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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
I denne studien har vi målt generelle dimensjoner av brukertilfredshet, samt sammenlignet
opplevelsen av å bli spurt om vold med andre spesifikke tema som blir tatt opp i mottakssamtalen ved
innleggelse i Psykiatrisk akuttmottak i Helse Bergen.
Samlet sett viser resultatene at respondentene (n=49) generelt var fornøyd med inntakssamtalen. På
generelle spørsmål knyttet til mottakssamtalen var de relativt sett minst fornøyd med informasjon om
innleggelsen.
På spesifikke spørsmål knyttet til bestemte tema som ble tatt opp i mottakssamtalen rapporterte
deltagerne relativt sett mest ubehag knyttet til å bli spurt om de selv har blitt utsatt for vold, også
sammenlignet med spørsmål knyttet til om de selv har utøvd vold. På tross av at studien har klare
metodiske begrensninger blant annet knyttet til generaliserbarhet, tolker vi funnene som en indikasjon
på at det å bli spurt om egen voldsutøvelse trolig ikke utgjør en åpenbar tilleggsbelastning i
forbindelse med innleggelse ved psykiatrisk akuttmottak.
Dette er av interesse ettersom spørsmål knyttet til egen voldsutøvelse er rutine ved mottak av
pasienter i Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen på samme måte som spørsmål knyttet til
selvmordstanker og handlinger.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Studien ble i gjennomført i henhold til opprinnelig søknad og plan for gjennomføring. Det viste seg
imidlertid ikke mulig å oppnå ett fullgodt datasett innenfor tidsrammen av prosjektet (hovedoppgave
ved UIB). Dette skyldes mest sannsynlig noe ulik praksis blant legene som stod for mottakssamtalen
med tanke på hvilke spørsmål som ble stilt pasientene. Uansett resulterte dette i lavere statistisk
power enn opprinnelig estimert.
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