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Selve	transporten	er	en	liten	del	av	pasientens	brukerreise



Kompleks	organisering	gjør	systemkompetanse	nødvendig



Åtte innsikter



Møt meg på 
riktig plass

Ansatte i tjenestene trenger å 
kunne gjøre gode vurderinger og 
treffe tiltak for å avgjøre hvor 
pasienten vil få best behandling.



Riktig tiltak 
Pasienter og pårørende har behov for å få 
riktig hjelp uavhengig om det er der 
pasienten befinner seg eller om det inne 
hos behandlende tjeneste.

• Hjelpe pasientene der det er best for 
dem

• Plassere kompetansen til rett tid og 
sted

• Flere riktige transporter og riktig 
tidsbruk per pasient

• Skape riktige forventninger hos de 
ansatte i tjenestene om hvilke måter 
det er mulig å hjelpe pasienten på

«Man blir en kasteball i 
systemet, vi hadde 
politiet hos oss i hvert 
fall 50 ganger i løpet av 
de tre årene.»

Mor til pasient om de tre årene datteren var inn 
og ut av psykiatrisk.

«Det er ikke alle 
pasienter som blir bedre 
av å legges inn på 
sykehus.»

Ansatte i psykiatrien om innleggelse



Gjør meg 
tryggere i 
situasjonen

De ansatte i tjenestene trenger å 
være trygge på hverandre og 
samarbeide for å trygge pasientene 
i situasjonen.



Kommunisere og informere 
Pasienter og pårørende har behov for at 
tjenestene vet nok til å møte dem på beste 
vis og at de involverer pasienter og 
pårørende så godt som mulig i situasjonen.

• Deling av opplysninger om pasienter, 
pårørende og situasjonen

• Kommunikasjon tjenestene i mellom i 
forkant, underveis og etter oppdragene

• Inkludere pasienter og pårørende i 
hvordan best møte situasjonen

• Vite hva som hva som er best for de 
kjente pasientene og hvordan man skal 
møte «nye» pasienter godt

«Psykisk syke er en 
statshemmelighet! Vi får ikke 
vite noe i forkant, og ingen vil 
høre om hva som har skjedd 
underveis og der vi hentet.»

Ansatte i ambulansen om å hente pasienter i 
akutt psykisk krise og kjøre dem til psykiatrisk.

«Jeg skjønner at jeg 
utfordret profesjonaliteten 
deres, men hvis ikke dere 
kan hjelpe, hvem skal gjøre 
det da?»

Pasient om å være ut og inn av psykiatrien i tre 
år



Vi	utvikler	14	konkrete	tiltak









Kompetanseheving	og	ferdighetstrening
- e-læring,	filmer	og	spillsimulert trening

Kompetansebehov	
for	alle	aktørene	som	

er	involvert

Psykiatrifaglig

Juridiske	hensyn

Etikk	og	moral

Sikkerhet

Kommunikasjon

Samhandling



Takk	for	oppmerksomheten!

For mer informasjon om prosjektet se:

http://www.siv.no/aktuelt_/prosjekter_/transport-psykisk-ustabile-i-
akutt-krise_


