
MAP prehospital 
PROSESS OG BAKGRUNN



Hvem tilbyr dette nå

• Verge

• RESIMA

• TMA

• MAP

• ReBAS



ReBAS

ReBas: «Jo bedre man er på forebygging, herunder kommunikasjon, kunne lese 

situasjonsbilde godt, ta gode, trygge avgjørelser basert på adekvat informasjon, 
dess mindre 

sjanse for trusler og vold og behov for fysiske teknikker.

Like viktig er evnen til å se hele mennesket, møte pasienten med respekt, empati 
og en 

inkluderende holdning, herunder evnen til å skape gode relasjoner.»

Jarle Lexau



 Større risiko prehospitalt

 Mindre kurs

 Mindre kunnskap

 Mindre fokus i utdanningen



• Teknikker

• Jus

• Samarbeid

• Setting



• Spredning

• Gjennomslag 

• Oppfølging



Bakgrunn for prosjektet MAP

 Tilby en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av 

medarbeidere

 Utarbeide en opplæringsmanual for instruktører som skal undervise ansatte 

i møte med aggresjons- og voldsproblematikk i helse- og sosialsektoren

 Definere beste praksis



Forankring

 Styringsgruppe forankret på RHF-nivå

 Omtalt i nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

 Anbefalt i nye nasjonale faglige råd om redusert og riktig bruk av tvang i 

psykisk helsevern



Nasjonalt koordinatornettverk

 Erfaringsutveksling og dialog

 implementerings- og driftsfremmere og -hemmere

 faglige problemstillinger

 organisatoriske og systemiske problemstillinger

 forbedringsområder

 Deling av fag- og kvalitetsarbeid

 Rapportere på aktivitet

 Fremme samarbeid mellom foretakene



Kunnskapsgrunnlaget

• Fagnettverket i 

MAP

• Deltakere

• 10 teorikapitler 

skrevet av eksperter 

på området

• Evidensbaserte 

modeller

• Erfaringsmedarbeider

e

• Brukerorganisasjoner



Hva består 

opplæringsprogr

ammet av?



Tema i kurset



Hvert kapittel består av 3 deler

En teoridel



En undervisningsveileder



Hva innebærer en implementering av MAP-

modellen?

 1. Grunnopplæring: Alt klinisk virksomt personell skal gjennom et 
todagers grunnkurs

 2. Integrasjon: Det må legges til rette for systematisk 

vedlikeholdsopplæring

 3. Etterlevelse:



Implementerings- og driftsplan – del 1



Implementerings- og driftsplan – del 2





MAP

Hvor er vi

• Midler

• Forankring

• Står ikke på viljen


