
Verdig vei videre
Transport av psykisk syke i akutt krise





Aktivitetsprofil fra 2015 – Vestfold og Telemark



«Vår organisasjon er så komplisert 
at den eneste som ser helheten…

er brukeren.»





Åtte innsikter



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



Gjør det 
enkelt for 
meg
Ansatte i tjenestene trenger gode 

verktøy og trening i å forklare 

enkelt hva, hvem, hvor, når og 

hvordan til pasientene og 

hverandre.



Systemkompetanse

Pasienter og pårørende har behov for at 

tjenestene henger sammen ved at roller, 

ansvar, lover og regler er avklart for å 

kunne møte personer i akutt psykisk krise.

• Pasienten i sentrum

• Godt beskrevet hvordan møte 

pasientene når de er i akutt krise

• Felles forståelse av lover, regler, 

rettigheter og retningslinjer

• Felles forståelse av tjenestelandskapet

• Avklarte, og tydelige roller og ansvar 

overfor pasienten og tjenestene i 

mellom

• Ferdigheter i å forklare systemet på en 

enkel måte

«Noen ganger er den 

største jobben å finne noen 

som vil ta ansvaret for 

pasienten!»

Ansatt i AMK om å finne noen som vil ta ansvar 

for å vurdere pasient i akutt psykisk krise

«Vi har lært oss at 

forventningen man har til å 

bli frisk ved somatisk 

sykdom bare ikke kan 

overføres til psykiatri.»

Mor og datter om psykiatrien



Fra 8 innsikter til 15 tiltak

• AMK koordinerer psykiatrioppdrag

• Rutine for utspørring ved 

psykiatrioppdrag

• Beslutningsstøtte fra psykiatrisk

• Gjøre kriseplaner mer tilgjengelige i 

akutte kriser

• Tiltakskort og triage for psykiatrioppdrag

• Felles tiltakskort for politi og prehospital

• Pårørendebrosjyren

• Informasjonsflyt mellom tjenestene

• Felles statistikk og telling i tjenestene

• Kompetansehevingsprogram i 6 moduler

• Psykiatri som tema på fellestreninger

• Egentrening på stasjon

• Evaluering av omfattende oppdrag

• Tjenesteflyt for akutt psykisk krise

• Politiforum14
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Beslutningsstøtte fra psykiatrien

I Vestfold:

• Besvares av AAT 08-22, og av forvakt i PFA 22-08. Ett nummer 24/ 7 tilgjengelig for 
AMK, ambulanse, politi, leger og psykologer/ psykologspesialister.

I Telemark:

• AAT nås mandag til fredag (dag/ kveld), ellers forvakt psykiatrisk klinikk

Hvorfor er det viktig å gjøre spesialistkompetanse tilgjengelig tidlig i 
oppdragene?

• Hjelp til risikovurdering av hvert enkelt tilfelle basert på historikk i journal og 
nåsituasjon.

• Rådgivende om håndtering av det enkelte oppdraget.

• Dokumentere i pasientens (kjent) journal om at nødetatene har vært aktivert.



Kriseplaner mer tilgjengelig







Teoretisk kurs på www.nakos.no

Innhold 
• Introduksjonsvideo 

• Teoretiske kompendier 
• Om aktuelle psykiske tilstander
• Kommunikasjon
• Samhandling
• Sikkerhet
• Juss
• Etikk

• Tilleggsinformasjon
• Rutine for utspørring av innringer ved psykiatrioppdrag – AMK
• Rutine for utspørring av innringer ved psykiatrioppdrag – Politi
• Informasjonsoverføring ved oppdrag med psykisk syke
• Felles tiltakskort for Politi og Prehospitale tjenester for psykisk syke
• Sluttrapport HSØ



Egentrening i nytt format

I samarbeid med Attensi har vi 
utviklet en spillbasert simulering 
basert på møtene med den 
psykisk syke i prehospitale 
situasjoner.

• 8 scenarier/ pasienter med 
relevante problemstillinger i 
realistiske omgivelser

• Ca 70 minigames som bygger 
på kompetansen fra e-
læringen i nakos.

Snurr film

https://vimeo.com/367001382


Takk for meg!

hege.topstad@siv.no

https://www.siv.no/helsefaglig/forskning-og-
innovasjon/innovasjon/verdig-vei-videre-transport-av-psykisk-ustabile-i-

akutt-krise

mailto:hege.topstad@siv.no
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