og kunnskap om, å håndtere kriser i hjemmet. Unngå 
stigmatisering. Unngå å bli fjernet fra hjemmets trygge rammer, 
nettverk og rutiner. 



Forts.

• Noen pasienter eller pårørende ønsker ikke hjemmebehandling, eller 
situasjonen kan være slik at hjemmebehandling ikke er mulig. Noen 
ganger er hjemmebehandling ikke tilrådelig ut fra høy selvmordsfare 
eller voldsrisiko. Det kan også være andre forhold ved pasientens 
tilstand eller hjemmesituasjon som gjør hjemmebehandling vanskelig, 
uhensiktsmessig eller der det er andre deler av psykisk helsevern som 
er nærmere til å gi et tilbud.

• Ambulante akutteam skal som andre enheter i DPS ikke ha noen øvre 
aldersgrense. Eldre med alvorlig psykisk krise er derfor også i 
målgruppa. Det er en utfordring å sikre gode akuttjenester for dem 
som er i overgang fra ungdom til voksen alder, og som derfor lett kan 
falle mellom ulike deler av psykisk helsevern. 

• Akutteamet bør kunne gjøre vurderinger av pasienter med rus som 
tilleggsproblem i en alvorlig psykisk krise, men vil trolig i hovedsak 
måtte henvise pasienter med alvorlige rusproblemer videre til enheter 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling



Fordeler med hjemmebehandling

Behandling hjemme er for mange et godt alternativ til 
behandling i døgnavdeling, og den kan være av like god eller 
bedre kvalitet. I pasientens hjem ligger det til rette for å 
ivareta dagliglivets aktiviteter og muligheter for videreføring 
av nære relasjoner. Pasienten vil bedre kunne beholde 
kontroll og autonomi, og tydeligere vise hva han/hun sliter 
med og hvilke utfordringer som finnes. Det vil også være med og hvilke utfordringer som finnes. Det vil også være 
klarere hvilke ressurser pasienten har, og hvilke tiltak som er 
nødvendig for å støtte pasientens egen mestring.



Forts.

• hjemmet kan være en trygg ramme for mange pasienter
• opprettholde kontakten med familie, bolig, dyr, arbeid eller utdanning
• unngå tilleggsbelastning ved institusjonsopphold
• kan lettere få løpende komparentopplysninger
• tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre omkring pasienten
• pasienten har omsorg for barn eller andre som trenger å bli sett, hørt og informert
• øving og utprøving på annen arena enn i institusjonen
• mindre stigmatiserende• mindre stigmatiserende
• Fokus på pasientens ressurser og styrker heller enn behovsvurdering
• Risikohåndtering/vurdering 
• Lettere for pasienten å ta sine egne råd enn fra oss
• Løsningsfokusert korttidsterapi vanlig metode
• På sykehus: Bruker bare 50% av ekspertisen, mest vår egen, lite pasientens
• Hjemmebehandling gir samme behandling som under innleggelse, bare i hjemmet + så mye 

mer. 
• Sykehus: Fokus på rammer, ikke så mye pasienten.
• God tilgjengelighet, rask vurdering.
• Den sosiale dynamikken mye synligere hjemme. 



Forts.

• Akutteamet skal kunne besøke pasienten flere ganger daglig dersom 
det er behov for det. Dette kan med fordel skje i samarbeid med 
kommunale tjenester. 

• God intern rapportering er avgjørende for at teamet skal kunne 
ivareta god og intensiv oppfølging av samme pasient ved flere 
teammedlemmer og på tvers av skift.

• Ambulant behandling lykkes fordi en klarer å skape et samarbeid • Ambulant behandling lykkes fordi en klarer å skape et samarbeid 
bygd på relasjon og tillit. Men akutteamets korte behandlingstid er et 
dilemma og innebærer ofte et relasjonsbrudd like etter at den verste 
krisen er over. Det er derfor viktig at teamet best mulig bidrar til 
etableringen av relasjoner til den som skal følge opp pasienten videre.

• Hjemmebehandling medfører at maktbalansen mellom behandler og 
pasient er mindre skjev enn på institusjon, og at noe av denne 
skjevheten kan motvirkes. Pasienten beholder lettere verdighet og 
mestring. Han/hun må hele tiden ta ansvar for eget liv og handlinger, 
og blir ikke i samme grad umyndiggjort som ved en innleggelse. 

• Pasienten blir den viktigste deltakeren i sin egen prosess, noe som 
også blir synlig for pasienten selv, pårørende og helsetjenestene.



Når er hjemmebehandling lite egnet?

• Mildere angstlidelser
• Primærdiagnose alkoholisme eller annen 

misbruksproblematikk
• Mani?
• Hjerneskade eller annen organisk skade inkludert demens
• Lærevansker• Lærevansker
• Primærdiagnose personlighetsforstyrrelse
• Nyere historie med selvskading men uten psykose eller 

alvorlig depresjon.
• En krise som kun har med relasjoner å gjøre



Vurderinger

• Selvmordsvurdering
• Voldsrisikovurdering
• Ruskartlegging
• Kartlegging av barn, omsorgen for barna
• Vurdere meldeplikt barnevern/førerkort/voldsrisiko (våpen)
• Diagnose• Diagnose
• Behov for behandling


