Vil du delta i forskningsprosjektet
” Bruk av tvang ved sikring av pasienter under
ambulansetransport”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å skaffe
kunnskap om hvor ofte det må brukes tvang for å sikre pasienter under ambulansetransport. I
dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for
deg.
For å delta i undersøkelsen,
Scann QR koden eller trykk på linken
https://nettskjema.no/a/221066
Bakgrunn
Som paramedic har jeg, Nina Thorvaldsen, erfaring med at det brukes tvang som kan
sammenlignes med beltelegging ved transport i ambulanse for å sikre pasienten under
transport. En urolig pasient vrir seg lett ut av sikkerhetsbeltene på ambulansebåren og
sikkerhetsbeltene lar seg enkelt løse ut av pasienten, selv med håndjern festet til båren.
Erfaringsmessig løsner politiet seg fra sine sikkerhetsbelter for å holde pasienten nede/i ro hvis
pasienten ikke blir tilstrekkelig sikret. Hvis en ulykke skulle skje med en usikret pasient og
eventuelt en eller flere usikrede politibetjenter bak i ambulansen under transport, kan det
medføre alvorlige skader, i verste fall død. For å unngå farlige situasjoner har jeg i enkelte
situasjoner brukt utstyr fra bilen, herunder bandasjemateriell og spiderweb (borrelåsstropper)
for å sikre pasienter under transport. Jeg synes selv at slike situasjoner oppleves som vanskelig,
men målet har altså vært at pasient og følgepersonell skal være sikret under transport.
Gjennom min masteroppgave «Bruk av tvang i ambulansetjenesten -en kvalitativ studie fra
ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus» og et prevalensstudie gjort i Innlandet, har
jeg dokumentert at flere ambulansepersonell har samme erfaring som meg. I denne
invitasjonen til å delta i spørreundersøkelse om samme tema, ønsker jeg å følge opp
problematikken med bruk av tvang i ambulansetjenesten og kartlegge omfang av slike
hendelser, samt å få en bedre forståelse for hvordan situasjonen oppleves av dere som
ambulansepersonell.
Dette forskningsprosjektet har derfor som formål om å kartlegge
•

•
•

Hvor mange ambulanseoppdrag som gjennomføres hvor det må brukes
tvang/fysisk
makt for at pasienten skal være tilstrekkelig sikret under transport
Hvordan slike oppdrag oppleves av ambulansepersonellet

Tematikken er spesielt aktuell nå fordi rundskrivet «Helsetjenestens og politiets ansvar for
psykisk syke» skal revideres til høsten (2). Vi håper å få komme med innspill under
revideringsarbeidet. «Vi» er en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av:
• Anne Kristine Bergem, førstelektor ved OsloMet og psykiater
• Kristin Häikiö, førsteamanuensis ved OsloMet
• Øyvind Holst jurist og PhD
• Linn Henneseid, politioverbetjent ved Politihøyskolen i Oslo
• Geir Richard Moen-Jensen, brukerrepresentant
• Nina Thorvaldsen, universitetslektor ved OsloMet og paramedic
På sikt ønsker vi å utarbeide råd eller en retningslinje for hvordan ambulansepersonell og politi
med hjemmel i lovverket kan håndtere og fysisk sikre personer som motsetter seg transport på
en slik måte at både følgepersonells og pasients sikkerhet og verdighet ivaretas. Å ha kunnskap
om omfanget vil ha betydning for muligheten til å påvirke faglig og politisk. På sikt er det
ønskelig å registrer hendelser som beskrevet i elektronisk pasientjournal (EPJ) for å få et bedre
og bredere bilde av hvor ofte slike hendelser inntreffer.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Nina Øye Thorvaldsen, universitetslektor ved OsloMet er prosjektleder, mens Kristin Häikiö,
førsteamanuensis ved OsloMet, er ansvarlig for forskningsprosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Ambulansepersonell i operativ tjeneste over hele Norge inviteres til å delta. Som
ambulansepersonell håper jeg at du er villig til, og ønsker, å bidra ved å fylle ut
spørreundersøkelsen.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du fyller ut et nettbasert spørreskjema som
du kommer til ved å følge vedlagte lenke eller skanne QR-koden. Det tar ca 10 min å fylle ut
skjemaet. Du får spørsmål om du har opplevd å måttet bruke tvang for å sikre pasienter under
ambulansetransport, hvor mange ganger dette har skjedd siden årsskiftet 2020/2021 og
hvordan det oppleves for deg. I tillegg spør vi om hvilket helseforetak du er ansatt i, hvor
mange års erfaring du har, om du jobber heltid eller deltid, om høyeste fullførte utdannelse og
kjønn.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Første spørsmål i undersøkelsen vil be deg om samtykke til å
delta og at vi kan bruke informasjonen du gir oss i prosjektet. Hvis du ikke ønsker å delta vil det
ikke ha noen negative konsekvenser for deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Respondentene skal ikke kunne identifiseres, derfor samler vi inn få opplysninger om deg som
person (personopplysninger). Vennligst ikke skriv personidentifiserende opplysninger i
spørsmålene med åpent tekstfelt. Vi vil bare bruke informasjonen vi samler inn til de
formålene vi har fortalt om i dette skrivet og det er kun undertegnede, samt Anne Kristine
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Bergem ved OsloMet som vil ha tilgang på de innsamlede dataene. Alle resultater vil bli
presentert på en måte hvor du ikke risikerer å bli gjenkjent. Sitater fra fritekst-feltet vil kunne
bli presentert, men uten direkte eller indirekte kjennetegn som kan identifisere deg eller andre.
Tall om hvor ofte tvang utføres vil bli presentert på gruppenivå for å unngå at enkeltpersoner
identifiseres.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Vi vil sikre at alle opplysningene fra spørreskjemaet er anonyme når prosjektet avsluttes/og at
alle innsamlede data slettes 5 år etter prosjektslutt. Prosjektslutt vil etter planene være 01. sept
2023 og opplysninger slettes senest 01. sept 2028
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger gitt oss basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra OsloMet har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen
av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Ref 599674.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene
• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende
• å få slettet personopplysninger om deg
• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger
Forskningsprosjektet omfattes ikke av helseforskningsloven og det er derfor ikke nødvendig
med godkjenning av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk (REK).
Fremleggsvurdering til REK bekrefter denne vurderingen. Ref. 270172
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine
rettigheter, ta kontakt med:
• OsloMet ved Nina Thorvaldsen på epost (nithor@oslomet.no) eller telefon 48 09 52 06
Vårt personvernombud:
• OsloMet ved Ingrid Jacobsen på epost (personvernobudet@oslomet.no)
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
på telefon 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
Kristin Häikiö
Prosjektansvarlig
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Nina Thorvaldsen
Prosjektleder

