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Agenda  
• Transport av psykisk syke prosjektet i UNN HF. 

Hva har vi gjort siden 2011? Ved Njål Bjørhovde  

• 10 år med ledsagertjeneste for psykisk syke 

som skal til ø-hjelps innleggelse.                     

Ved Evy Nordby, Lenvik kommune 

• Bruker Spør Bruker undersøkelse om veien til 

akuttinnleggelse. Ved erfaringskonsulent Astrid 

Weber   

28.09.2016 



 Jobbe for løsninger som sikrer verdige og trygge 
 transportordninger for psykisk syke.  

 Det handler ikke bare om kvalitet og rask tilgang til  
 tjenestene, men også om erkjennelse av at transporten i 
 seg selv er en vital del av hele behandlingsforløpet.  

Kompetanse i det prehospitale forløpet er av like 

stor betydning for pasienter med psykiske 

lidelser som for andre pasientgrupper.  

 

Det første møtet har stor betydning for pasientens 

opplevelse av helsetjenesten og legger grunnlaget   

for det videre behandlingsforløp. 

 

Vår grunnforståelse 



 

1. Transporttjenesten for psykisk syke skal holde samme høye 
faglige kvalitet som for somatisk syke.  
 

2. Kompetanseheving og videreutvikling av ambulansetjeneste 
og ledsagertjenester med siktemål om å øke kvaliteten i hele 
tjenesten. 
 

3. Tilnærmingen vil på sikt kunne bidra til normalisering av 
synet på psykiske lidelser og mer likestilling mellom psykisk 
og somatisk sykdom.  
 



Historisk sett store har det vært store utfordringer knyttet til transport av psykisk syke i 
Troms og Finnmark.  

2006: Ledsagertjeneste for 6 kommuner etablert på Finnsnes.  

2007: Retningslinjer/prosedyre for transport av psykisk syke i luftambulansen. 

2009: Retningslinjer for transport av psykisk syke som skal til ø-hjelps innleggelse i psykisk 
helsevern vedtas. 

2009-12: Ledsagertjenester etableres i Narvik, Harstad og indre Troms.  

2011-12: Ledsagertjeneste i luftambulansen i Finnmark. 

2011-13: Pilot- og hovedprosjekt transport av psykisk syke i UNN. 

2014-2016: Nasjonal satsing med prosjekter i alle RHF.  

2015-16: TRAP fase 3  
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Fagutviklingsenhet r&p 



   

   

Døgnambulanse 

Dagambulanse 

Ambulansebåt 

UNN HF LOKALSYKEHUSOMRÅDE 

189 000 innbyggere 

3 sykehus og 5 DPS 

31 ambulansestasjoner 

30 kommuner 



 
 

 

  
 

 

 

     Pilotprosjekt 2011 
 

1) Kartlagt ledsagertjenester/ordninger: Hvor eksisterte  disse og hvordan opplevde aktørene at 
de fungerte?  
Var retningslinjer og rundskriv kjent og praktisert?  
Hvordan oppfattet og utførte aktørene i spesialist- og kommunehelsetjeneste samt politiet 
oppgavene?   
1) Gjennomgå ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, 
legevakt, sykehus, DPS, ambulanse, AMK og politiet. 
2) Gjennomgått rutiner for utkalling av ledsagere samt rekvirering av transport til psykisk 
syke. 
3) Registrert transportmetode ved ø-hjelp innleggelser til psykisk helsevern. 
4) Kompetansekartlegging blant ambulansepersonellet og ledsagerpersonell.  
5) Informasjonsarbeid 
 



 
 

 

                           Hovedprosjekt 2012-13  

 Utprøving av tilfredshetsundersøkelse for å få kunnskap om hvordan pasienter opplever ulike 
transportalternativer.  

 Imøtekommet kompetansebehov gjennom ledsagerkurs, fagdager, veiledning  og 
undervisningsopplegg for diverse utdanninger. 

 Sett på ambulante akutt team og lokale døgnenhetenes funksjon i ø-hjelp/akuttforløp (i relasjon 
til DeVaVi ordningen). 

 Ambulansepersonell på psykiatriens nytilsatt kurs (2 + 2 dager) 

 Refleksjon/prosessveiledning for ambulansepersonell 
 Tromsø, Finnsnes og Narvik (totalt 23 sesjoner). 
 I Ofoten og Nord-Troms obligatorisk opplegg. 
 Tilrådning om form og innhold i lokale samarbeidsfora mellom kommune- og 

spesialisthelsetjeneste samt politiet. 

 

 



TRAP fase 3  
Redusere bruk av politi og øke kvaliteten i tjenestene  

1. Registrere omfang av politibistand m.m.  

2. Pasient/bruker fornøyhetsundersøkelser.  

  Spørreskjema undersøkelse og BSB evaluering. 

3. Arbeidsgrupper. Arbeidsgruppe 1 viderefører  tidligere arbeid gjort utenfor Tromsø. Gruppe 
2 ser på løsninger for Tromsø og omegn.  

 Parallelt arbeid med kompetanse prehospitalt. 

 VIVAT kurs, ESPA kurs, grunnkurs i ledsagelse og undervisningsopplegg for 
ambulansepersonell.  
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”Når det gjelder å bistå helsepersonell i 

forbindelse med transport at psykisk syke når 

det er behov for det, ligger Nord-Norge i tet i 

forhold til lokal tilpasning og samarbeid med 

politiet” (Erfaringskompetanse.no, 17/10-2012). 

 



Det viktigste er at pasientene 

sikres rask tilgang til psykiske 

helsetjenester der de bor når de 

trenger det.  

Det innebærer at fleksible 

akuttpsykiatriske tjenester av høy kvalitet 

må være tilgjengelig lokalt. Herunder må 

det sørges for ordninger som sikrer rask 

tilgang til legespesialist.  

Når disse tjenestene finnes lokalt vil 

behovet for transport til sykehuset 

reduseres.  



Ledsagertjeneste for psykisksyke med 
akutt behov for innleggelse i sykehus 

DMS Midt-Troms 

Sammen skaper vi tiltak og trivsel 

Alltid brukerne i fokus. Trygge og kvalitative gode tjenester 



Interkommunale helsetjenester i 6 samarbeidskommuner i  Midt-Troms 

Lenvik, 11.444 

Dyrøy, 1.189 

Tranøy, 1.528 

Torsken, 878 

Berg, 906 

Sørreisa, 3.396 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Regionene har til sammen  19. 500 innbyggere 

 

• Inntil 1 ½ timers kjøring til legevakt 

 

• 2 ½ timers kjøring fra Finnsnes til nærmeste 

sykehus universitet sykehuset i Tromsø. 
  



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

Ledsager samarbeid  

• Siden 2006 har regionene hatt samarbeid og 

avtale med UNN om å bistå med ledsagertjeneste 

for akutt psykisk syke fra kommunehelsetjenesten 

og til sykehus. 

 

• Avtalen kom etter at polititjenesten varslet om at 

de kun ville bistå  dersom pasienten var en 

sikkerhetsrisiko ved transport til sykehus.  



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Avtalen kom etter en periode der psykisk syke 
pasienter ble «kasteballer» i systemet og at 
pasientene ble værende på legekontor og 
legevakt i timevis mens systemet diskuterte 
transport og beredskap.  

• Ledsagere og bruk av taxi var  «ment» som en 
midlertidig ordning. 

• Vår erfaring er at i de fleste tilfeller er det ikke 
behov for politi bistand ved innleggelse av alvorlig 
psykisk syke  

 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Sykehusinnleggelse av alvorlig  psykisk syke bør 

ha ledsagere med helsefaglig kompetanse. 

 

• Det er på tide at transport av alvorlig psykisk syke 

blir likeverdig somatisk syke. 

 

• Ca 70 % av innleggelsene av akutt psykisksyke i 

vår region er via ledsagerordningen uten politi 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

«Veien» blir til underveis 

• I forkant av alle innleggelser blir det gjort en individuell 
vurdering i forhold til valg av  «egnet» transport. 

• Det blir gjort en sikkerhetsvurdering vedrørende 
behov for bistand fra politiet. 

• Skal være lav terskel til å bruke politi 

• Har pasienten behov for «skjerming». Brukes 
ambulanse 

• Alle ledsager utgifter blir refundert av 
spesialisthelsetjenesten. 

• De siste 4 årene har ledsagertjenesten fått tettere 
oppføling og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 

  
 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Ledsagertjenesten er en ringeliste og ved 
«tilfeller» det er vanskelig å rekruttere ledsager 
brukes ambulanse. 

• Ledsagertjenesten har: Rutiner på rekrutering, 
opplæring ,rapportering 

• Helsepersonell med personlig egnethet 
vektlegges. 

• Rutiner for faglig oppføling av ledsagere er under 
utarbeidelse sammen med 
spesialisthelsetjenesten.  

 
 

 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Det skal være lav terskel  på å avbryte oppdraget 

underveis ved uforutsette hendelser. 

 

• Det er utarbeidet eksklusjons og inklusjons 

kriterier for bruk av ledsager ordningen. 

 

• Vi har ingen rapporteringer der ledsager har hatt 

behov for bistand under transportoppdraget. 

 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Transport av alvorlig psykisk syke må anerkjennes  

som en del av helsetjenesten. 

 

• Jeg mener at en faglig forsvarlig transporttjeneste 

av psykisk syke bør ha strukturelle og prinsipielle 

likheter i Norge. 

 

• MEN… befolkningstetthet og  geografiske 

avstander kan og bør ikke organiseres likt. 

 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

• Ledsagertjeneste i taxi er kanskje ikke optimalt. 

 

• Men ambulanseberedskapen i vår region er så  

marginal at akutt psykisk syke kan risikere å vente 

i mange timer før transport til sykehus blir 

prioritert.   

• Inntil videre er dagens ledsagertjenesten en god 

og verdig tjenestetilbud til akutt psykisk syke i vår 

region. 

 
 



Sammen skaper vi tiltak og trivsel! 

   

 

 
Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien refser legetjenesten i Dyrøy og Sørreisa for dårlig utført pasientarbeid. 

 

 

 

Liv og helse ikke ivaretatt 

Kommuneoverlege  refser legetjenesten  

for dårlig utført pasientarbeid. 

  

«Psykiatri  pasient måtte vente i flere timer 

på transport» 



 

 

 

 

 

 

Tjenesteevaluering i et 

brukerperspektiv.  

 

«Bruker spør bruker» med 

eksempel fra prosjektet 

«Transport av psykisk 

syke» 
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Om «Bruker Spør Bruker» 

• www.brukererfaring.no 

• www.kbtmidt.no  

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling  

– regionalt brukerstyrt senter 

• Å styrke brukernes perspektiv som grunnlag for utvikling av tjenestene. 
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http://www.brukererfaring.no/
http://www.kbtmidt.no/


Forståelse  

gir kvalitet 

Brukermelding 

Dokumentasjon 

Bruker/  

pårørende  

perspektiv 

Den  

Herredømmefrie 

 samtale 

Organisasjons 

utvikling 

Metoder for  

Dialog og læring 

Tilbakemelding  

Motivasjon 

Kilde: Dagfinn Bjørgen, Daglig 

leder KBT Midt-Norge 

 



Undring og dialog, Kårhild Husom Løken m fl. Rådet 

for Psykisk Helse, 2006. 

– Tjenesteytere får mer konkret tilbakemelding på 

egen praksis. 

– Metoden muntlig form egner seg for brukere 

som har problemer med spørreskjemaform. 

– Lett tilgjengelig metode for brukere. 

– Brukerstyrking. 

– Metoden har fungert godt, bedre enn tidligere 

brukerundersøkelser. 

 
Kilde: Dagfinn Bjørgen, Dagligleder KBT Midt-Norge 



 

 

Bruker Spør Bruker i 

prosjekt «Transport av 

psykisk syke ved UNN 

2015/2016»  

 

• «Veien inn til ø-

hjelpsinnleggelse i psykisk 

helsevern» 
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Tema som er forsøkt belyst 

• Hva er pasienters erfaringer med tjenestene ved ø-hjelpsinnleggelse i psykisk 

helsevern? 

• Hvordan erfarte pasienten reisen/transporten til sykehuset? 

• Hva hadde pasienten behov for under transporten/på reisen inn til sykehuset? 

• Hvordan opplevde pasienten å bli ivaretatt før, under og etter transporten? 

• Hvilken mulighet har pasient hatt til å påvirke de valg som blir tatt i løpet av 

forløpet? 

• Dersom det er brukt tvang eller pasient har opplevd tvang, hva mener 

pasienten kunne vært gjort for at tvangen skulle vært unngått? 



Eksempel 

«Jeg tror… eh… det blir så fort tvang for at… luftambulansen 

har det travelt, sant, altså psykiatrien er nedprioritert. Det er 

alltid noe somatisk som kommer først, bare når de har tid tar 

de psykiatriske pasienter. Sånn at hvis du sitter i 10 minutter 

og nekter, så er det rett på tvang. Og de viser ikke noe 

respekt eller medmenneskelighet i det hele tatt.» 

 

«Møter du et menneske i psykisk krise  

- vær åpen for å vise forståelse.» 
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”Det er aldri noen som spør hvordan reisa 

har vært.” 

 

”Hvis de klarer å gjøre deg rolig, så er du 

rolig når du kommer frem. Hvis de gjør deg 

sint, så er du sint når du kommer frem. Og 

hvis de gjør deg lei deg, så er du lei deg 

når du kommer frem. Eller redd. Da er du 

redd når du kommer frem. Da blir det så 

mye styr. Når man er rolig når man 

kommer, slipper man raskere ut også. For 

da trenger det kanskje ikke eskalere så 

mye.” 

 

«Forløpet har betydning for forløpet.» 
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«De må se an situasjonen. Om man er suicidal, så syns 

jeg ikke det er greit å bare bli plassert i taxi. Jeg kunne jo 

bedt drosjen stoppe en helt annen plass, så der syns jeg 

de gjorde en feil.» 

 

«De pratet med om ulike ting, hilste på meg på en ok 

måte, - fortalte litt om seg selv o var hyggelige. Det 

hjelper veldig når ambulansesjåføren eller… snakker om 

ulike ting, sånn at man blir i godt humør – da kan man 

også snakke med legen og være i god form når man 

kommer frem.»  



Noen funn 

• Transport har betydning for innleggelsen, - det videre forløpet og 

behandling.  

• Pasienter opplever seg ikke møtt på følelsesuttrykk.  

• Ledsagelse, - å ha med noen man kjenner øker opplevelsen av å bli 

ivaretatt betraktelig.  

• Stort omfang av tvang.  

• Liten grad av medvirkning. 

• Manglende ø-hjelp i forkant av innleggelse.  
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Anbefalinger 

• Forebygge tvang. 

• Kompetanseheving - å kunne forstå pasientens behov og ha trygghet til å møte  

      pasientens følelsesuttrykk, samt anvendelse av juss omkring frivillighet og tvang.  

• Personale/legen må snakke med pasienten, - hva er det enn skal gjøre og hvorfor. 

• Bruke tid - legge til rette for pasientens mulighet til å medvirke.  

• Øke muligheten for ledsagelse. Sikre ledsagelse av helsepersonell, ved bruk av politibil. 

• Være forberedt på å ta imot pasienten.  

• Bedre ø-hjelp i forkant av innleggelse, - det kan redusere omfanget av tvang.  

 

 

https://unn.no/om-oss/nyheter/evaluering-av-bruker-spor-bruker-undersokelse 
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