
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivt ambulant team 

Et prosjekt for å raskt hjelpe pasienter med alvorlige og 

sammensatte behov i deres eget miljø.  

 

 

 

Psykiater Mari-Janne Boonstra, psykologspesialist Herborg Vatnelid, 

sykepleier Merete Sjåstad og spesialvernepleier Benedicte Skagen. 

 

 

 

 



 Organisering: 
Teamet tilbyr rask, men ikke øyeblikkelig hjelp. Med en responstid på 1-4 
dager vil teamet raskt bistå med å vurdere pasienten, iverksette aktuelle 
tiltak og bistå personalet med intensiv veiledning og oppfølging. Vi 
presiserer at det ikke må være akutte behov/ behov for øyeblikkelig hjelp, 
da det i akutte situasjoner ofte kreves andre tiltak. Teamet er operativt 
tirsdag og torsdag foruten ferie og helligdager.  

Et helhetlig perspektiv med pasienten i sentrum er viktig. Pasientens 
somatiske, psykiske og sosiale behov må ivaretas. Som utgangspunkt ser en 
for seg en definert oppfølgingsperiode på 2-4 uker med tett oppfølging. Den 
konkrete oppfølgingen vil variere ut ifra pasientens symptomtrykk og 
behov, men det kan omhandle medikasjon, miljøterapeutiske tiltak, 
veiledning og opplæring av personalet på aktuelle verktøy som MAP, TID og 
deeskalering. Det er viktig med godt samarbeid mellom teamet og 
kommunen.  

Underveis i oppfølgingsperioden vil pasienten bli kontinuerlig vurdert. 
Vurderes symptomtrykket av en slik alvorlighetsgrad at det ikke er mulig å 
yte nødvendig helsehjelp på eksempelvis sykehjemmet vil pasienten bli 
innlagt. Dersom innleggelse ikke er nødvendig ser en for seg at saken 
avsluttes etter endt oppfølgingsperiode eller overføres til vanlig poliklinisk 
kontakt.  

 

Kontaktinformasjon: 
Ved spørsmål kontakt: 
Tlf: 55381880 

Adresse: 
Askvegen 150 
5306 Erdal 

Henvisninger sendes som vanlig til NKS Olaviken, gjerne merket med 
spørsmål om Intensivt ambulant team. 

 

Hvem er vi? 

Intensivt ambulant team er et tverrfaglig team sammensatt av erfarne 

fagfolk på feltet; psykiater, psykologspesialist, sykepleier og psykiatrisk 

vernepleier. Hensikten med teamet er å raskt behandle pasientene i 

deres eget miljø med så liten inngripen i deres liv som mulig, samt bistå 

kommunene med kompetanseheving.  

Målgruppen: 

Målgruppen vil være sykehjemspasienter med sammensatte behov 

hvor sykehjemmet står i en krevende situasjon der det er nært 

forestående med innleggelse, og en ønsker å se muligheten for å 

iverksette tiltak i pasientens eget miljø raskt. 

 

 

 

 

 

 


