
  

 

”Mellom tre stoler” 
 

Samarbeid mellom politi, psykiatri- og kommunehelsetjenesten i møte med 
mennesker som har alvorlige psykiske lidelser og sammensatte behov 

 
av 

Torbjørg Fermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tønsberg, Høgskolen i Vestfold, 2006 
 
 

Rapport 11/2006 



  

 Rapport  11/2006  Høgskolen i Vestfold 
 
 Copyright: HVE/  Torbjørg Fermann 
 
 ISBN 82-7860-187-9



 

  

Forord 
Rapporten presenterer resultater fra en dialogkonferanse mellom politiet, 

kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten i Vestfold. Tema for konferansen var samarbeid 

i utfordrende situasjoner med mennesker med alvorlige psykiske lidelser, med sammensatte 

og ofte rusrelaterte problemstillinger. Dialogkonferansen ble gjennomført i regi av et 

pågående samarbeidsprosjekt mellom tre kommuner, politiet og psykiatrien i Vestfold 

(heretter benevnt Samarbeidsprosjektet).  Rapporten er et grunnlagsdokument for 

Samarbeidsprosjektets videre arbeid. 

 

Dialogkonferansen ble gjennomført 30. mars 2006 på Trelleborg Konferansesenter (T-11) i 

Tønsberg.  Hensikten med å arrangere dialogkonferansen var å  

- avklare dagens samarbeidssituasjon mellom kommune, politi og psykiatritjenesten i 

Vestfold 

- skape visjoner for et framtidig samarbeid 

- fremme forslag om tiltak til Samarbeidsprosjektet for å etablere et fungerende 

samarbeid i Vestfold 

 

Målgruppene for konferansen var operativt og ledende personell fra Vestfold politidistrikt, 

kommunehelsetjenesten i Tønsberg, Holmestrand og Nøtterøy og psykiatritjenesten i Vestfold 

(PiV HF). 

 

Dialogkonferansen ble arrangert som et oppdrag fra Samarbeidsprosjektet av 

oppdragsvirksomheten ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Vestfold (HE).  Faglig 

ansvarlige og konferanseledere var førstelektor Ellen Andvig (HE) og høgskolelektor 

Torbjørg Fermann (HE).  Samarbeidsprosjektets arbeidsgruppe med Jan Birger Raastad 

(politiet), Jan Torsø (kommunehelsetjenesten) og Arne Repål (PiV HF  / prosjektleder) og 

Arna Øygarden (fagutviklingsenheten v/ PiV HF) bistod i den praktiske gjennomføringen av 

konferansen. I tillegg var Tore Flo, informatikkstudent ved Høgskolen i Vestfold, sekretær på 

konferansen. 

 

 

 



 

  

Sammendrag 
 
Samarbeidsprosjektet er et 3 – årig prosjekt som startet i 2005 og omfatter Vestfold 

politidistrikt, kommunehelsetjenesten i Holmestrand, Tønsberg og Nøtterøy kommune samt 

psykiatritjenesten i Vestfold (PiV HF). 

 

Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer om et mangelfullt eller manglende samarbeid 

mellom politiet, kommunene og psykiatritjenesten i Vestfold i arbeid med mennesker med 

psykiske lidelser og sammensatte behov. Arbeid med denne målgruppen er komplisert. 

Utagering, trusler og kriminelle handlinger ofte er en del av bildet, der det kan være uklart om 

de har status som pasient eller kriminell. Resultatet er at de beveger seg innenfor et 

kontinuum, enten som frie borgere eller som psykiatriske pasienter eller kriminelle. Mange 

faller ”mellom tre stoler” fordi de ikke fanges opp i et formalisert faglig samarbeid mellom 

politiet, kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten. 

 

Dialogkonferanse ble valgt som metodisk tilnærming. På en dagskonferanse i mars 2006 var 

representanter fra Nøtterøy, Holmestrand og Tønsberg kommune, politiet i Vestfold og 

psykiatrien i Vestfold samlet for å beskrive dagens samarbeid og muligheter for det 

fremtidige samarbeidet mellom de tre instansene. 

 

Resultatet viser eksempler på at samarbeidet fungerer godt i enkeltsaker, men det mangler en 

formell struktur og forankring for et mer gjennomgående godt samarbeid. Det er uklart hvem 

som har det formelle ansvaret. Mangelfull kunnskap om taushetspliktens juridiske regulering, 

begrenser sannsynligvis den nødvendige informasjonsutvekslingen mellom de tre instansene 

for å finne smidige løsninger. 

Det er behov for økt kunnskap og kompetanse om hverandres yrkesfelt og juridiske 

regulering, og for å klargjøre grenseoppgangen mellom ansvars- og myndighetsområdene. 

Politiets velvillighet og serviceinnstilling overfor samarbeidspartnerne understrekes, mens 

politiet etterlyser en mer serviceinnstilling fra kommunehelestjenesten og psykiatritjenesten. 

Det stilles spørsmål om politiets arbeidsmetoder- og policy, spesielt om unødig maktutøvelse 

og betydningen av uniformert politi. 

 

 



 

  

For å bedre samarbeidet, foreslår deltakerne at det etableres et formalisert forpliktende 

samarbeid mellom politiet, kommunehelsetjenesten og psykiatrien i Vestfold. Først og fremst 

bør det etableres et koordinerende operativt team, sammensatt av personell fra de tre 

samarbeidspartnerne for å håndtere kompliserte enkeltsaker. Det foreslås videre at det 

etableres rutiner for informasjonsutveksling, og som sikrer forsvarlig bruk av taushetsplikten. 

Det bør utarbeides kriseplaner, informasjonsbrosjyrer og oversiktskart over kontaktpersoner i 

de tre virksomhetene. Det er behov for å opprette nettverk og samarbeidsarenaer for å 

utveksle erfaringer fra enkeltsaker.  

 

Anbefaling fra konferansen er at de tiltakene som blir iverksatt, forankres i og utvikles 

gjennom en overordnet tenkning om lærende prosesser, og som gjenspeiles i organiseringen 

og metodevalg. Fremdrift av prosjektet og effekt av tiltakene bør dokumenteres og evalueres. 

Valget av dialogkonferanseformen viste seg å være vellykket, og anbefales som metodeform 

også i evalueringssammenheng. 
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1. Innledning 
 
Samarbeidsprosjektet er et 3 – årig prosjekt som startet i 2005 og omfatter Vestfold 

politidistrikt, kommunehelsetjenesten i Holmestrand, Tønsberg og Nøtterøy kommune samt 

psykiatritjenesten i Vestfold. Prosjektet finansieres blant annet gjennom prosjektmidler fra 

Fylkesmannen i Vestfold.  

Bakgrunnen var erfaringer om et mangelfullt eller manglende samarbeid mellom politiet, 

kommunene og psykiatritjenesten i Vestfold i arbeid med mennesker med psykiske lidelser og 

med sammensatte behov. Utagering, trusler og kriminelle handlinger ofte er en del av dette 

bildet, som kan resultere i at noen beveger seg mellom å være pasienter eller kriminelle. 

Resultatet blir ofte at de faller ”mellom to stoler” fordi de ikke fanges opp i et formalisert 

faglig samarbeid mellom politiet, kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten. 

1.2. Bakgrunn 

Bakgrunnen for prosjektet var erfaringer om et mangelfullt eller manglende samarbeid 

mellom politiet, kommunene og psykiatritjenesten i Vestfold i arbeid med mennesker med 

psykiske lidelser og med sammensatte behov. Arbeid med denne målgruppen er komplisert. 

Utagering, trusler og kriminelle handlinger ofte er en del av dette bildet, der både politiet, 

kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten blir involvert. Uklare ansvarsforhold mellom 

disse instansene resulterer gjerne i at den som utagerer eller begår lovbrudd, faller ”mellom 

tre stoler”. Prosjektet sentrerer seg om politiets, kommunehelsetjenestens og 

psykiatritjenestens rolle, ansvar og muligheter for å samarbeide på tvers av organisatoriske 

skillelinjene i slike saker. 

 

Hensikten med Samarbeidsprosjektet er å utvikle en modell for slikt samarbeid. Prosjektets 

mandat er å  

 

• legge til rette for bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten, psykiatritjenesten 

og politiet i Vestfold overfor pasienter med alvorlig psykisk lidelse eller kombinasjonen 

alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet 

• vurdere behov for konkrete tiltak for kompetanseheving 

• etablere felles forum for generell utveksling av erfaring 
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• skape muligheter for samarbeid rundt konkrete pasienter der dette er mulig innenfor 

gjeldende lovverk 

• forbedre eksisterende eller opprette nye samarbeidsrutiner 

(fra referat Samarbeidsprosjektet nov. 2005) 

 

Prosjektets mål er å kartlegge status og muligheter for samarbeid, iverksette tiltak blant 

tjenesteutøverne i de operative funksjonene og effektevaluere iverksatte tiltak.  

 

Prosjektets første fase er å samle erfaringskunnskap fra de som møter denne problematikken i 

sitt daglige arbeid. Det var den konkrete bakgrunnen for dialogkonferansen.  

 
 

1.2.  Samarbeid mellom politi og psykiatri; utviklingsbehov- og 
muligheter 
 

Hendelser der pasienter med alvorlige psykiske lidelser utløser eller er delaktige i dramatiske 

voldshandlinger mot uskyldige ofre, er mange. Trikkedrapet i Oslo er ett av mange kjente 

eksempler der tilfeldige mennesker dør eller skades som følge av andres alvorlige psykiske 

lidelser. Fra tid til annen blir også psykisk syke selv ofre når de trenger andre tiltak enn den 

hjelpen som ytes. Dødsfall i fengsel forekommer, der rusproblematikken ofte er en del av 

situasjonen (Waal 2003). Spørsmål som reises i kjølvannet av disse tragediene, omhandler 

ofte samarbeidet mellom politietaten, psykiatritjenesten og de kommunale helsetjenestene; 

Hvorfor får ikke politiet informasjon om personer de selv har medvirket til innleggelse til 

psykiatrisk behandling, blir utskrevet fra sykehuset? Hvorfor dør mennesker på glattcelle? 

Hvorfor blir noen varetektsfengslet når behovet åpenbart er psykiatrisk behandling? 

 

 Det omfatter gjerne personer som både er kjenninger av politiet og gjengangere i psykiatrien, 

eller personer som er helt ukjente. Uansett hvilket utgangspunkt hendelsene har, utfordres 

samarbeidet mellom politiet og psykiatrien. Hvilke rutiner finnes for slikt samarbeid? 

Hvordan er ansvaret fordelt? Hvilke juridiske reguleringer gjelder? Hvem skal kontaktes? 

Reguleringen av både tvungen psykisk helsevern og risikovurdering i forhold til taushets- og 

opplysningsplikten er ofte problematisk å praktisere i konkrete situasjoner. Det kan resultere i 

at verken pasienten selv eller dennes familie, venner eller naboer får den hjelpen de trenger. 

Tjenesteutøverne som håndterer dette arbeidet til daglig, mangler i tillegg etablerte og 
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koordinerende samarbeidsordninger. De har tilhørighet i tre forskjellige organisasjoner, med 

ulike fagområder, og med forskjellig juridisk regulering og kulturell forankring.  

 

 En drapssak fra 1998 var foranledningen til at det ble etablert et nettverk i 2003 mellom 

psykiatrien og politiet i Oslo. Nettverket har vist seg å ha stor betydning for å unngå at 

uforholdsmessig mye av politiressursen går med til innbringing, transport og 

forsvinningssaker, der det egentlige behovet er psykiatrisk behandling (Fossheim 2006). 

Nettverket viser til gode effekter av et mer åpent samarbeid på tvers av etatene. Misforståelser 

oppklares lettere, det gjøres avtaler om rask innbringing og det er avklarte rutiner for 

opplysnings- og taushetsplikt. Dette nettverket har vist at det nytter å sette inn målrettede 

tiltak, som også er målet for Samarbeidsprosjektet i Vestfold. 

 

Kompetansesenter for sikkerhets,-fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Øst og 

Helseregion Sør [www.kompetanse-senteret.no] driver formidling og veiledning, utviklings- 

og forskningsarbeid. Kompetansesenteret har gitt ut flere rapporter som belyser 

problemstillinger som også Samarbeidsprosjektet i Vestfold er opptatt av. Vurdering av 

volds- og suicidalrisiko hos utskrivningsklare pasienter fra akuttpsykiatrien viser at 

kompetanse, ressurser og organisering av driften har betydning for kvaliteten av 

risikovurderingene (Hartvig & Østberg 2006). Den eksisterende juridiske reguleringen av 

psykisk helsevern krever både presiseringer og endringer i følge Hartvik & Weisæth (2005). 

De viser til erfaringer fra akuttpsykiatrien, der det blant annet er behov for en grundigere 

vurdering av rutinene for samtykkekompetanse. Det er nødvendig med faglige begrunnelser 

for tvungent psykisk helsevern der selvmordsfare er et selvstendig hovedvilkår. Videre er det 

viktig at det utarbeides individuelle planer, og at disse følges opp. 

 

Det overstående er noen nasjonale bakgrunnsbilder om utfordringer og muligheter for 

samarbeid mellom psykiatrien og politiet. Samarbeidsprosjektets mandat tar utgangspunkt i 

dette virkelighetsbildet. Prosjektet retter seg spesifikt inn mot Vestfold for å iverksette 

fungerende tiltak i en lokal kontekst. 
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1.3. Valg av konferanseform 

 Prosjektet så det formålstjenlig å arrangere en dialogkonferanse ut fra to hovedformål. For 

det første trengte prosjektet tjenesteyternes egne beskrivelser av dagens samarbeid, og ikke 

minst synspunkter på hvordan samarbeidet burde forbedres. For det andre var det viktig å 

samle de involverte for å starte en prosess mot bedre samhandling og samarbeid. Det var et 

uttrykt mål for prosjektet at deltakerne skulle bli bedre kjent med hverandre på tvers av 

organisatorisk tilhørighet og yrkesmessig bakgrunn. 

 

Dialogkonferanser er en etablert metode i planleggings- og utviklingsarbeid. Sett i et historisk 

norsk perspektiv har dialogkonferanser sine røtter fra aksjonslæring og aksjonsforskning 

innen samfunnsvitenskapene (Eikeland & Finstad 1995). Forskningsmiljøet ved 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) hatt en tett kobling til aksjonsforskning, og har bidratt i 

utviklingen av dialogkonferanser som metode. Metoden er videreutviklet ved Høgskolen i 

Vestfold, og er etter hvert blitt en hyppig brukt metodikk i undervisning, prosjekter og 

oppdrag, med spesielt fokus på medvirkning og evaluering av helsetjenester og i 

helsefremmende arbeid (Andvig 2006, Arntzen & Rønningen 2003, Hauger 1999, Hauger & 

Arntzen 2003, Syse & Andvig 2004).  

 

1.4. Rapportens videre oppbygging 

I det følgende utdypes dialogkonferansers teoretiske grunnlag, og den praktiske 

gjennomføringen av denne konferansen beskrives. Deretter presenteres resultatene fra 

konferansen., og det gjøres en metodekritikk i forhold til gjennomføringen av konferansen. 

Rapporten kommenterer evalueringsresultatene, og diskuterer temaet samarbeidslæring. 

Rapporten gir avslutningsvis noen anbefalinger om videre gjennomføring av prosjektet.  

Vedleggene omfatter det samlede materialet fra dialogkonferansens gruppearbeider og en 

bearbeidet versjon av evalueringen. 
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2. Dialogkonferanse som arbeidsform 

2.1. Vitenskapelig forankring og metodologisk tilnærming  

Dialogkonferanser har sin opprinnelse i aksjonsforskning, som er forankret i en kritisk 

orientert vitenskapstradisjon. Det er en handlingsrettet og endringsorientert 

forskningstilnærming (Greenwood & Levin 1998). Sentralt i denne forskningstilnærmingen er 

at praksis samarbeider med forsker for å forbedre eller endre praksis. Aksjonsforskningens ide 

er å bidra til læring og kunnskapsdannelse og dermed økt forståelse av egen praksis (Levin & 

Klev 2002). Det handler om at praksis selv deltar i en utviklingsprosess som skaper kunnskap 

og ny forståelse for egen praksis, og derved skaper grunnlag for endringer. Ideen er at reell 

endring av praksis ikke blir varige uten at det er praksis selv som skaper denne kunnskapen.  

Fordi målet for aksjonsforskning er endring av praksis, er grensedragningen mellom hva som 

er organisasjonsutvikling og hva som er aksjonsforskning diskutabel (Bjørnsrud 2005).  

 

Aksjonsforskningens arbeidsmetodikk baserer seg på kommunikasjonsfremmende prosesser 

gjennom dialog og samhandling. Greenwood & Levin (1998 s. 86) viser til tre karakteristika 

ved aksjonsforskning:  

- det dreier seg om å skape møteplasser der deltakerne og forskere kan føre dialoger for 

å skape rom for felles læring 

- det er en forskning som utvikles i et fellesskap, der forskningsprosessen baserer seg på 

felles opplevelser og refleksjoner over disse erfaringene  

- de praktiske metodene varierer, og kan brukes i aksjonsforskningsprosesser dersom 

deltakeren finner dem anvendelige.  

 

Dialogkonferanser er eksempel på metodisk tilnærming som ofte brukes som en del av 

metodikken i aksjonsforskningsprosesser.  

 

Aksjonslæring er en aktiv form for å lære gjennom erfaring, og omtales som 

aksjonsforskningens lillebror (Tiller 1999). Det krever en grundighet og systematikk mer enn 

det som vanligvis er mulig å få til innenfor en travel arbeidsdag. Møter mellom mennesker i 

arbeidslivet må derfor styres og arrangeres slik at læring kan skje. Refleksjon over erfaringer 

fra praksis gir mulighet for å få tak i kunnskapen som ligger implisitt i erfaringene. 

Aksjonslæring kan defineres som ”en kontinuerlig lærings- og refleksjonsprosess støttet av 
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kollegiet der intensjonen er å få gjort noe” (Tiller1999 s. 47). Målet er forandring og 

forbedringer av egen praksis. Det er en utprøvende og handlingsrettet arbeidsform som krever 

medvirkning og medbestemmelse blant deltakerne for å forankre en slik arbeidsmåte både 

individuelt og organisatorisk.  

 

Det teoretiske grunnlaget for utviklingen av dialogkonferanser som metode bygger på 

kunnskap både fra aksjonsforskning og aksjonslæring. I denne sammenhengen er det 

deltakerne på dialogkonferansen som inviteres til en aksjonslærende arbeidsform, mens de 

faglig ansvarlige for konferansen har et forskeransvar for å legitimere arbeidsmetodikken og å 

dokumentere resultatene på en pålitelig og etterrettelig måte.  

Verdigrunnlag 

Grunnforståelsen for dialogkonferanser er at menneskene selv både ønsker, søker og må gis 

muligheter til å påvirke egen framtid. Medvirking, medbestemmelse, dialog og involvering er 

derfor sentrale verdier. Ved at mennesker med ulik erfaringsbakgrunn arbeider sammen, 

skaper de muligheter til større forståelse for et definert saksfelt. Hensikten med 

dialogkonferanser er å utvide forståelsen for saksområdene i utviklingsarbeider med 

utgangspunkt i prinsippet om at ”de vet hvor det trykker, de som har skoen på”. 

Dialogkonferanser søker å fremme samspillet mellom de forskjellige deltakerne både i og 

mellom organisasjoner og nettverk, ut fra deltakernes interesser (Ekman Philips & Huzzard 

2004). Metoden har en lærende hensikt. Å opprette arenaer for slike samtaler, anerkjenner 

erfaringskunnskapens betydning. Samtaler og dialog rommer mangfoldet av oppfatninger og 

opplevelser som hver for seg er segmenter i et større og mer kompleks saksforhold. 

Demokrati  

Denne konferanseformen setter store krav til demokratiske spilleregler. Deltakerne er oftest 

ukjente for hverandre, og har gjerne forskjellig yrkes- og organisasjonstilhørighet og ulik 

formell posisjon. Det som virker samlende på deltakerne, og som skaper en forståelig og 

meningsfull begrunnelse til å møtes, er selve saksfeltet. I denne sammenhengen er det 

yrkesutøverne både fra politiet, kommunehelsetjenesten og psykiatrien i Vestfold som møtes 

rundt saksfeltet samarbeid i arbeid med mennesker med psykiske lidelser og  sammensatte 

behov.  

Arbeidsformen er deltakende demokratisk ved at den fordeler makt til deltakerne, og bidrar til 

en likeverdig posisjon til å fremme sine forslag og synspunkter. Det betyr ikke at alle kan få 
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gjennomslag eller gehør for sine synspunkter, men at alles synspunkter er verdifulle og blir 

kommunisert og prioritert av deltakerne selv (Hauger & Arntzen 2003). Det er en form for 

kollektiv læring, der deltakerne har en demokratisk rett og plikt til å delta i dialogen (Ekman 

Philips & Huzzard 2004).  

 

Dialog 

Kjennetegn på en dialog er at deltakerne utveksler synspunkter og har gjensidig innflytelse i 

denne prosessen (Brandstad 2003). Det forutsetter å kunne stille seg åpen for både egne og 

andres meninger og erfaringer. Det er ikke tilstrekkelig å ha en åpen holdning til andre 

perspektiver. Dersom det ikke skjer en endring av forståelsen, blir det mer en kvasidialog. 

Den enkelte må derfor ha en refleksiv innstilling til både egne og andres perspektiver. For at 

det skal være en reell dialog, må prosessen åpne opp for nye synspunkter og dermed bidra til å 

kunne befeste eller endre egen oppfatning. Det krever dialog på tvers av fag, organisasjon og 

formell posisjon for å forstå hvordan en skal hanskes med situasjoner som kanskje truer både 

egen og andres liv og helse. 

 

Arbeidsprosessen i dialogkonferanser gjør det mulig å assosiere hverandres ideer. Det er 

derfor vesentlig at prosessen på dialogkonferanser foregår uten diskusjoner. Deltakerne skal 

gis mulighet til å koble mulige forbindelser mellom ideene, mer enn å diskutere for å vinne 

frem med sitt synspunkt. Ideene kan enten være sammenfallende, eller like gjerne 

motstridende. Poenget er at det ikke er et mål å skape konsensus, men tvert imot å utvide 

forståelsen for kompleksiteten eller ulike perspektiver i saksfeltet (Ekman Philips & Huzzard 

2004).  I slike møter kommer gjerne både kjepphestene og prinsippene våre frem, enten de er 

visjonære og velbegrunnede, eller mer fastlåste og fordømmende. I dialogene gjelder det 

imidlertid å få frem alle variasjonene som deltakerne representerer, uten at noen i gruppen 

bedømmer verdien av andres ytringer.  

 

Handling 

Konferanseformen legger opp til en aktiv stillingstaken blant deltakerne. Det er en 

anerkjennende tilnærming der den enkeltes erfaringskunnskap har verdi for å skape 

fellesløsninger. Deltakerne kan oppnå en utvidet forståelse av en problematikk som 

tilsynelatende kan oppleves mer intern enn hva den egentlig er. Gjennom en slik måte å dele 
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erfaringskunnskap på, åpnes det nye muligheter for å skape ideer og derved forslag til 

realiserbare løsninger. Det er en premiss at dialogkonferansen bygger på det daglige, 

praktiske arbeidet, og som har eller skal få prioritet i hverdagen (Pålshaugen 2002).  

 

Hver deltaker må aktivt ta stilling til noe, og velge noe fremfor noe annet. Det er gruppenes 

samlede prioriteringer og anbefalinger som til slutt skal tale. Dette er kjernen i selve 

arbeidsformen på dialogkonferanser. Den forplikter deltakerne til å ta standpunkt og å velge 

tiltak for fremtiden (Levin & Klev 2002, Ekman Philips & Huzzard 2004). Den demokratiske 

dialogen og handlingsrettede tilnærmingen verdsetter og bygger på deltakernes egne 

intensjoner og drivkrefter. 

 

Arbeidsmetodikk 

Arbeidsprosessen veksler mellom gruppearbeid og plenum. En vanlig organisering av 

dialogkonferanser er å dele opp konferansen i flere sesjoner, med gruppearbeid og plenum i 

hver sesjon. Første sesjon er gjerne en beskrivelse av her og nå – status, etterfulgt av en ny 

sesjon for å beskrive visjoner og ønsket tilstand. Deretter defineres og prioriteres hva som bør 

gjøres av konkrete handlinger og tiltak. Til slutt konkretiserer konferansen forslag til hvordan 

selve endrings- og tiltaksprosessen skal gjennomføres (Hauger & Arntzen 2003, Levin & 

Klev 2002). 

 

Gruppesammensetningene skifter gjerne flere ganger i løpet av en konferanse. Ut fra hensikt, 

mål og rammer veksler gruppenes sammensetning og arbeidsoppdrag. I plenum presenterer 

gruppene sine arbeider og det åpnes for dialog på tvers av alle gruppene. 

 

Arbeidsmetoden styres via forhåndsdefinerte regler, og konkretiseres i de skriftlige 

arbeidsoppgavene (se vedlegg 4 og 5). Umiddelbart kan en slik regelstyring virke 

selvmotsigende i en demokratisk prosess med dialog som fundament. Men for å kunne lose en 

dialogisk og demokratisk prosess i havn innen gitte rammer, er den stramme strukturen et 

nyttig styringsverktøy (Hauger & Arntzen 2003).  

 

Det finnes ulike pedagogiske metoder som benyttes i dialogkonferanser. Hvilke valg som 

gjøres, avhenger blant annet av hensikt og mål for konferansen, deltakerforutsetningene og 

rammene som konferansen arrangeres innenfor. Evalueringssirkel er velegnet å bruke for å få 



 

 11  

en frem gruppens kvalitetsvurdering av et saksfelt (se for eksempel Arntzen & Rønningen 

2003). Dersom gruppearbeidet skal visualisere hvordan et saksforhold kan symboliseres eller 

uttrykkes, brukes gjerne mer kreative metoder. Tegninger og fantasireiser er eksempler på 

slike metoder (se for eksempel Andvig 2006). Er formålet å gjøre analysebeskrivelser, velges 

gjerne nominal gruppeprosess. Denne metodikken ble valgt på Samarbeidsprosjektets 

dialogkonferanse, og metoden presenteres mer inngående i neste kapittel. 

 

 

2.2. Planlegging og gjennomføring av Samarbeidsprosjektets 

dialogkonferanse 

Invitasjonen til konferansen ble annonsert i februar 2006 til Vestfold politidistrikt, 

psykiatritjenesten i Vestfold og til kommunehelsetjenesten i Nøtterøy, Tønsberg og 

Holmestrand. I alt var det 92 påmeldte hvor av 75 registrerte ved oppstarten av konferansen. I 

tillegg møtte åtte som ikke var påmeldt, slik at netto antall deltakere til slutt ble 82. Det var til 

sammen 27 deltakere fra polititjenesten, 28 deltakere fra Holmestrand, Tønsberg og Nøtterøy 

kommune og 27 fra psykiatritjenesten. I tillegg var fylkesmannen i Vestfold representert. 

Politimesteren i Vestfold var også deltaker under hele konferansen.  

 

 Rammer 
Det ble holdt et innledende møte mellom de faglige ansvarlige og arbeidsgruppen for 

prosjektet for å klargjøre mandatet for oppdraget og ressursrammen for dialogkonferansen. 

Med bakgrunn i disse avklaringene ble noen rammefaktorer avgjørende for valg av 

organisering og metodevalg. 

 

Konferansen skulle arrangeres som en èndags konferanse. Det var beregnet et deltakerantall 

på mellom 100 – 140. Oppdraget til de faglige ansvarlige inkluderte både planlegging, 

gjennomføring og ledelse av konferansen. Oppdraget inkluderte også en skriftlig rapport. 

Påmelding og deltakerlister skulle koordineres av utdanningsenheten for psykiatritjenesten. 

Arbeidsgruppen for prosjektet skulle hjelpe til i den praktiske gjennomføringen av 

dialogkonferansen. 
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Organisering og gjennomføring  

Konferansen ble åpnet av prosjektleder Arne Repål, etterfulgt av innlegg fra politimesteren i 

Vestfold Marie Benedicte Bjørnland, og direktør for Psykiatrien i Vestfold HF Stein Are 

Agledal. Deretter orienterte konferanselederne om dialogkonferansemetoden, og om den 

praktiske gjennomføringen av programmet. 

 

Konferansen var delt inn i to hovedsesjoner. Den første sesjonen satte fokus på kjennetegn og 

karakteristika ved dagens praksis. Etter lunch arbeidet gruppene med først med 

visjonstenkning og deretter med konkrete forslag til tiltak.  

 

For å unngå unødig tidsspill for at hver deltaker skulle finne ”sin” gruppe, var 

gruppesammensetningene forhåndsdefinert for begge sesjonene. Bordene i konferansesalen 

merket, og det hengt ble opp plakater over hvilke bord den enkelte skulle sitte ved. Dette ble 

gjennomført både ved oppstart og etter lunch.  

 

Begge sesjonene ble avsluttet med plenumspresentasjoner og dialog. En viktig del av 

prosessen i dialogkonferanser at alle gruppene får presentere resultatene fra sine grupper i 

plenum. Denne dialogkonferansen bestod av i alt 13 grupper. Tidsrammen gjorde at det ble 

foretatt et skjønnsmessig utvalg for plenumspresentasjoner i begge sesjonene, der de øvrige 

gruppene supplerte. 

 

Gruppene var homogent sammensatt i første sesjon. Det vil si at hver gruppe var sammensatt 

av deltakere enten fra politiet, psykiatritjenesten eller kommunehelsetjenesten. Det ga 

mulighet for å få en oversikt over kjennetegn på dagens samarbeid innenfor hvert 

tjenesteområde. Det ga også mulighet til å bli bedre kjent med andre som arbeider i samme  

tjeneste. 
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I den andre sesjonen var gruppene sammensatt på tvers av yrkestilhørighet (heterogent 

sammensatte grupper). ”Bli – kjent” målet var like sentralt, men ut fra et annet perspektiv. 

Her var det viktig at deltakere fra de ulike tjenestene kunne utveksle erfaringer og 

synspunkter fra sin daglige praksis. Men ikke minst var det av betydning at gruppene skulle 

skape felles visjoner og foreslå tiltak for å utvikle et godt fungerende samarbeid mellom politi 

og psykiatri. 

 

Konferanselederne guidet gruppene gjennom arbeidet i begge sesjonene. Arbeidsoppgavene 

var formulert skiftlig og ble delt ut til alle ved oppstart av hver sesjon (vedlegg 3 og 5). 

Reglene for hvordan gruppearbeidene skulle gjennomføres, ble presentert som en 

introduksjon på konferansen. I tillegg til introduksjonen som ble gitt innledningsvis, ble det 

gitt løpende instruksjon underveis i sesjonene. Konferanselederne avrundet konferansen ved å 

invitere til en individuell, skriftlig evaluering av dagen (vedlegg 7).  

 

Metodevalg 

Nominal gruppeprosess ble valgt som metode for denne dialogkonferansen (Hauger 1999). 

Metoden består av flere trinnvise prosedyrer, konkretisert i de utdelte arbeidsoppgavene 

(vedlegg 3 og 5). Med utgangspunkt i et konkret spørsmål ble ”Post – it” lapper brukt for at 
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hver enkelt kunne skrive ned sine synspunkter. Lappene ble limt opp på flip-overtavler for å 

gi en samlet oversikt over gruppemedlemmenes innspill. Etter samtale i gruppen ga hvert 

gruppemedlem sin tilslutning til det eller de utsagnene eller forslagene den enkelte ville støtte 

i form av små orange klistremerker (kanskje bedre kjent som salgssymbol på 

kunstutstillinger). Hvert gruppemedlem fordelte stemmene sine på det eller de argumentene 

eller forslagene som de ville gi sin støtte til. Hver deltaker stod fritt til å bruke alle stemmene 

på ett utsagn, eller fordele stemmene på flere. De argumentene eller forslagene som til slutt 

fikk flest stemmer, var gruppens samlede prioritering og gjeldende for presentasjonen i 

plenum. De tre forslagene som fikk flest stemmer, ble skrevet ned på et lysark som ble brukt i 

plenumspresentasjonene. 

 

Den samme metodikken ble brukt i den andre sesjonen, men her ble det åpnet opp for å bruke 

litt mer visuelle uttrykksformer. Bruk av farger, symboler, metaforer og tegninger kunne 

benyttes i den grad gruppene selv var bekvemme med en slik uttrykksform. Hensikten var at 

deltakerne skulle løfte blikket fra det problemorienterte ”her- og nåsituasjonen” mot en ønsket 

og fremtidsrettet tilstand. Utfordringen var både å visualisere visjonen og å konkretisere tiltak 

på et godt fungerende samarbeid mellom politi og psykiatrien. Arbeidsoppgaven innledet 

oppmerksomheten mot visjonær tenkning og ønsketilstand. Metodereglene ledet deretter 

deltakerne mot en nominal gruppeprosess. Da måtte de definere og prioritere konkrete tiltak 

for å bedre samarbeidet i fremtiden. 

 

Bearbeiding av datamaterialet fra konferansen  

Det ble gjort en temasentrert bearbeiding av det samlede datamaterialet. Som hjelpeverktøy 

ble teori om temasentrert innholdsanalyse av tekstdata brukt (Thagaard 2003). Det er i 

utgangspunktet en metode for å analysere tekstdata i kvalitativ forskning. I utgangspunktet er 

det både en beskrivende og tolkende fase i analyseprosessen av kvalitative data. I denne 

sammenhengen ble det lagt vekt på å finne meningsbærende temaer som kunne uttrykke 

budskapet fra rådata, men i en tydelig og mer sammenfattet form. Det er derfor lagt vekt på å 

formidle resultatene på en beskrivende måte. Med det menes at bearbeidingens hensikt ikke er 

å tolke data eventuelle underliggende budskap og meningsinnhold i teksten, slik som 

tolkningsanalyser brukes i kvalitativ tekstdataanalyse. Data var her allerede skapt på 

dialogkonferansen, men det var behov for å rydde og gjøre budskapene mer tilgjengelige.  
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Samtidig var det viktig å formidle resultatene på en etterrettelig måte. Det teoretiske 

fundamentet for dialogkonferanser (kap. 2.1) bygger på å gi ordet og dermed makt til ”de som 

selv har skoen på”. For at makten skal bli reell, må også en bearbeiding av data gjøres ut fra 

en anerkjennende tilnærming om det dialogkonferansen hadde resultert i av skriftlig 

materiale.  Det var derfor viktig at den bearbeidede versjonen var så nær opp til rådata som 

mulig. Det var datamaterialets egen stemme som fortsatt skulle tale, men i en språklig 

omformulert form. Det samlede datamaterialet foreligger derfor som vedlegg i rapporten. Slik 

kan leseren selv danne seg mening om resultatene presenteres i rådatas ”ånd”. 

 

 

Konkret ble denne bearbeidelsen gjort i flere omganger. Materialet ble først gjennomlest flere 

ganger for å identifisere temaer. Deretter ble materialet gjennomgått på nytt med temaene som 

overskrifter for å finne fellestrekk, variasjoner og motsetninger innenfor temaene.  

 

Den språklige uttrykksformen i datamaterialet varierte. Deler av datamaterialet hadde tydelige 

og klare formuleringer, mens andre deler inneholdt mer stikkord og ga større rom for 

tolkning. For eksempel var det uklart om stikkordet ”respekt for våre brukere” (Vedlegg 4, 

gruppe C) var et uttrykk for at dagens samarbeid utviser respekt for brukerne, eller om det er 

et ønske om mer respekt. Det var særlig resultatene fra sesjon 1 som ga rom for tolkning eller 

gjetning. 

 

Det var både klare fellestrekk og mer motstridende budskap i datamaterialet når 

enkeltresultatene fra hver gruppe og referatet ble tematisert og sett i sammenheng. Eksempel 

på fellestrekk var det flere grupper poengterer; Samarbeid i enkeltsaker. Men ved nøyere 

gjennomgang viste også materialet til viktige variasjoner i beskrivelsen av dette samarbeidet. 

At ”samarbeidet fungerer godt”, og at ”politiet er flinke til å stille opp” ble poengtert fra flere 

grupper, og fremkom også i referatet fra plenum. Men utsagn fra grupper som var sammensatt 

av politiet, omhandlet også erfaringer om ”unødig ventetid, mangelfull informasjon og lite 

tilgjengelighet i samarbeid med psykiatrien”. Det er altså ikke entydig positive trekk ved 

samarbeidet i enkeltsaker, og slike variasjoner kom tydeligere frem når materialet ble sett i 

sammenheng. 
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3. Resultater  

Resultatene fra dialogkonferansen presenteres her som en bearbeidet versjon av det skriftlige 

materialet fra dialogkonferansen. Det utgjorde til sammen alt nedskrevet materiale fra til 

sammen 26 grupper, referater fra plenum i begge sesjonene (vedlegg 4 og 6) og deltakernes 

evaluering (vedlegg 7). 

 

3.1. Beskrivelse av dagens samarbeidssituasjon mellom politi og 
psykiatri 
 

Kapitlet presenterer en bearbeid versjon av resultatene fra sesjon 1, som i sin helhet er gjengitt 

i vedlegg 4. 

 

Mangel på formalisert samarbeid 

 Det er et gjennomgående trekk fra konferansen at det formaliserte, etablerte og strukturerte 

samarbeidet mangler. Det gjelder både mellom de to nivåene i psykiatritjenesten (kommunene 

og spesialisttjenesten) og mellom politi og psykiatritjenesten. 

Det finnes ikke etablerte møteplasser utover de som etableres gjennom enkeltsakene. Det blir 

mer opp til den enkelte i situasjonen å ta initiativ til samarbeid, uten at det er en strukturell del 

av arbeidet eller som en del av en etablert kultur. Det underbygges ytterligere i innspillene fra 

evalueringen (vedlegg 7). Flere deltakere uttrykte i løpet av konferansen at dette var første 

gangen at politi og psykiatri kom sammen for å samtale om felles problemstillinger. Behovet 

for strukturerte og planlagte møteplasser var et gjennomgående tema. 

 

 

Hvem ”eier” pasienten?  

Hvem som kan og skal kontaktes når samarbeid trengs, er ofte uklart. Når mennesker med 

psykiske lidelser og rusproblematikk veksler mellom å ha status som pasient, innsatt og 

borger, inntrer det som omtales som ansvarsvegringssyndromet. Når de det gjelder ikke fyller 

kravene til tvungen helsevern, faller de oftest mellom to stoler. De benevnes som ”tikkerne” 

eller ”tikkende bomber”. ”Hvem eier pasienten når han ikke er innlagt?” spør gruppe M i 

plenum. Politiet må ofte overta når situasjonen blir uklar, kommer frem fra en gruppe 
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sammensatt fra distriktspsykiatrisk senter. Gruppe D problematiserer ansvaret mellom politi 

og psykiatri når innlagte pasienter ikke kommer tilbake til avtalt tid etter permisjon. 

 

Regulering og praktisering av taushetsplikten er et gjennomgående problemområde. Særlig i 

uoversiktlige situasjoner forsterkes det uklare ansvarsforholdet fordi tjenesteyterne ikke 

kjenner godt nok til reglene for håndtering av taushetsplikten. Det er grunn til å undres om 

taushetsplikten blir for strengt håndtert? At fortolkningen av taushetsplikten blir for strengt 

praktisert, og dermed stenger unødig for den informasjonsutvekslingen som etterlyses mellom 

politi og psykiatri? 

 

 

Kunnskap og kompetansebehov 

Resultatene viser at deltakerne i liten grad kjenner hverandres fag- og yrkesfelt og 

ansvarsområder. Det er behov for å klargjøre grenseoppgangen mellom ansvars- og 

myndighetsområdene både mellom psykiatritjenesten og polititjenesten, men også mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det etterlyses mer konkrete kunnskaper om 

hverandres yrkesfelt: arbeidsmåter, organisering av tjenestene, juridiske reguleringer spesielt 

ift taushetsplikt og bruk av tvang, men også om arbeidskultur og metoder for tverrfaglig 

samarbeid.  

 

Å inneha kunnskaper er en viktig ressurs for å kunne handle. Det er gjennomgående i 

materialet at gruppene etterspør konkrete kunnskaper om enkelttemaer. Men ikke minst 

uttrykkes behovet for å dele egen kompetanse for å kunne samhandle forebyggende og 

målrettet uten unødig maktbruk eller ressursspill. 

 

Betydningen av å både å få mer kunnskaper om enkeltemner, men også å øke innsikten i 

hverandres yrkesfelt ser ut til å være nøkkelen til å heve kompetansen og derved oppnå bedre 

samarbeid. 

 

 

Samarbeid i enkeltsaker  

Det viser seg at flere grupper har gode erfaringene fra enkeltsaker når det gjelder samarbeidet 

mellom politiet, kommunene og psykiatrien. Det er særlig i akutte hendelser som krever 

politibeskyttelse som trekkes frem som de gode eksemplene på et fungerende samarbeid. Da 
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sier flere at de opplever en god dialog, at de løser sakene greit. Enkelte kommuner blir brukt 

som eksempel på at samarbeidet fungerer godt, og at samarbeidet har utviklet seg positivt de 

seinere årene. Politiet roses fra flere grupper fra psykiatrien, som får honnør for at de stiller 

opp, er gode omsorgspersoner, at de er tilgjengelige og bidrar til samarbeid. 

 

Grupper sammensatt av deltakere fra politiet, påpeker at de ønsker mer samarbeid og en mer 

serviceinnstilt psykiatritjeneste. Politiet navngir imidlertid flere kommuner der de har et 

utmerket samarbeid, som også viser seg utover enkeltsaker (se for eksempel plenum gruppe 

M og R). Politiet opplever å bruke mye unødig tid på venting, de stiller spørsmål ved tidsbruk 

ved fremstillinger når vedkommende er underlangt tvang etter lov om psykisk helsevern, og 

de opplever lite tilgjengelige kommuneleger og påpeker unødig byråkrati.  

 

Det er av stor betydning å ha en serviceinnstilling overfor hverandre. Å bli tatt imot i 

avdelingen, slippe å vente og å bli møtt av en lege når pasienten er utagerende blir etterlyst av 

politiet. Politiets innsats og serviceinnstilling understrekes av flere grupper, mens grupper 

sammensatt av politiet etterlyser mer tilgjengelighet og mindre rigide rutiner fra psykiatrien.  

 

Unødig bruk av makt 

Det stilles spørsmålstegn ved arbeidsmetodene som politiet noen ganger bruker ved 

innleggelser. En gruppe fra psykiatritjenesten mener at det utøves unødig tvangsbruk og at det 

”bare blir politimakt i hektiske situasjoner” (gruppe D, plenum) og at mennesker kunne vært 

hjulpet uten for mye inngripen av autoriteter. Politiet ønsker imidlertid ikke å fremstå som 

”løsningen” for psykiatrien når pasienten blir voldsom. 

 

Uniformert politi - til besvær?  

Det oppfattes som stigmatisering av pasienter når politi opptrer uniformert i situasjoner som 

tydeliggjør politiets makt og posisjon. Samtidig fremhever politiet selv at de er og skal være 

en uniformert tjeneste. Det er tydelig at det er motstridende oppfatninger om bruk av uniform, 

og om uniformens betydning særlig i uoversiktlige situasjoner.  

 

Ressursbruk og kapasitet 

Det er spesielt gruppene fra politiet som mener at mye tid går med til transport og ventetid for 

politiet – noe som kunne vært tatt hånd om av andre? Det går med mye ressurser til transport, 

og blir særlig utfordrende når de har redusert bemanning i helger og på kveld / natt. Samtidig 
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kommer det frem at politiet har god kompetanse til å kommunisere med farlige pasienter, og 

av den grunn bør delta i for eksempel transport.  

 

 

3.2. Visjoner og tiltak for et fremtidig samarbeid 
 
I sesjon 2 var det visjoner og tiltak for et fremtidig samarbeid som stod på dagsorden. Det var 

et merkbart stemningsskifte i konferansesalen under denne sesjonen. Aktiviteten økte, latter 

og diskusjoner fylte salen, gruppene var svært produktive og ivrige etter å uttrykke visjonene 

og finne gode løsningsforslag for fremtidig samarbeid. 

Kapitlet presenterer en bearbeidet versjon av resultatene fra sesjon 1, som i sin helhet er 

gjengitt i vedlegg 6. 

 

Visjoner 

Visjonene til gruppene varierer både i visuell og verbal uttrykksform, men peker mot en 

tydelig retning om å bedre både det relasjonelle og formelle samarbeidet mellom kommunene,  

politiet og psykiatrien (vedlegg 6). Tjenesteyterne ønsker å stå sammen om de vanskelige 

oppgavene, men innenfor klare ansvarslinjer og etablerte operative systemer. Det er et ønske 

om å kunne dele byrdene som utfordrende situasjoner kan utløse, og å lære gjennom 

tverrfaglig samarbeid.  

 

Visjonene inkluderer også målgruppen. Omsorgen for ”tikkerne” – for mennesker med 

psykiske lidelser med rus- og voldsproblematikk og som ofte faller mellom tre stoler, er et 

gjennomgående og tydelig uttrykk i visjonene slik de er formulert og visualisert. Det er en 

anerkjennende holdning til at det er brukerne, pasientene og de innsatte som er i fokus. 

 

Tiltak  

Operativt samarbeid 

Å kunne arbeide sammen i konkrete saker er et gjennomgående tema fra gruppene. 

Resultatene fra alle gruppene viser at de ønsker handling, og at et operativt samarbeid er et 

ønsket og nødvendig tiltak for å kunne stå bedre rustet til å møte de konkrete sakene.  Flere 

grupper foreslår å etablere et team, slik at samarbeidet blir en organisert virksomhet i de tre 
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tjenestene. Gruppene har i mindre grad konkretisert innholdet i slike team, og benevner 

operative samarbeidsordninger noe forskjellig. Noen kaller det for ambulerende team, mens 

andre vil ha operativsentral eller akutteam, ”psykebil”, rød telefon, vakttelefon, 

interkommunal vakt eller forebyggende tverrfaglige team. Uavhengig av hva gruppene kaller 

det operative samarbeidet, er budskapet om behov for et forpliktende, operativt team er 

likevel entydig i materialet. 

 

Felles møteplasser 

Deltakerne ønsker seg felles møteplasser der de kan bruke erfaringene fra enkeltsaker til å bli 

bedre i kommende saker. Gruppene vektlegger at et slikt forum skal være for operativt 

personell, for ”fotfolket” som for eksempel Gruppe 10 kaller det.  Enkeltsaker trekkes frem de 

gode eksemplene på fungerende samarbeid. Sett i lys av prosjektets mandat om ”å skape 

muligheter for samarbeid om konkrete pasienter der det er mulig innenfor gjeldende lovverk” 

viser resultatene fra konferansen at det her er gode erfaringer fra enkeltsaker å bygge videre 

på i et felles forum.  

 

Å bli kjent med hverandre for bedre å forstå det yrkesspesifikke, enten det dreier seg om 

politifag eller helsefag, viser seg å være av vesentlig betydning for deltakerne. Et felles forum 

vil kunne medvirke både til læring om handtering av enkeltsaker, men også å lære om 

hverandres fagfelt og yrkespraksis.  

Å utvikle en bedre serviceinnstilling overfor hverandre er også viktig. Å bli møtt med velvilje, 

være imøtekommende, smidig, bidra til å redusere ventetid og sikre transport og vakthold er 

sider ved samhandling og samarbeid som gruppene verdsetter. 

 

Formalisert samarbeid 

Det er behov for å forankre samarbeidsordningene. Opprettelsen av for eksempel 

hospiteringsordninger, et operativt akutteam eller fellesforum må formaliseres organisatorisk; 

i ledelsen, i overordnede planer og budsjett.  Ved å formalisere samarbeidsordninger, 

anerkjennes verdien av samarbeid. Det forplikter innsatsen til tverrfaglig samarbeid både i 

organisasjonene og hos enkeltmedlemmene.  

 

Forebyggende arbeid 

”Tikkende bomber”, pasienter som ikke får hjelp, pårørende som ikke vet hvor de skal 

henvende seg, ansvarsvegringssyndromet, svingdørspasienten, rus, uniformering er 
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problematikk som kom frem i sesjon 1.  Det er behov for å forebygge alvorlige hendelser. 

Kompetanse er et virkemiddel for å forebygge og å begrense skade. En av gruppene påpeker 

at mye kan gjøres på et lavere nivå, dersom en kommer tidlig nok inn i situasjonen, og 

handler ut fra den. For å kunne handle, trengs både et operativt system, men også kunnskap 

og kompetanse.  

 
 Flere grupper fra sesjon 2 fremhever behovet for kompetanse for å: 
 

- å øke innsikt i og forståelsen for hverandres fagfelt og ansvarsområder 

- å heve kompetanse ift juridisk regulering og etikk 

- å øke og fornye kunnskap om psykiske lidelser 

- veiledning  

Dialogkonferansen ga klare signaler om behovet for kompetanseheving innenfor de tre første 

strekpunktene i oversikten ovenfor.  

 

 
Utvikle praktiske arbeidsredskaper 

Det er betydningsfullt for å være operativ i tjenesten å ha konkrete verktøy (manualer) som 

guider utøverne i arbeid med enkeltsaker. Det ser ut til at det er flere typer oversiktskart som 

trengs:  

- Organisasjonskart over hvordan politiet, kommunens samlede helsetjeneste og 

spesialisthelsetjenesten er organisert  

- detaljert og regelmessig oppdatert oversiktskart over hvem som er ressurs- og 

kontaktpersoner, og hvem som har ulike ansvarsområder. Det gjelder både for politiet, 

kommunal helsetjeneste (fastlege, legevakt, psykiatritjeneste, hjemmebasert tjeneste, 

sosialkontor) og spesialisthelsetjenesten.  

- en oversikt over den juridiske reguleringen av ansvarsforholdene mellom psykiatri og 

politi.  

3.3. Sammenfatning 

Beskrivelsene av dagens samarbeid mellom politi, psykiatri og kommune, viser at innsatsen 

bør settes inn på flere områder. Det er en sammensatt tiltakspakke som foreslås. Det er likevel 

tydelig at tiltakene er konkrete, handlingsorienterte og rettet inn mot den daglige driften. 

Det er bedring av det operative, daglige samarbeidet som er i fokus, der tiltakene krever 

organisatorisk forankring og endring. 



 

 22  

 OVERSIKT OVER FORESLÅTTE TILTAK 

Operativt team 

- tverrfaglig og tverretatlig sammensatt 
- koordinerende og operativ funksjon for å handtere akutte og uoversiktige enkeltsaker 

Samarbeidsarenaer og sosialt fellesskap 

- samarbeidsforum mellom kommunene, politiet og psykiatrien for å arbeide med 
enkelthendelser 

- forum for registrering og vurdering av avviksmeldinger 
- nettverksgrupper  
- hospiteringsordninger 
- sosiale treff (”blålysaften”) 

Informasjonsutveksling 
- utarbeide kriseplaner for enkeltpasienter for å forebygge hendelser 
- utarbeide informasjonsbrosjyrer, både for internt bruk og for generell 

informasjonsflyt for befolkningen 
 

Undervisning 
- om politiets, kommunenes og psykiatriens yrkesinnhold og juridiske rammer 
- om spesielle tema; psykiatri, rus, dobbeltdiagnoser og jus 

 
Rutiner og system 

- utarbeide rutinebeskrivelser  
- oversiktskart over hvem som kan kontaktes i den enkelte virksomheten 

 
Pasient- og brukerrettede tiltak  

- fritak for egenandeler for pasientene 
- døgnplasser i kommunene 
- egnede boliger for pasienter med psykiske lidelser i kommunene 
- brukermedvirkning; ved å inkludere pårørende og brukere som samarbeidspartnere. 
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4. Et kritisk blikk på gjennomføringen av konferansen 
 

Å arrangere dialogkonferanser krever nøye planlegging. Det er vanlig å opprette en 

konferansestab som består av faglige ansvarlige (Levin & Klev 2002). En slik stab bør også 

inkludere noen av konferansedeltakerne (Hauger 1999). Det gjør det mulig for noen av 

deltakerne å bli kjent med den spesielle metodikken og regien som dialogkonferanser bruker, 

slik at de kan være ressurspersoner under selve dialogkonferansen. 

 

 På denne dialogkonferansen bestod konferansestaben av prosjektgruppen og de faglig 

ansvarlige fra høgskolen. Dersom noen av deltakerne også hadde vært med i 

konferansestaben, ville de vært beredt på å kunne lede gruppeprosessene under 

gjennomføringen av konferansen. På denne konferansen ble gruppelederne for hver gruppe 

valgt for hver sesjon, uten at noen var forberedt på oppgaven. Det viste seg å være noe 

forvirrende i første sesjon, særlig fordi de fleste ikke kjente til metodikken fra tidligere. Det 

fungerte bedre i andre sesjon. Da var spillereglene mer kjent, og gruppelederne tok på seg 

ansvar der og da. 

 

Når den andre sesjonen åpnet opp for å formulere visjoner og konkretisere fremtidige 

løsninger på tvers av tjenesteområdene, rådet det en entusiastisk stemning. Det var tydelig at 

disse møtene på tvers av tjenestetilhørighet skapte ny energi i forsamlingen. Både 

gruppeprosessene og plenumspresentasjonene var preget av en positiv innstilling og en 

energisk og humørfylt stemning. Det var en dynamikk som ikke var til stede på den samme 

måten i den innledende delen av konferansen. Nå kan det tilskrives at settingen var ny og 

uvant, og at deltakerne dermed trengte litt tid for å få frem energien. Men det kan også være 

en drivkraft som selve metodikken er med på å utløse. 

 

Ekman Philips & Huzzard (2005) diskuterer dialogkonferansers virkning enten som mirakel 

eller illusjon. Det er ”noe” ved dialogkonferansers riter og metoder som skaper entusiasme og 

meningsdannende prosesser, selv om metodene og reglene for dialogkonferanser kan virke 

både barnslige og mekaniske. Men de er både nødvendige og hensiktsmessige (Hauger & 

Arntzen 2003). Uten stram styring kan deltakerne lett gå inn i vante roller, der noen overtar 

styringen mens andre forholder seg passive. Da trues muligheten for å virkeliggjøre verdier 

som medbestemmelse, dialog og involvering. Manglende styring kan i tillegg resultere i at 
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gruppen ikke skaper resultater ut fra den gitte arbeidsoppgaven. Kanskje kommer de ikke 

lenger enn å samsnakke om ulike synspunkter, eller gruppen tematiserer andre spørsmål enn 

det arbeidsoppgaven spør om.  

 

En stram styring var av særlig betydning ved denne dialogkonferansen sett i lys av 

tidsrammen og antall deltakere. Men ikke minst fordi mange ikke kjente til metodikken fra 

før. At forberedelsene heller ikke hadde inkludert skolering av gruppeledere, kunne medføre 

at gruppeprosessene resulterte i ”mye snakk og lite ull”.  

 

Rammene for øvrig var i tråd med Samarbeidsprosjektets forutsetninger. Dialogkonferansen 

hadde knappe hundre deltakere og ble gjennomført i løpet av en arbeidsdag. Ideelt sett burde 

konferansen ha hatt halvparten så mange deltakere, eller vært arrangert over to dager. 

Planleggingen burde ideelt sett og teoretisk ”korrekt” inkludert opplæring av gruppeledere.  

 

Slik kan vi fortsette å definere alle ”burdene”; ut fra det vi erfarte i denne dialogkonferansen 

og slik teorien om dialogkonferanser anviser. Det dialogkonferanser ideelt legger opp til av 

demokratiske og dialogiske prosesser, ble ikke fullt ut realisert. Samtidig ser ikke ut til å ha 

innvirket negativt i forhold til hensikten og målet med denne dialogkonferansen hvis vi ser på 

resultatene fra evalueringen (se vedlegg 7). 

 

I arbeidslivet har vi ofte strammere rammer for å handtere oppgavene på enn hva idealene og 

det normative i teoriene tilsier. Resultatene skapes innenfor gitte rammebetingelsene, og vi 

justerer og tilpasser oss gjerne i forhold til de prosessene som oppstår. Sett i lys av hensikten 

med konferansen, vurderes gjennomføringen av konferansen som vellykket. Valget om å dele 

konferansen i to hovedsesjoner virket fornuftig ut fra rammeforutsetningene. Behovet for å 

komme sammen for å snakke om felles problematikk var åpenbart, og som konferansen bidro 

til å imøtekomme. Ser vi på evalueringene fra deltakerne, står idealet for metodikken i 

dialogkonferanser i noe kontrast til hva evalueringen viser. Deltakerne ser ut til å ha erfart at 

det ble skapt gode nok resultater for prosjektet på tross av begrensningene i rammefaktorene.  
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5. Evaluering  

Deltakernes evaluering av konferansen foreligger som vedlegg 7.  Læringseffektene varierer, 

men er gjennomgående positivt ladet. Bare det å komme sammen for å samtale har hatt stor 

betydning for de aller fleste. Læringseffekten for den enkelte uttrykkes på forskjellige, men 

gjennomgående konstruktive og positive måter. ”Å se utfordringene fra den andre siden” er en 

av mange formuleringer som favner bredt og griper noe av essensen i evalueringen.  

Konferansens arbeidsform vurderes gjennomgående positivt. Dialogkonferansen engasjerer, 

virker spennende, skaper kontakt, krever den enkeltes aktive deltakelse, er en kreativ og god 

arbeidsform selv om lapper og prikker for noen ble for mye ”dilldall”. Tyngdepunktet i 

evalueringen er overbevisende ift at konferansen har vært lærerik, utviklende og at deltakerne 

er blitt engasjert og inspirert. 

 

Evalueringene viser variasjon om hva som er meningsfull måte å lære på. Selv om langt de 

fleste gir uttrykk for en god læringseffekt, har andre et ønske om å komme lenger med å 

beskrive konkrete tiltak. Noen ønsker en raskere gjennomføring, mens andre ønsker en mer 

foredragsorientert tilnærming. Enkelte opplever imidlertid å få for liten tid i gruppene.  

 

I all hovedsak er konferansen evaluert som konstruktiv, vellykket og som et betydningsfullt 

bidrag for utviklingen av samarbeidet mellom kommunene, politiet og psykiatritjenesten i 

Vestfold. 
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6. Veien videre; Samarbeidslæring 

Det er ett sentralt aspekt i resultatene og evalueringen, som jeg vil diskutere noe mer 

inngående: om betydningen av å være sammen om læring gjennom samarbeid. Deltakerne 

sier klart at de ønsker å arbeide tettere sammen om de vanskelige sakene, de har behov for 

kompetanseheving og tiltakene må forankre samarbeidet som en del av arbeidsformen i det 

daglige virket.  

 

 Denne dialogkonferansen var i seg selv en milepæl, ved at personell fra kommuner, politiet 

og psykiatri kunne møtes og dele erfaringer. Selve arbeidsformen for dialogkonferansen 

skapte tanker og ideer om hvordan et fremtidig samarbeid kan organiseres. Det er en 

sammenheng mellom det uttrykte behovet for samarbeid og kompetanseheving, og hvordan 

man metodisk kan gå frem for å lykkes. At hele 47 deltakere gir uttrykk for at det de lærte på 

denne ene dagen, handler om å ha fått ”mer oversikt, innsikt og forståelse for likheter og 

forskjeller i hverandres arbeid” (se vedlegg 7 pkt 1). Det er et tydelig signal om at det å være 

sammen i strukturerte former, gir en positiv læringseffekt.  

 

Utfordringen til Samarbeidsprosjektet vil derfor være metodisk å tilrettelegge for at de 

tiltakene som dialogkonferansen anbefaler, kan gjennomføres innenfor prosjektets mandat.  

 

6.1 Kompetanseheving mer enn forelesning og kurs 

Deltakerne etterspør mer kunnskap for å heve kompetansen blant tjenesteyterne. Men hvilken 

kunnskap trengs, og på hvilken måte skal kunnskapene formidles, deles og anvendes for å 

heve kompetansen?  

 

Hvis vi ser tilbake på hovedoppdraget i Samarbeidsprosjektets mandat (s.2), er prosjektet gitt 

et spesielt ansvar for å tilrettelegge for å utvikle samarbeidet mellom politiet, 

psykiatritjenesten og kommunehelsetjenesten. Kompetanse er et kjernebegrep både i mandatet 

og i resultatene fra dialogkonferansen. Spørsmålet handler om hvordan prosjektet metodisk 

kan eller bør arbeide for å heve kompetansen. Skal prosjektet hovedsakelig arrangere kurs og 

internundervisning, eller er undervisning og kurs en del av et helhetlig, integrert opplegg for å 

bevege seg mer helhetlig inn i læringslabyrinten?   
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6.2. Læring som sosial prosess  

Tradisjonelt er foredrag, kurs, internundervisning og etter- og videreutdanning brukt som 

virkemidler for å heve kompetansen blant ansatte. Det gir tilgang på generell, eksplisitt og 

faktabasert kunnskap utviklet fra teorier og forskning (Levin & Klev 2002). Det er èn type 

kunnskap som er viktig å inneha i enhver yrkespraksis. Men å inneha generell 

faktakunnskaper er ikke en garanti for at kunnskapene anvendes. Kunnskap er ikke en statisk 

størrelse som ensidig kan omsettes til å utforme eller praktisere rutiner, systemer eller på 

annen måte en ”god praksis”. For å virkeliggjøre eksplisitt kunnskap, må den kobles til 

praksis; til interaktive systemer, situasjoner og kontekster mennesker i mellom (Säljö 2001).  

 

I tradisjonelle kurs og konferanser er det gjerne ”foredragsmodellen” som regjerer. Det er 

arrangementer som henvender seg til deltakerne på en individuell måte. Den gjennomføres i 

en forhåndsdefinert form, både tematisk og metodisk. Det forplikter derfor ikke deltakerne 

uten videre til aktiv deltakelse eller faglige samtaler.  Nå kan en si at å delta på kurs og 

konferanser etter foredragsmodellen skaper muligheter for kontakt både i pauser, under 

måltider og i felles sosialt samvær. Sånn sett er forelesningsvarianten et viktig insitament i 

kunnskapsdannelsen utover formidling av kunnskap. Men den kritiske innvendingen, og som 

gjør at den ikke er tilstrekkelig som helhetlig læringsstrategi, handler om deltakernes felles 

forpliktelse. Mens dialogkonferansen stiller en forpliktelse til deltakelse, er det mer opp til 

den enkelte hva vedkommende tar opp i seg av kunnskaper når en deltar på tradisjonelle 

foredrag. Deltakerne har heller ingen forpliktelser inn mot fellesskapet som utgjør 

konferansedeltakerne, og kanskje heller ikke til sitt eget arbeidsfellesskap?  

 

 

En annen forskjell er konferansens innhold sett i et læringsperspektiv. Der dialogkonferansen 

har en åpen tilnærming til hva som substansielt skal komme ut av konferansen, er innholdet i 

foredragsmodellen forhåndsdefinert, og substansen er ofte regissert og redigert.  

 Mens tematikken på foredrag oftest presenteres i abstraherte former, utnytter 

dialogkonferansemodellen det konkrete via deltakernes praksiskunnskap. Den baserer seg på 

den erfaringsbaserte og ofte tause kunnskapskomponenten fra praktiske situasjoner.  

Den praktiske kunnskapen er en kunnen om den praksis som utøves i yrkesfellesskap. Denne 

kunnen erverves ikke i et vakuum, og kan derfor ikke sees på som mekanisk. Det er en 

kompleks og refleksiv læringsprosess.  
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I følge Lave & Wenger (1991) er læring grunnleggende situasjonsbestemt og er sosial enten 

det dreier seg om en kulturell eller relasjonell sammenheng. Det skjer i et kompleks samspill 

med omgivelsene. Læring er en integrert del av de aktivitetene og hendelsene vi deltar i. I 

arbeidslivet inngår mye av arbeidet i grupper eller team. Læringseffekten er stor hvis en 

lykkes i å etablere effektive team (Levin & Rolfsen 2004). Denne dialogkonferansen foreslår 

å opprette flere former for tverrsektorielle grupper og team mellom politiet og psykiatrien: 

operative team for å håndtere akutte hendelser, samarbeidsforum for å lære gjennom 

enkelthendelser, og grupper som utarbeider oversikter og rutiner for informasjonsutveksling.  

 

Tiltakene som denne dialogkonferansen har foreslått, er gode og nødvendige tiltak for å bedre 

samarbeidet mellom politiet og psykiatrien. De er tiltak som kan iverksettes mer eller mindre 

uavhengige av hverandre, og som har stor sjanse til å lykkes som enkelttiltak. Muligheten til å 

etablere et gjensidig lærende samarbeid utover enkelttiltakene, er til stede og bør utnyttes som 

en overordnet, forankret strategi. 

 

6.3 Læring som praksis 

Enkeltsakene ble trukket frem som de gode eksemplene på et fungerende samarbeid. Hvis vi 

ser mer distansert på begrepsbruken; hva er egentlig enkeltsaker til forskjell fra andre saker?  

Er ikke praksis et konglomerat av enkeltsituasjonene som til sammen rommer alt fra 

rutinegjøremål til akutte eller kompliserte hendelser der enkeltmennesker er involvert? 

 

Det skal i denne sammenhengen påminnes at praksis spenner over ulike situasjoner. De fleste 

gruppene på dialogkonferansen foreslår et operativt team for å håndtere akutte situasjoner. De 

tydeliggjør at uoversiktige, uavklarte og akutte saker er problem som må løses. Kirkevold 

(1996) beskriver akuttsituasjoner som kan overføres til denne dialogkonferansens saksfelt. 

Håndtering av akuttsituasjoner krever forhåndsdefinerte rutiner og standardiserte prosedyrer 

for at yrkesutøverne skal kunne handle korrekt. Prosedyrene skal være pålitelige ved at de er 

kunnskapsbaserte og forutsetter hva som er det rette å gjøre. Rutinene skal kunne effektueres 

”på kommando” for å redde liv eller begrense skade.  
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Uansett om sakene er av akutt eller avklart karakter, vil alle enkelthendelser kunne brukes 

som situasjoner for å lære. Det handler både om å bevisstgjøre og reflektere over erfaringene. 

Det handler videre om å koble erfaringene til teori; å gjøre teori mer tilgjengelig ved å bruke  

teorier som verktøy og modeller for å forstå, men også for å begrunne, forklare eller 

foreskrive mulige tiltak. 

 

Det ville for eksempel være interessant å arbeide videre for å konkretisere hva som 

kjennetegner godt samarbeid i enkeltsaker, slik flere grupper fremhevet i det første 

gruppearbeidet. Hva er det de egentlig gjør, som gir en opplevelse av at de stiller opp og at 

sakene løses? Hva er kjennetegnene på disse gode møtene i praktisk arbeid mellom politiet, 

psykiatritjenesten og kommunehelsetjenesten? Verken konferansens plenumsdel eller det 

skriftlige materialet fra gruppene konkretiserte hva det gode samarbeidet kjennetegnes ved. 

Sannsynligheten av at dette bildet kom tydeligere frem i gruppedialogene, er stor.  

Det kan derfor være av betydning å arbeide metodisk på en mer systematisk måte for å få 

frem de beskrivelsene som kjennetegner de gode enkeltsituasjonene. Det ligger en mulig 

uutnyttet kunnskapsressurs i erfaringene fra enkeltsakene. Det handler om at utøverne 

bevisstgjør måten de møtes og jobber sammen på. Kanskje kan spørsmålet om bruk av 

uniformert politi eller ikke få en ny forståelse, ved å gå inn i en lærende prosess om effekten 

av uniformert politi? 

 

Bolman & Deal (2004) understreker at når flere organisasjoner skal lære å samarbeide, 

trenger de hjelp til å forstå og analysere ulikhetene i kompetansen. Da åpnes muligheten for å 

kunne utnytte den ressursen som ligger i forskjellighetene i kompetansegrunnlaget. Det er 

behov for å forstå grenseflatene mellom de involverte organisasjonene. Det er gjennomført 

vesentlige organisatoriske endringer de senere årene både i politiet, kommunehelsetjenesten 

og psykiatritjenesten. Det økende antall saker der ”tikkerne” er involvert, adresserer både 

politi, kommunene og psykiatrien. Men hvor går skillelinjene for det formelle ansvaret? Og 

hvor går skillene mellom psykiatritjenesten og den kommunale helsetjenesten? Hvem kan 

kontaktes og hvem har ansvaret for å få gjort ”noe”? Det er gjennomgående spørsmål som ble 

stilt på dialogkonferansen, og som gjenstår å finne mer ut av.  Hvilke juridiske reguleringer 

gjelder, og hvilke praktisk tillempninger og muligheter finnes?  

 

Retter vi oppmerksomheten til det teoretiske grunnlaget for dialogkonferanser (kap.2), er 

aksjonsforskning og aksjonslæring relevant tilnærming for det videre arbeidet i 
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Samarbeidsprosjektet. Den narrative, refleksive og prosessorienterte tilnærmingen i 

aksjonslæring finner vi igjen også i andre metodiske tilnærminger, som for eksempel bruk av 

læringshistorier og modelleringskonferanser (Levin & Klev 2002).  

 

Endringene må imidlertid være handlingsrettet for å virke i praksis, i tråd med hensikten til en 

aksjonslærende arbeidsform (Tiller 1999). En handlingsrettet og endringsorientert praksis 

inkluderer både operativt personell og ledelsen i organisasjonen. Læring som praksis vil ikke 

kunne realiseres uten at de formelle aktørene – lederne på alle nivå i organisasjonene – både 

initierer, følger opp og etterspør endringer. Det skal kunne måles på handlingsnivå at det skjer 

forbedringstiltak.  

 

Lederskapets betydning for å utvikle lærende organisasjoner skal poengteres. Det handler 

både om individuelle og organisatoriske forhold, der det kulturelle aspektet spiller en 

vesentlig rolle (Schein 2004).  Det viser seg imidlertid at de færreste organisasjoner kan 

regnes som lærende organisasjoner, selv om de selv identifiserer seg som det (Bottrup 2001). 

Lederskapet utfordres til både å være pådrivere for å skape en lærende innstilling blant den 

enkelte, og etablere organisatoriske strukturer som muliggjør et slikt læringsfellesskap. 

 

6.4. Anbefalinger 

For å forandre den rådende praksis, anbefales prosjektet å starte prosesser og tiltak som 

fremmer læring og samarbeid både individuelt og organisatorisk. Mandatet tilsier, og 

dialogkonferansen anbefaler at prosjektet utformer et helhetlig læringsprogram gjennom å  

 

• Organisere for læring ved å:  

- forankre tiltakene organisatorisk som en overordnet samarbeidslærende prosess 

- etablere mindre tverrfaglige sammensatte grupper, der alle ansatte i politiet og 

psykiatrien gis formell og reell mulighet til å være deltaker 

- satse på en narrativ refleksiv tilnærming med enkelthendelser som utgangspunkt i 

gruppene  

-  arrangere felles kurs / undervisning for ansatte for å formidle faktakunnskap om 

juridisk og yrkesspesifikke ansvarsområder for politiet,  psykiatritjenesten og 

kommunehelsetjenesten 
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• Dokumentere endringer ved å 

-     utvikle eller ta i bruk metoder for å måle effekt 

 -     arrangere jevnlige dialogkonferanser for å evaluere prosjektets fremdrift og 

        effektevaluere prosjektet etter prosjektavslutning 

      Utrede behov og funksjon for og finansiering av en tverrfaglig operativ enhet for å                                                                                          

      handtere akutte og uavklarte saker 
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          VEDLEGG 1 

DELTAKERLISTE  ALFABETISK         

Nr Navn Sted 
   

1.  Andersen, Anita Nøtterøy kommune 
2.  Andersen, Rune Vestfold politidistrikt 
3.  Angeltveit, Terje Vestfold politidistrikt 
4.  Aronsen, Petter Vestfold politidistrikt 
5.  Augestad, Kim Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
6.  Bakke, David Vestfold politidistrikt 
7.  Bakke, Ole Johan Holmestrand kommune 
8.  Berg, Anette Tønsberg kommune 
9.  Bergsholm, Morten Vestfold politidistrikt 
10.  Bjune, Bent Vestfold politidistrikt 
11.  Bjune, Knut Henning Vestfold politidistrikt 
12.  Bjørke, Grete Tønsberg DPS 
13.  Bjørn, Vidar Fylkesmannen i Vestfold 
14.  Bjørnland, Benedicte Vestfold politidistrikt 
15.  Brygard, Liv-Jorun Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
16.  Bryn, Tone Marie Tønsberg DPS 
17.  Bærland, Jens Petter Vestfold politidistrikt 
18.  Eide, Torbjørg Re Nøtterøy kommune 
19. * Eidsheim, Rune Holmestrand kommune 
20.  Eikedalen, Øystein Vestfold politidistrikt 
21.  Enne, Valborg Lid Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
22. * Fjalestad, Elin Holm estrand kommune 
23. * Foldvik, Elin Tønsberg DPS 
24.  From, Asle Kåre Vestfold politidistrikt 
25.  Gordner, Vibeke S. Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
26.  Halvorsen, Oddvar Nøtterøy kommune 
27.  Hansen, Randi Ann Tønsberg kommune 
28.  Hansson, Anne Lise Rui Tønsberg DPS 
29.  Haukenes, Torgeir Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
30. * Havn, Anna Karin Tønsberg DPS 
31.  Heide, Jorunn Vestfold politidistrikt 
32. * Helgesen, Eva Holmestrand kommune 
33.  Hildegaard, Eldbjørg Tønsberg DPS 
34.  Hopen, Margunn Tønsberg DPS 
35.  Humstad, Kim Vestfold politidistrikt 
36. * Huseby, Tore Tønsberg kommune 
37.  Hynne, Kari Tønsberg kommune 
38.  Haakonsen, Åge Vestfold politidistrikt 
39.  Jahre, Brit Tønsberg DPS 
40.  Jensen, Sidsel Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
41. * Johansen, Arnfinn Horne Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
42. * Johansen, Gro Irene Tønsberg kommune 
43.  Kalager, Bjørg Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
44.  Kjølner, Hanne T. Tønsberg kommune 
45.  Knudsen, Helge Vestfold politidistrikt 
46.  Kristiansen, Tormod Vestfold politidistrikt 
47.  Kristoffersen, Sissel Tønsberg kommune 
48.  Kaasa, Steinar Vestfold politidistrikt 
49.  Larsen, Geir Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
50.  Larsen, Kari Nøtterøy kommune 
51.  Luhr, Monica Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
52.  Løfqvist, Tom Vestfold politidistrikt 
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53.    
54.  Malm, Ulf Vestfold politidistrikt 
55.  Mangelrød, Siri Tønsberg kommune 
56.  Midtbø, Anette Tønsberg kommune 
57.  Mjaaland, Vigdis Vestfold politidistrikt 
58.  Mohold, Torunn Tønsberg kommune 
59.  Nedal, Arvid Tønsberg DPS 
60.  Nordby, Tone Holmestrand kommune 
61.  Novy, Jirka Tønsberg kommune 
62.  Nysæter, Johs. Vestfold politidistrikt 
63. * Olaussen, Jørg Petter Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
64.  Olufsen, Dan Ketil Holmestrand kommune 
65. * Paulsen, Einar Vestfold politidistrikt 
66.  Pedersen, Erik Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
67.  Reiersen, Elisabeth Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
68.  Reiersen, Lars Vestfold politidistrikt 
69.  Reizer, Grethe Tønsberg DPS 
70.  Rennemo, Trond Tønsberg DPS 
71.  Ronge, Tormod B. Tønsberg kommune 
72. * Rui, Hilde Tønsberg kommune 
73.  Rødland, Ingrid Tønsberg kommune 
74.  Raastad, Jan Birger Vestfold politidistrikt 
75.  Sakrisvold, Ole Bjørn Vestfold politidistrikt 
76.  Saltnes, Hege Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
77. * Sjølie, Lena Nøtterøy kommune 
78. * Skallist, Helene Tønsberg kommune 
79.  Skretting, Sigrun Nøtterøy kommune 
80.  Svendsen, Liv Holmestrand kommune 
81.  Sørsdal, Lars Egil Vestfold politidistrikt 
82.  Søyland, Vigdis Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
83.  Torsøe, Jan Nøtterøy kommune 
84.  Trulsen, Anita Tønsberg kommune 
85.  Valle, Hilde Aas Vestfold politidistrikt 
86.  Vatnar, Kristin Tønsberg kommune 
87.  Vike, Oddgeir Nordre Vestfold DPS, PiV HF 
88.  Vørrang, Marthe Tønsberg kommune 
89.  Wendelborg, Erik Vestfold politidistrikt 
90. * Westlie, Ida Tønsberg DPS 
91.  Wettby, Claes Psykiatrisk fylkesavdeling, PiV HF 
92. * Wikstøl, Arne Nøtterøy kommune 
93. * Øyasæter, Olav  Tønsberg kommune 

 
* Deltakere: påmeldt men ikke møtt 
 
I tillegg møtte: 
Fevang, Gudrun: Nordre Vestfold DPS, Lysang Eli: Nøtterøy kommune, Løvlie, Bente: Nordre Vestfold DPS, 
Olsen Bente Bergseng: Nøtterøy kommune, Prestholt Astrid: Holmestrand kommune, Skarstad Helge: 
Holmestrand kommune,  Øy Helge: Psykiatrisk Fylkesavd. Tønsberg 
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       Vedlegg 2 
 

Program 
 

Dialogkonferanse torsdag 30. mars 2006 
for 

Politi, kommunehelsetjeneste og psykiatritjeneste 
 
 

Kl. 8.30 – 9.00: Registrering, kaffe /te 
 
Kl. 9.00 – 9.15: Innledning v / Arne Repål,  
 
9.15 – 9.30: Dialogkonferanse som arbeidsform; om den praktiske 
gjennomføringen av dagen v/ Ellen Andvig og Torbjørg Fermann 
 
Kl. 9.30 – 12.00: Arbeid i grupper og i plenum med fokus på temaet: ”Hva 
kjennetegner dagens samarbeid mellom politiet, kommunehelsetjenesten og 
psykiatritjenesten? 
 
Kl. 12.00 – 13.00 LUNCH 
 
Kl. 13.00 – 15.15: Arbeid i grupper og i plenum med fokus på temaet 
”Utfordringer og muligheter i det fremtidige samarbeidet mellom politiet, 
kommunehelsetjenesten og psykiatritjenesten”. 
 
Kl. 15.15 – 15.30: Veien videre v/ Arne Repål 
 
 
 
 
 

Pauser utenom lunch avtales underveis i programmet 
 

 
Det tas forbehold om endringer av programmet 
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VEDLEGG 3 
 

Gruppeoppgave 1 
Hvordan oppfatter du samarbeidet mellom politiet, kommunehelsetjenesten og 
psykiatrien i dag, ut fra ditt ståsted? (Det kan dreie seg om forhold du er fornøyd med, 
forhold som fungerer mindre bra eller utfordringer du ser i samarbeidet). 
 
Arbeidsbeskrivelse:  
 
Trinn 1 
Sitt stille i 3 -5 minutter hver for dere og tenk / skriv momenter som sier noe om hvordan du 
oppfatter samarbeidet mellom politiet, kommunehelsetjenesten og psykiatrien idag, ut fra ditt 
eget ståsted. Skriv så mange momenter som mulig. 
(Ett forslag pr lapp, lesbar skrift). 
 
Trinn 2 
Gå ”runder” i gruppa. Hvert gruppemedlem presenterer et moment i hver runde. Deretter 
festes den gule lappen på et flippoverark slik at alle i gruppa kan se den. Man fortsetter å gå 
runder helt til det ikke kommer fram flere nye momenter og alle har lagt fram sine momenter 
og festet lappene på flippoverarket. 
 
Regel: det er ikke lov å avbryte, motsi eller kommentere momentene som presenteres. Men 
dere kan gjerne stille utdypende spørsmål som for eksempel:” Hva betyr det at…, hva mener 
du med…”  til det den enkelte presenterer, men ikke diskuter påstandene her. 
 
Trinn 3 
Når alle har presentert sine momenter skal de prioriteres. Først rydder dere i momentlista. 
Sorter momentene slik at de som overlapper hverandre samles i fellesbetegnelser.  
Deretter skal dere ha stemmeavgivning. Hvert gruppemedlem har ti stemmer (røde prikker). 
Disse lappene fordeles på de framsatte påstandene. Man kan gi de ti individuelle stemmene på 
et moment eller fordele dem på flere. 
 
Trinn 4 
Når alle har avgitt sine stemmer, telles stemmene opp for hver påstand.  
En sekretær i gruppa lager så en ny oversikt på vedlagte lysark. I oversikten føres momentene 
opp i prioritert rekkefølge og med antall stemmer påført hvert moment. Dette skal siden 
legges fram i plenum. 
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  VEDLEGG 4 

Gruppearbeid Sesjon 1 
Resultatene fra de homogent sammensatte gruppene blir her presentert fortløpende i en samlet 

oversikt. Den viser hvilken organisatorisk tilhørighet gruppemedlemmene hadde, men 

spesifiserer ikke tjenestested nærmere. Oversikten viser resultatene fra hver av de tretten 

gruppene. Den viser hvor mange stemmer hvert moment fikk av gruppemedlemmene, og 

presenteres i prioritert rekkefølge med høyeste prioritet som nr. 1.  

Et sammendrag av plenumsinnleggene fra de fem gruppene som ble valgt til å presentere sine 

resultater, er fortløpende gjengitt under de respektive gruppenes resultater. 

 
 
Gruppe A (kommune) 
Prioritering  Antall 

Stemmer 
1 Innleggelsesbegjæringer * 
2 Pasienter stigmatiseres ved bruk av uniformert politi 17 
3 Det er uklart når og hvordan vi kan bruke hverandre  
4 Mangel på formalisert samarbeid 16 
5 Det trengs alternativer til innleggelser i psykiatrisk klinikk for de 

som har behov for ivaretakelse 
12 

6 Mulighet for utveksling av informasjoner og strategier  
Samtykke på samarbeid 

10 

7 Mye bra samarbeid med politiet i enkeltsaker  
* ikke oppgitt 

 

Sammenfatning av presentasjon i plenum 

Å opptre i uniform og i sivil gjør en forskjell. Det er ønskelig å ha sivilt politi. 
Kommunen er pliktig til å sørge for kompetent personell. Det formaliserte samarbeidet 
mangler. Saker kan løses på et lavere nivå. Menneskene kunne vært bedre hjulpet, 
uten for mye inngripen fra autoriteter. Politiet må bringes inn på et tidlig tidspunkt. Vi 
er veldig godt fornøyd med samarbeid med politiet i enkeltsaker. 
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Gruppe B (Distriktspsykiatrisk senter) 
 
 
Prioritering  
 

 Antall 
stemmer 

1 Det er et godt samarbeid med politiet 23 
2 Vi opplever dilemmaer hva gjelder taushetsplikt 20 
3 Politiet ”ender opp” med rus – og psykiatripasienter 7 
4 Vanskelig som behandler (følelsesmessig) å stå sammen 

politi i uniform 
7 

5 Politiet trenger mer kompetanse på forståelse/kompetanse på 
psykisk lidelse 

5 

6 Kan politiet komme i sivil ved planlagt innleggelse 4 
 
 
Gruppe C (kommune) 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Tilgjengelighet 18 
2 Samarbeid 14 
3 Positive ved henvendelser 11 
4 Respekt for våre brukere 6 
5 Taushetsplikt hinder for bekymrede naboer 6 
6 Trygghet 5 
 
• Kommentar fra forfatter: Det er uklart om gruppen mener at de tre høyest prioriterte momentene 

(tilgjengelighet, samarbeid og å være positive ved henvendelser) er status for dagens praksis, eller er det en 
ønsket tilstand. 

 
 
Gruppe D (Psykiatrisk fylkesavdeling) 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Gjensidig info til samarbeidspartnere etter innleggelse 

- Mangler gode møtepunkter 
17 

2 Kommunesamarbeid: 
- Eldre pasienter 
- Brysomme psykiatriske pasienter 
-  Byråkratiske henvisningsrutiner 

13 

3 Håndtering av innleggelse – på vei inn 
- Unødig sikkerhetsbruk på gamle? 
- Politiet stiller opp 
- Dropper ”farlige” pasienter i akutt avdeling. 
- Rømning 
- Lovlig fravær fra institusjon 
- Samarbeid med politiet 

* 

4 - Usikkerhet om ansvarsfordeling 
- Taushetsplikt 
- Meldeplikt om kjøring i rus? 

 

* ikke oppgitt 
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Sammenfatning av plenumspresentasjon 

Vi er opptatt av usikkerhet i forhold til ansvar. Vi trenger gjensidig informasjon, men 
mangler gode møtepunkter. Eksempel: Pasienter som har lovlig permisjon fra 
avdelingen, og som ikke kommer tilbake. Vi ber gjerne politiet om bistand, men det 
kan være vanskelig å forklare til politiet hva vi vurderer som problem eller 
konsekvenser. Vi har forskjellige roller å forholde oss til, og trenger mer avklaringer.  
Samarbeid kommunene imellom er et annet punkt. Hva gjør vi med eldre pasienter? Vi 
har en opplevelse av at kommunene har lett for å gi slipp (sende fra seg?) de 
brysomme pasientene. Nærmere samarbeid med politiet kan være en løsning. 
Ved innleggelser har vi opplevd unødvendig tvangsbruk. I hektiske situasjoner blir det 
bare politimakt. Det går litt for fort noen ganger. Men vi opplever at politiet stiller 
opp, og vi er veldig fornøyde. Det har blitt en god tone de siste årene. Det har skjedd 
en positiv endring. 

 
Gruppe E (Distriktspsykiatrisk senter) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Godt samarbeid, god dialog i de fleste enkeltsaker 25 
2 Kommunens organisering hindrer rask handling og fleksibilitet i 

bestiller - utførermodellen. Savner kommunal koordinator med 
ansvar 

10 

3 Ønsker at politi varsler personal før ankomst (ikke uanmeldt) 5 
4 Uklarhet om ansvarsforhold i akutte situasjoner 5 
5 Burde ha formelle samarbeidsfora med politiet 

(Koordineringsutvalget, Ansvarsgrupper) 
5 

 
 
Gruppe F (Distriktspsykiatrisk senter) 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Manglende bo - tilbud og oppfølgning av de vanskeligste stilte  

 
10 

2 Rusavhengige og psykotiske – noen ganger er de farlige pasienter, 
men de oppfyller ikke krav til tvungen psykisk helsevern.  
Hvordan kan vi samarbeide? 

9 

3 Politibeskyttelse fungerer godt 
Fornøyd med samarbeidet med politiet 
Taushetsplikt? 
Godt samarbeid 1. linjetjenesten 
Savner politiske prioriteringer 
Dobbelt - diagnosepasienter 

7 

4 Kompetanse: Om rus, psykiatri, samarbeidsområder, holdninger 5 
5 Politi eller kommune tutor? 

Manglende vakttjeneste i kommune 
4 

   
6 Opphevelse av tvungen psykisk helsevern når politi tutor 

Gis det informasjon? 
Pasient i arrest: vanskelig å fremstille 

3 
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Hvor vurdere? 
7 Transport av pasient under tvang. Hvordan avtaler vi det? Med 

eller uten helsepersonell? 
2 

 

 

Sammenfatning fra plenumspresentasjonen 

Vi mangler botilbud til de som har det mest vanskelig. Det er viktig å ha en fast bolig, 
det gjelder først og fremst for pasienten. Men også for mulighetene og vurderingene 
som gjøres av de som arbeider i psykiatrien og i politiet, har boligtilbudet for 
pasienten noe å si. 
Av og til har vi farlige pasienter. Vi har hatt skikkelig farlige situasjoner, der vi har 
måttet stille opp til politiet kommer. Politiet opptrer veldig profesjonelt. Vi er fornøyd 
med samarbeid med politiet. Men vi savner politiske prioriteringer – ift rus og 
boligtildeling. 
Vi mangler kompetanse om psykotiske pasienter. Det gjelder både hos politiet og hos 
oss. Kan godt hende at vi hadde profittert på forelesninger fra politiet.  
Har kommunen lovpålagt hvem som har ansvaret? Politiet må ofte overta ansvaret når 
det blir uklart. Dette er en mangel som vi treffer på konkret i kommunen. Politiet 
trenger informasjon. Har mistanke om at det ikke alltid gies beskjed. Kan vi gjøre ting 
på tvers av taushetsplikt?  
Vedr. transport: Pasienter kan hentes uten at helsepersonell er med. Det har fungert 
veldig bra. Politiet er bedre å kommunisere med farlige pasienter. Veldig fint 
samarbeid. Innleggelse gikk veldig fint (det refereres til en konkret hendelse).  
Det er hyggelig å stille opp. Skal vi stille opp? 

 
 
Gruppe G (kommune) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Forståelse for hverandres ansvar og oppgaver 12 
2 Skyving av problematikk rus, psykiatri og atferd 12 
3 Forebygging av hendelser 10 
4 Politiet tar ansvar og bidrar positivt til samarbeid 8 
5 Politiet er gode omsorgspersoner 7 
6 Hvordan løse behovet for opplevd livskrisehjelp? 5 
7 Taushetsplikt vs. informasjonsbehov 4 
8 Mye bra samarbeid med Psykiatri både på system og individnivå 2 
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Gruppe J (kommune) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 I de vanskelige tilfellene blir ofte instansene smittet av 

ansvarsvegringssyndrom (AVS). Ingen tar det helhetlige 
overblikket 

11 

2 For liten kjennskap til hverandres lovverk og praktiske 
arbeidsmåter/vet for lite om hvilke muligheter for samarbeid som 
finnes? 

10 

3 God kontakt i enkeltsaker som er akutte 8 
4 Gråsoner  6 
5 Trenger politiet kompetanseheving innen fagfeltet psykiatri? Hva 

mener politiet selv, og hva mener samfunnet?  
5 

6 For tilfeldig kontakt til å kunne si hva som bør endres.  3 
 
 
 
Gruppe K (politi) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Kunnskapsutfordringen: 

Hvilke oppgaver og ansvarsområder har vi? 
Hvilke regler gjelder for taushetsplikt, tvangsinnleggelse og tutor? 
De som faller mellom to stoler; de såkalte tikkerne 
 

30 

2 Kommunikasjon 
Manglende kart / oversikt over hvem som skal kontaktes, og når. 
Begrepsforståelse 
 

20 

3 Kapasitet 
Ventetid ved fremstillinger 
Juridisielle observasjoner 
Lite tilgjengelige kommuneleger (tutor) 
Transport 

10 

 
 
Sammenfatning fra gruppens plenumspresentasjon 

Det er et glimrende samarbeid mellom politiet og kommunehelsetjenesten i Horten 
kommune. Der er det etablert mange gode arenaer i forbindelse med bl.a. narkotika, 
kriseteam osv. 
 Overskriften for denne konferansen er det vi er her for: Vi trenger å utvikle 
samarbeidet. Vi kan utnytte ressursene bedre. Vi har kunnskapsutfordringer. Det 
handler om at noen faller mellom to stoler, i grenseland mellom å være psykotisk eller 
ikke. Tikkerne er de som ligger i faresonen, og som kan bikke over. Er det mulig å 
arbeide forebyggende med disse?  
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 Vi ønsker oss et mer oversiktlig kart over hvem som skal kontaktes når? 
Begrepsforståelse er viktig.  
Kapasiteten varierer. Vi trenger å forstå hverandres arbeidssituasjon. Det handler 
ikke minst om transport. Vi føler at vi får telefoner der oppdraget er en transport som 
andre like gjerne kunne ha utført. 

 

Gruppe L (politi) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Informasjon kontra taushetsplikt 23 
2 Ansvarsområde/tutor/utskriving 15 
3 Ventetid/rutiner 15 
4 Rolleforståelse behandling/straff 8 
5 Kommunehelsetjenesten er lite tilgjengelig 6 
6 Nivå for innsats 3 
 
 
Gruppe M (politi) 
 
Når pasienten er i institusjon 
Samarbeidet før hendelser 
 
A 
V 
K 
L 
A 
R 
I 
N 
G 
E 
R 
! 

- Informasjon om hverandres ståsteder 
 
Institusjonen: 

- Hva slags pasienter 
- Utfordringer? 
- Begrensninger for ansatte 
- Hva slags bistand ønsker 

 
Politiet: 

- Hva kan vi tilby? 
- Hva forventer vi av institusjonen? 
- Krysningspunkt 
- Oppfølgning i etterkant 

 
 
Når pasienten ikke er i institusjon 
 
Melding til pårørende når noe skjer: hvem ”eier” pasienten og har ansvar for å melde? 
 
Tilgjengelighet 
Før og etter kl. 08 – 16 
Legevakt 
Fastlege 
Hvem informerer pasienten? 
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Utførelsen 
Ventetid 
Legevakten prioriterer 
Ressursbruk 
Uniformering? 
 
Mottaket 
Behandlingsinstitusjonen må yte service 
Kommuniser 
 
Konsultasjonen 
Voldsomme pasienter 
3. person 

 
 

 

Sammenfatning av gruppens plenumspresentasjon 

Vi har tatt utgangspunkt i to konkrete situasjoner fra vår hverdag. Vi får en 
henvendelse, og da starter problematikken for oss. Vi lurer på hvem som ”eier” 
pasienten når han ikke er innlagt. Vi opplever at det skjer en skyvning i ansvaret 
mellom psykiatrien og politiet.  
Ingen vil ha pasienten. 
Det handler også om tilgjengelighet. Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med 
pasienten? Det er spesielt fastlegen det ofte er vanskelig å få tak nå.  
Vi gir ros til legevakta. De prioriterer. 
Det handler videre om å informere pasienten. Når vi (politiet) skal hente pasienten – 
da er det viktig at noen forteller til pasienten at vi kommer. Pasienten vet ofte ikke at 
vi kommer. Vi er kun to mann på jobb lørdag og søndag. Vi har ikke tid til å vente, og 
bruke tid til å forklare. 
Vi er en uniformert etat. Vi kan i ekstreme tilfeller komme sivilt. 
Når vi har hentet en pasient, er vi avhengige av service fra den som er mottaker på 
behandlingsinstitusjonen. Noen må ta i mot oss.  
Når det gjelder voldsomme pasienter så ønsker vi at legen er tilstede. 
 
Når pasienten er innlagt er det ansvarsforholdet mellom institusjonene som utfordres. 
Vi har ikke lov å ”ta på” pasientene.  Hva slags bistand ønsker psykiatrien at vi skal 
gi? Det er et krysningspunkt der vi ikke ønsker å bli løsningen hver gang det skjer 
konfrontasjoner.  
Vi har erfaring fra blant annet Sandefjord og der fungerer det utmerket.  
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Gruppe R (politi) 
 
Prioritering  Antall 

stemmer 
1 Ventetid (dødtid) – respekt for hverandres tid.  13 
2 Transport og vakthold. 12 
3 Rømming og nødrett. Meldinger om savnede. 10 
4 ”Svingdørspasienter” – stadige fremstillinger. 9 
5 Grensesnittsproblematikk; rus og psykiske lidelser 8 
6 Fastlegeproblematikk – hvem er de? 8 
7 Varsling/taushetsplikt ”Tikkende bomber”. 5 
8 Samarbeidet legevakt / PIV : felles IT system? 4 
 

 

Supplement fra salen under plenumsdialogen: 

Kriseteamet i Nøtterøy kommune fungerer veldig bra i forhold til tilgjengelighet og 
samarbeid. Helsetjenestens manglende forståelse for nødrett. Pasientene rømmer, og 
så ringer bekymrede pårørende til oss. Når pasienten ikke er tvangsinnlagt er det et 
problem. Helsevesenet ringer politiet, og det er utfordringer å finne ut av hva som skal 
gjøres. Hvordan skal anmeldelser skje hvis det er volf og trusler? Når skal vi anmelde 
og ikke? Hva gjør politiet? Hva er definisjonen av en pasient? Når er et menneske i 
politiets øyne en pasient; når vedkommende har vært innlagt èn gang? På vei til å bli 
innlagt? Vi trenger avklaringer. Hva ligger det i å være tutor? 
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          VEDLEGG 5 
Gruppeoppgave 2a: 
Lag en visjon / motto for gruppa som beskriver den perfekte situasjon for samarbeidet 
mellom politi, kommunehelsetjeneste og psykiatri. 
 
Arbeidsbeskrivelse: 
 
Trinn 1: 
Sitt hver for dere og bruk 3-5 minutter til å tenke og skrive forslag til visjon / motto for 
samarbeidet mellom politi, kommunehelsetjeneste og psykiatri. Skriv ideene på gule lapper.  
 
Trinn 2: 
Gå runder i gruppa der hver enkelt presenterer det han / hun har tenkt / skrevet. 
Snakk sammen i gruppa om hvordan det som har kommet fram kan sammenfattes og 
uttrykkes som en felles visjon / bilde / motto for gruppa. 
 
Trinn 3: 
Formuler visjonen / mottoet i ord eller bilde på et nytt flippoverark. 
 
 
Gruppeoppgave 2b 
Hva må vi gjøre helt konkret i praksis for å realisere visjonen vår? 
Beskriv konkrete handlinger / tiltak som sier noe om hva må gjøres, hvem, når, sammen 
med hvem osv. 
 
Arbeidsbeskrivelse: 
 
Trinn 1: 
Sitt stille i 3 -5 minutter hver for dere og tenk / skriv momenter om hva du mener er 
nødvendig å gjøre for å realisere visjonen. Vær så konkret som mulig og formuler 
handlingsrettede tiltak. (Ett forslag pr lapp, lesbar skrift). 
 
Trinn 2: 
Gå ”runder” i gruppa. Hvert gruppemedlem presenterer et moment hver i hver runde. Deretter 
festes den gule lappen på et flip- overark slik at alle i gruppa kan se den. Man fortsetter å gå 
runder helt til det ikke kommer fram flere nye momenter og alle har lagt fram sine momenter. 
 
Trinn 3:  
Snakk sammen i gruppa om det som har kommet fram og bli enige om tiltak dere vil foreslå 
til prosjektgruppa. På bakgrunn av det dere har blitt enige om setter sekretæren opp en 
oversikt på vedlagte lysark. Eksempel på oppsett: 
 

Tiltak Framgangsmåte Aktuelle samarbeidspartnere 
   
   
   
 
 
Oversikten presenteres senere i plenum 
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          Vedlegg 6 

 

I vedlegg 6 presenteres resultatene som hver av de 13 gruppene kom frem til i gruppearbeid 

2a og b (vedlegg 5). Gruppene var satt sammen på tvers av organisatorisk tilhørighet. 

Kommentarer fra plenumsdiskusjonen refereres fortløpende for hver gruppe.  

 
Gruppe 1 

 
 
Visjon:  
 

Sammen for pasienten og samfunnet 
 
”Rett hjelp - til rett tid - fra riktig person til den enkelte psykisk syke.” 
 
 

 
Aktuelle tiltak: 

• Samarbeidsfora 
- Psykiatrisk akutteam PIV, legevakt, politi 
- ”Avviksmeldinger” sendes til et eget forum 

 
• Lederforankring 
• Forebyggende tverrfaglige team etter modell fra Barnevernsvakta 
• Interkommunalt samarbeid – samtykkeerklæringer 
• Rus/psykiatri – vakt 
• Individuelle kriseplaner: oppbevares h/legevakt – politi 
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Gruppe 2 
 

Visjon: 
For deg når det trengs 

 
 

 
 
 
 

• Felles Operativsentral  
- Politiets operasjonsleder 
- Psykiatriens koordinator 
- Kommunens koordinator 

 
• Psykiatriens Operasjonsleder 

- Akutt team 
- Utrykninger m. politi 
- Utrykninger u. politi 
- Syne arrestanter 
- Sortere i.f.t behov for ytterligere medisinsk og / eller psykiatrisk vurdering 
- Bistå i hjem, sykehjem, bolig ved utagering 

 

• Kommunes ansvar: lavterskel, innleggelsesbegjærer, fullmakter i alle kommunene, 

kontaktpersoner i kommunen, kriseteam, oversikter, barnevern 

 

Kommentarer fra gruppa i plenum: 

Trekant pyramide symboliserer visjonen For deg når det trengs. Opprette en felles 
operasjonsentral er viktig. Bestående av psykiatrien, kommunene og politiet. Det er en 
”Bend it like a banana ”– greie. Psykiatriens operasjonsleder blir en slags 
administrator. Det som voldte oss litt bry er hvilke ressurser denne personen på 
operasjonssentralen skal råde over? Det er mulig med kunnskap på tvers av 
kommunene. Kontakt med kontaktpersoner i kommunene.  
Lavterskeltilbud med sengeplasser. Et sted å være.  
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Gruppe 3 
 
 

Visjon: 
Smidig, rask og servicepreget samhandling 

 
 
 
 
 Forslag til tiltak:      Aktuelle samarbeidspartnere 
Utveksle kunnskap, kurs, møter Politi Psykiatri Kommune 
Samtykke fra pasient til å gi informasjon til 
politiet. 

Politi Psykiatri Kommune 

Psykiatrisk vakttelefon for politi og 
kommune 

” 

Helsepersonell bør være tilstede når politiet 
bistår med transport 

” 

Politiet får telefonliste over viktige personer 
(m/funksjon) innen psykiatrien og 
kommunen 

” 

 
 
 

Kommentarer fra gruppa i plenum: 
Vi trenger å satse på smidighet. Vi er veldig ubyråkratiske, noe som er viktig å 
vektlegge. Vi er kommet ganske langt med det. 
 
Å være rask er viktig. Vi skal ikke vente på politiet – eller omvendt. Vi må bli enige om 
når ting skal gjøres. Avtaler er viktig punkt. Gjøre ting raskt og smidig. Pasientens 
rettsikkerhet tror jeg ikke led, selv om vedkommende var utagerende med kniv 
(eksempel fra praksis).. 
 
Vi skal være en service for politiet ved henvendelser og omvendt. 
Vi vet ikke nok om hverandre. Jeg har ikke nok kunnskap om politiet, og vet heller ikke 
nok om kommunen. Og omvendt. 
Det burde være lov å gi informasjon om pasient ved samtykke 
Legevakttjenesten er ikke tilstrekkelig som vakttelefon.  
Har veldig gode erfaringer med å være med politiet. Vi ber om bistand og vi burde da 
kanskje yte tilbake ved å være til stede med psykiatrisk personell. 
Faste møter om pasienter som har gitt samtykke. Være klar over hverandres 
ansvarsområder. Vi bør være sammen om å utarbeide strategier for samhandling. 
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Gruppe 4 

 
 

Visjon: 
 
 

Vi skal gjennom helhetlig tenkning, gjensidig forståelse og adekvat 
ansvarsfordeling skape psykososial samhandling. 
 

 

 
 
Tegningen vi laget går på Samhandlingstrianglet. En trekant triller veldig dårlig, derfor 
innskrevet en sirkel 
 

 

Tiltaksplan 

1. Utvikle en operasjonssentral for psykiatrien i Vestfold  
 
2. Kommunikasjonskart der det fremkommer hvem som har ansvar for hva. 

 
3. Utfordring å vite om hva psykiatrien skal øke kompetanse i, og om de skal veilede. 

Veilede de som sitter i de andre etatene, særlig politi.  
 

4. Kartlegge hvilke begrensinger taushetsplikten har. Ofte har politiet behov for å vite 
hva de går inn i. Utfordring for framtidig samarbeid på tross av taushetsplikt å finne 
veier.  

 
5. Etablere et Samarbeidsforum. Dialogkonferanse er en samtale mellom to, mens forum 

betyr torg.  Vi trenger et forum.  
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Gruppe 5 

 
 
 

 
 
 

Visjon:  
 

”Egen kjennskap blir til felles kunnskap om hverandres roller og oppgaver” 
� til det beste for felles klienter/brukere! 

 
 
Tiltak: 

• Tverrfaglig kompetanseheving 
- Rolleavklaring 
- Taushetsplikt 

• Samarbeidsforum – tverretatlig kom, politi, psykiatri 
- Kvartalsvise møter 
- Enkeltsaker ”vi eier sammen” 
- Kompetanseheving en bieffekt 

 
 
Kommentarer fra gruppen i plenum: 
 

Vi har en flott visjon som vi er veldig stolte av. Vi prøvde å være litt svulstige. Vi 

laget fyrstikktegninger der vi strekker hender mot hverandre for felles kunnskap. Vi er 

allerede invitert hit. Det betyr at vi har startet en prosess om blant annet roller og 

ansvar. Vi trenger et forum som møtes kvartalsvis som er tverrafglig sammensatt og 

diskuterer konkrete enkeltsaker. Bieffekten ved at vi samles på en slik måte kan bli at 

vi hever kompetansen om hverandre, uavhengig av arbeidssted. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53  

 

Gruppe 6 
 
 

Visjon: 
Smidig samarbeid som skaper trygget for alle parter 

 
Tiltak Framgangsmåte Samarbeidspartner 

1. Utarbeide felles 
prosedyrer for 
samarbeid 

2. Jurister til å se på 
muligheter og ikke 
begrensningen for 
informasjonsflyt. 

3. Felles arenaer der vi 
møtes regelmessig 

 Arbeidsgrupper som 
utarbeider og formidler 

Noen fra alle med mandat 

 
 
 
Kommentarer fra gruppen i plenum:  

Tverretatlig samarbeid bygget på gjensidig respekt og forståelse.  

Felles prosedyrer 

Blå lys aften 

Nettverksgrupper / brukermedvirkning 

Faste møter mellom politiets påtalemyndighet og kommuneoverleger 

Kjenne til hverandres ressurser 

Økte ressurser 

Hospitering 
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Gruppe 7 
 

 
 
Tiltak Framgangsmåte Aktuelle 

samarbeidspartnere 
Felles forståelse Kontaktpersoner i 

hjelpeapparatet 
 

Rolleavklaringer 
 

Felles møter (faste) 
Felles møteplasser 

Brukernivå 

Utfordre taushetsplikten 
 

Temadager og seminar Pårørende 

Individuelle kriseplaner Nedfelle en skriftlig plan i 
behandlingssituasjon 

Bruker 
Psykiatrien 
Politi 

 
 
 
Kommentarer fra gruppen i plenum: 

 I tillegg til det som allerede er kommet frem, vil gruppen fremheve at brukere må bli 

inkludert – både på temadager og seminarer Pårørende må også med i samarbeidet. 

Vi trenger kontaktpersoner som vi raskt kan få forbindelse med. 
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Gruppe 8 
 

Visjon: 
Gjør jobben sammen. 

Pasientbehov og sikkerhet i fokus 
 

1. Støtte hverandre ved utfordrende og vanskelig pasient kontakt. 
2. Oversiktskart for klargjøring av roller 
- Til beste for klienten 
- Samhandling 
- Tillit – gjensidig forståelse for hverandres arbeid 
- Kunnskapsutveksling 
- Samarbeide for å trygge pasienter og personale 
3. Felles forum: Møte m/ gjennomgang av hendelser og utveksle kunnskap 
4. Ambulerende team 
5.  Hvor politiet kan henvende seg helg/høytid, ettermiddag/natt 
6. Kunnskap innen faget på tvers av etat 
7. Informasjonsflyt 
- Bekymringsmeldinger  
- Gjensidig utveksling av relevant informasjon om klienten/pasienten 

 
 

 
 
Kommentarer fra gruppen i plenum: 
 Vår visjon var å gjøre en jobb sammen. Vi står samlet med pasienten i mellom oss. Vi ønsker 
å få pasienten til den hjelpen han trenger. Intensjonen vår er at helsepersonell skal møte 
pasienten sammen med politiet. Vi må ha kjennskap til hverandres fagområder, og en felles  
forståelse av samarbeidet vårt. Vi trenger dialog og respekt. Alle har noe av den kunnskapen 
som er nødvendig for å hjelpe pasienten. Ambulerende team er sentralt i den jobben. 
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Gruppe 9 

 
 

Visjon 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tiltak Fremgangsmåte Samarbeidspartnere 
Kompetanseheving 
 
 
 
 

Gjensidige kurs og 
konferanser  
 

• 2.linjetjenesten 
• Politiet 
• Kriminalomsorgen 
• Pårørende 
• brukerutvalg 

Akutt – team og psykebil Samarbeid, planlegging og 
iverksetting 

      
          ”     ”        ”         ” 

Informasjonsutvikling/samhandling 
i konkrete saker 

Møteplassen  

Flere formelle kontaktpunkter På systemnivå 
(Ansvarsgruppene) 

 

Rutinebeskrivelser (for å få 
tydeligere rolleavklaringer) 

Bekjentgjøres gjennom de 
formelle kontaktpunktene 
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Gruppe 10 
 

Visjon 
Alle må samarbeide med alle 

 

 
 
 

• Samarbeidsmøter mellom fotfolket på alle nivå. Ansvar: Politi, psykiatri og 
kommunene 

• Døgnplasser i kommunene og på DPS for akutte ”innleggelser” hele uken. Prioritering 
av etablering vaktordning ved DPS. Ansvar: Kommunene, DPS og PiV 

• Tilgjengelig tutor  
• Etablere interkommunal vakt. Ansvar: Kommunepsykiatrien  
• Fritak for egenandeler for rusmisbrukere og alvorlig psyk. syke. Ansvar: Løftes 

sentralt 
•  Samarbeid i motsetning til skyving av ansvar 
• Samarbeidsmøter med fotfolket 
•  Rød telefon 
• Avklarte ansvar og roller 

 
 
Kommentarer fra gruppa i plenum: 

Visjon symboliserer mennesket er i midten. Det er flere aktører rundt omkring. 
Skottene er tegnet åpne for å vise samhandling. Den heltrukkede linjen rundt uttrykker 
at ingen kan gjemme seg bort. 
De viktigste tiltakene er: 
Samarbeidsmøter.  Arenaer må etableres.  
Døgnplasser – vi ønsker muligheten til å legge pasienter inn på et lavere omsorgsnivå, 
også i helga. 
Tilgjengelig til tutor – hvor lenge skal vi ha tutor i det hele tatt?  
Fritiltak for egenandeler – yte helsehjelp på en fornuftig måte. 
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Gruppe 11 
 
 

Visjon 
Best sammen om felles tjeneste! 

 
• Vi må bli bedre kjent! 

• Tverrfaglig team må avklare rammebetingelsene, ansvarsområde og regelverk 

• Taushetsplikten må avklares på flere måter: i det konkrete arbeidet rundt våre 

vanskelige pasienter, i bruk av nettverk og i felles informasjonsbrosjyrer 

 

 

 

Kommentarer fra gruppa i plenum: 

Det er vanskelig å konkretisere hva som skal til for å få til en bedre jobb sammen. 

Infobrosjyrer for hvordan politiet og andre skal jobbe videre, samt hvilke kontakter vi 

skal ha kan være nyttig redskap.  

Det viktigste er å bli kjent og treffes oftere. Vi skjønte fort at vi har lite kunnskaper om 

hverandre. Det er ønskelig med mer generell info om dette. Vi ønsker at noen tar 

initiativ for å møtes oftere i fora eller arbeidsgrupper slik at vi vet mer om hverandre 

som en start. 
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Gruppe 12 
 

Visjon: 
Helse og trygghet for alle alltid. 

 
K: Kommunikasjon (Taushetsplikt) 
A: Ansvarsfordeling 
I: Informasjon 
 
Vi klapper til KAI i samme båt! 
Vi etablerer ambulerende team (for ettermiddag, kveld, natt, helg) 
 
 
 

 
 
Ambulerende team 
 

• Helsepersonell 
• Politi tilgjengelig 
• Døgnbasert 
• Avlaster: 
- Kommunale legevakter 
- Politi 
- Psykiatriskpost 
- Hjemmehjelp sykepl.  
- (HMS) 
- Pårørende og nærmiljø 
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Gruppe 13 

 
Visjon 

Kommunikasjon, åpenhet og samarbeid er en standard for vårt arbeid 
 
 
Tiltak Fremgangsmåte Aktuelle 

samarbeidspartnere 
Oversiktskart i 
samarbeidsregionene 

Nedsette gruppe på tvers av 
etatene 

• Operasjonssentral/politi 
• DPS 
• Kommune 
• Akuttmottak sykehus 

Akutt Team   
Faste 
samarbeidsmøter/forum (eks. 
kvartalsvis) 

Nedsatt gruppe tar initiativ  - ” - 
2. Nivå Ledergruppe og 
enhetsledere 

Kurs/opplæring/foredrag for 
hverandre 

• Taushetsplikt 
• Begrepsavklaringer 
• Roller  

- ” - - ” - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilleggskommentarer fra salen: 

� Samarbeid er det viktigste, og det er tatt vel opp i denne konferansen 

� Modellen etter barnevernvakta er bra 

� For at samarbeid skal fungere er det viktig at det er lederforankret. Mye vanskeligere 

da å bortforklare i ettertid. 

�  Samarbeidsforumet som er opprettet kan utbygges og gjøres bedre. Avviksmelding 

adresseres dit. 

� Brukeraspektet bør bringes inn i samarbeidsforum. 
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         VEDLEGG 7 
 
 

Evaluering 
 

Deltakerne fikk fire spørsmål som ble besvart individuelt og innlevert skriftlig: 
Hva har jeg lært i dag? Hvordan var arbeidsformen på konferansen? Hvordan var 
gjennomføringen av konferansen? Har du tips til forbedring? 

 
Alle utsagnene er gjennomgått og tematisk kategorisert innenfor hvert av de fire spørsmålene. 
Tallene i parentes angir antall utsagn som er knyttet til det enkelte tema. Strekpunktrene under 
hvert hovedpunkt er presiseringer og nyanseringer av disse. 
 
1. Hva har jeg lært i dag? 
 

• At vi jobber mot samme mål (4) 
• Har fått mer oversikt, innsikt og forståelse for likheter og forskjeller i hverandres arbeid i politi 

og psykiatrien (47) 
- har lært at politiet har klageadgang angående tutor 
- klarlagt ”litt” rundt de ulike aktørers taushetsplikt 
- fått forståelse for politiets arbeid 
- lært mer om psykiatrien i vestfold og hvordan den er bygget opp 
- jeg har lært at det finnes svært mange forskjellige psykiatri - institusjoner med svært forskjellige 

oppgaver/pasienter. 
- Jeg har lært hvor forskjellig ståsted vi har. 
- litt om andre etater 
- flere synspunkter på samme problemstilling 
- vi har mye felles problemer på tvers av ulike fagområder 
- at vi beskriver virkeligheten ut fra ulike ståsted 
- lært av vi i utgangspunktet har hatt for lite kunnskaper om hverandre 
- lært litt om andres utfordringer 
- blitt mer kjent med politiet – nyttig å få innsikt i hvordan de arbeider/tenker 
- at de forskjellige instansene har mye felles og at det er viktig at vi snakker med hverandre 
- vi kommer fra forskjellige ”etater” med forskjellig kultur og tenkning. 
- sett i praksis at det er til dels stor avstand mellom de ulike instansenes forståelsesrammer 
- ulike tankegang og oppfatninger av ulike etater 
- klargjort ulike tenkemåter og innfallsvinkler 
- et er mange felles utfordringer hos de ulike etater 
- å se utfordringene fra ”den andre” siden 
- større kunnskap om utfordringene politiet, PIV og kommunene har i forhold til disse mennesken 
- i dag her jeg lært at vi har mage felles problemstillinger – og at vi har de samme kundene. 
- at kunnskapen om de forskjellige etaters ansvarsområder innenfor psykiatri er uklar….. Dette kom ikke 

som en overraskelse, men på tide at noen rydder opp i rotet 
- jeg synes det kom klart frem at det var respekt av hverandres profesjon 
- viktigheten av kunnskapsutvikling mellom etatene og de som skal samhandle 
- møtt andre instanser i samarbeid om løsninger 
- kjennskap til andre fagfelt 
- andre samarbeidspartnere har de samme problemstillingene/tankene ut fra sitt ståsted 
- erfart at det tenkes mye likt i de ulike etater, men at det er vanskelig å gjennomføre da man lett blir 

fanget i egen kultur og ikke minst tankegang og mangel på ressurser 
- lært en del om andre etaters rammer, syn og meninger.  
- lært mer om de forskjellige aktørers utfordringer 
-  ”Sett” hverandre på en annen måte 
 
• Ønske og vilje til læring, samarbeid og samhandling mellom politi og psykiatri (31) 
- usikker hvordan et tettere samarbeid skal gjennomføres 
- dette er en start på et bedre samarbeid, på et felt som er krevende og økende 
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- vi har utfordringer og muligheter 
- mye fungerer godt 
- kunnskap om rammeforutsetninger, kulturforståelse og ansvarsforankring/fordeling 
- kjennskap til arbeidsmetoder og lovregulering 
- samarbeid er et felles ansvar 
- vi har forskjellig ståsted, men det er i fellesskap vi kan løse utfordringene 
- stort engasjement rundt problemstillingen som er grunnlaget for konferansen 
- at det er veldig viktig at samarbeid  kommer inn i faste former 
- folk fra forskjellige etater er engasjerte, lydhøre og har mye å bidra med. Men, spent på om det kommer 

til HANDLING. 
- at det er et godt grunnlag for å arbeide videre med de utfordringene som ligger i skjæringspunktet 

kommune, politi og psykiatri hva angår psykisk helse. 
- jeg har lært av konferansen av vi kan snakke samme språk og diskutere på tvers av profesjonene Det var 

nyttig. 
• Det er behov for flere møtearenaer (5) 
- for å utvikle samarbeidet fremover og få i stand konkrete tiltak 
- behov for felles fora  
- at vi har mye å lære av hverandre og trenger det for å kunne hjelpe de som har det vanskeligst 
• Betydningen av å kjenne hverandre (11) 
- det skjer noe positivt når en snakker med samarbeidspartnere en vanligvis ikke snakker med 
- bedre kommunikasjon 
- nødvendig med dialog og kjennskap til partene en skal samarbeid med 
- mangfold gir mye ideer og refleksjoner 
- kjenne aktører fra de andre etatene 
- identifisering av hva oppgavens spørsmål egentlig er en vanskelig – spesielt når folk ikke kjenner 

hverandre 
- blitt bedre kjent med hverandre (4) 
• Annet (7) 
- Noen spesifikke problemer 
- har lært at de er opp til brukeren at han/hun samtykker. Denne lovendringen bør revurderes. Hvordan 

kan en psykisk syk person få mulighet til å trenere en livsnødvendig behandling ved å nekte å 
samtykke? 

- byråkrati og regelverk er en hindring i å gi pasienter og brukere den beste behandling 
- mye kunnskap om visjoner 
- jeg har lært mye 
- mulighetene er mer enn det jeg var klar over 
- utfordringer og diverse  

 
 
2. Hva mener du om arbeidsformen på denne dialogkonferansen? 
  

• Svært bra (11) 
- veldig bra, kjempefin, meget bra 
- først egen etat, så sammenblanding av grupper – meget bra. 
- utmerket arbeidsform 
-  
• Bra (11)  
- ok, fin, helt grei, interessant 
 
• Kreativ (8) 
- morsom, nyttig 
- en arbeidsform som engasjerer den enkelte og er med på å bygge en gruppe 
- arbeidsformen er morsom og involverende 
- mulighet for mye latter rundt bordet 
 
• Engasjerende (17) 
- engasjerende og utviklende, samtidig som man får bedre kontakt deltagerne imellom enn ved vanlige 

seminarer 
- alle slipper til med sine tanker og visjoner 
- arbeidsformen fungerte bra – engasjerte de fleste 
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-  
- god måte å få til engasjement og deltagelse av alle 
- stor debatt og kreativitet i gruppa, hvor alle bidro med sitt 
- samtlige har måttet bidra, tenke og komme med utviklingsmuligheter 
- god kontakt med flere personer enn ved mer tradisjonelle konferanser/seminarer 
- nyttig redskap som utgangspunkt for samarbeid 
- bra måte å jobbe på – alle må delta aktivt 
- aktiviserende 
- alle har hatt anledning/mulighet til å uttale seg, komme m/nye ideer, tanker 
- alle kommer til orde 
- en helt annen bevisstgjøring i forhold til temaet 

 
• Gruppearbeid inviterer til å til å bli kjent (10) 
- bra i forhold til å bli bedre kjent - feste navn og ansikt 
- tverrfaglig forståelse fremkommer samtidig som den danner et grunnlag for samarbeid/samspill 
- skaper dialog/kommunikasjon, og blir kjent med person – arbeidsoppgaver – utfordringer osv. 
- det var et viktig fora for å øke samhandling 
- blir kjent med folk fra andre etater 
- praktikerne/de som arbeider der til daglig har fått mulighet til å komme frem med erfaringene 
 
• Metoden var noe uvant, men velegnet (39) 
- litt vanskelig å fange strukturen 
-  lett å begynne å diskutere 
- god arbeidsform med gruppearbeid der den enkelte får/må komme med sine synspunkter.  
- bra fordeling på gruppene 
- litt mange deltagere og grupper 
- utfordrende  
- kjempebra, vi slapp foredrag og måtte bidra selv 
- mindre passiv dag enn en vanlig forelesningsdag 
- det kom fram mange kreative forslag 
- spennende arbeidsform 
- lurt å møte ulike instanser 
- bryter ned ”skott” ved å lære hverandre og kjenne i de ulike etater 
- interessant m/ forskjellige faggrupper 
- en god arbeidsform – gruppemix er bra for å utvide horisont 
- uvant, men det var bra å få en kort innføring i ”formen” 
- synes det mest givende/lærerike var da vi satt i sammensatte grupper 
- bra både framleggene i plenum og gruppediskusjonen 
- alle i gruppene har kommet til for å gå sine åsikter 
- bra å starte opp med grupper fra samme institusjoner slik at det ble kjent hva de forskjelllig syntes 
- bra å sette sammen grupper slik at erfaring og ideer ble tatt opp 
- finnes mye kunnskap/erfaringer blant deltagerne 
- lapper og prikker er tidkrevende og dumt,  stemmegivning hører valget til. Ellers er gjennomgang i 

plenum ok. 
- bra med grupper, alle blir aktive, får sagt sine meninger, bedre kjent 
- bra metode - tid til å være mer reflektert over andres arbeidssituasjon 
- velegnet 
- kanskje litt for store grupper  
- bra å sitte i mindre grupper, for da kommer forskjellighetene frem og øker forståelsen i det vi driver 

med 
- litt for kort tid til å dvele sammen 
- nyttig med gruppearbeid i denne formen 
- praktisk arbeid gir best læring 
- strukturert 
- nyttig med å utveksle erfaring på tvers av de forskjellige gruppene 
- gunstig og fruktbar når ulike arbeidsområder møtes 
- arbeidsformen var uformell og nyttig, og var ikke bundet av dårlig tid og misforståelser 
- lærerik 
- arbeidsformen er utfordrende – og gir mange flere perspektiver 



 

 64  

- krevende arbeidsform, gjør hver deltaker ansvarlig for å bidra. Kan ikke ”sluntre” unna i gruppa. Alles 
bidrag blir med  

- kanskje litt for strukturert mht spørsmål/problemstillinger og tid 
- alle kunne delta 
- bra med inndelingen før lunch og delingen etter lunch 
- grei måte å få frem ulike synspunkter 
- nyttig med blandede grupper, det burde vært blandet før lunsj også 
- noe innviklet lappesystem, det kan forenkles 
-  

 
Oppfølging (13) 

- kan gjerne følges opp senere, når erfaringene er sammenfattet 
- viser vilje til samhandling, men hvem følger opp ”samlingsforum” fremover 
- dialogkonferanse skaper forståelse for hva som ikke fungerer, og gir mulig løsning på 

samarbeidsproblemer. 
- spent på om det fører til praktiske tiltak 
- arbeidsformen er god, men det må munne ut i konkrete forslag/tiltak 
- håper vi får til å møtes videre 
- meget viktig med en start - føler at dette kan bli bra, forventer noe av fortsettelsen 
- iverksette mer handlingsplaner 
- ta med ideer og fremlegge i videre diskusjoner 
- en ny konferanse bør ha et annet innhold og arbeidsform neste gang fordi man da har kommet ett skritt 

videre i prosessen (utveksling av kunnskap, erfaringsoverføring, aktuelle prosjekter med mer.) 
- god ide å involvere brukere / klienter til å fortelle  
- etablere et felles nettsted for politi, PIV og kommune. 
- Fint om slike konferanser kan holdes jevnlig 
 
 
4. Hva synes du om gjennomføringen? 
• Generelt (37) 
- veldig bra gjennomføring 
- godt gjennomført 

 
• Ledelse (37) 
- behagelig, instruktiv og målrettet ledelse uten unødvendig ”snikk-snakk” 
- bestått i gjennomføringen og ledelse 
- god ledelse (6) 
- kan bli noe ensformig program for en hel dag 
- viktig med presishet på tid, alle trenger ikke å legge fram alt 
- gode ledere og gjennomførlig innhold opp på arbeidsformen 
- passe med tid og styring av tiden 
- flott med først å ha kjente grupper og så blandingsgrupper 
- lett tone (3) 
- klare mål med, hvordan det var lagt opp 
- burde vært strammere i forhold til tiden ved plenumsfremføring 
- bra ift at andre skal få sagt meninger/kommentarer 
- holdt timeplanen godt – effektivt, forståelig, lite dødtid (6) 
- positivt m/ god tid oppgaver, slik at det er rom for å dele erfaringer 
- kunne tenkt meg en presentasjon av ”ledergruppa” og dens ”tanker” 
- ryddig, vel planlagt gjennomføring 
- noe haltende start – tatt i betrakting at dette var nytt for mange. Spesielt første oppgave og at det ikke 

var satt av tid til presentasjon i gruppa 
- litt for mye mas helt i begynnelsen 
- litt rotete forklaring på arbeidsformen og gruppearbeidet 
- arbeidsformen burde vært bedre forklart av lederne 
- dagen på konferansen ble gjennomført uten stress, romslig med tid 

 
• Annet 
- bør i en sammenheng som dette ikke bruke betegnelsen ”kommunehelsetjenesten” – men for eksempel 

”kommunene” eller kommunens helse- og sosialtjeneste el. 
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- passe program 
- kunne treng noe mer tid, men slik er det alltid 
- tid og pauser nok 
- egnet lokale 
- konklusjon: grei dag på jobben 
- god lunsj (5) 
 

 
4. Tips til forbedringer 
 

• Intet spesielt (26) 
 
• Metode (17) 
- mindre lapper og ”dilldall”. Mer konkret og rett på sak 
- blandede grupper fra start ville gitt rom for naturlig møtepunkt i lunsjen.  Nå ble vi blandet først etter 

pausen, som ga mindre mulighet for samhandling (3) 
- Kanskje litt for mange? 
- For kort  tid (3) 
- ta opp konkrete situasjoner som deltakerne kjenner seg igjen i. Hva kan gjøres annerledes. 
- noe bedre presisering av fokus for hver av oppgavene – særlig at oppgave 1 dreiet seg om status, ikke 

ønsker eller tiltak. 
- kunne dette vært styrt litt bedre i utgangspunktet? 
- tilpasse poenggiving i arbeidsoppgavene etter lunsj 
- litt for god tid etter lunsj, det kunne gått litt raskere 
- kanskje en avslutning med en mindre gruppe i en type plenumsdebatt 
- vet ikke hvordan, men det kom opp mange problemstillinger og det ble vanskelig å velge 
- litt mer tid/rom til å utveksle erfaringer, bli kjent med hos den enkelte etat/samarbeidspartner kan/kan 

ikke m.v. 
 

• Innhold (10) 
- opplevde at det var lite fokus på rus 
- det kunne vært bra å innlede konferansen med nakne fakta om regler som gjelder eks. taushetsplikt og 

annet. (regler som ”treffer” aktørene.)  
- Mer informasjon om sammensetting i både kommune og PIV  
- innspill fra tilsynsmyndigheter spesielt m.h.t. juridiske spørsmål 
- kunne tenkt meg et par innspill på starten av dagen, som et utgangspunkt for dagen! 
- ytterligere konferanser bør søke å få innspill i tenkte konkrete tilfeller 
- kan man gjøre det beste enda bedre? Muligens. 
- (for?)lite kulturelle innslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  


