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• Øremerkete midler tildelt av Helse- og 
Omsorgsdepartementet via Helse Nord

• Oppstart i april 2015

• Todelt prosjekt

• De første midlene ble bevilget vinteren 
2015, men gjaldt for 2014. Midlene for 
2015 kom rett før 2016 og gjaldt fase 2.

Litt om prosjektet



Mål for prosjektet

•Øremerkete midler for å sikre verdig transport av psykisk syke.

•Sikre verdighet for brukere og deres pårørende

•Øke faglig kompetanse i forhold til dette

•Effektivitet 

•Forutsetter at det er etablert ambulante akuttfunksjoner

•Samarbeid med kommunale tjenester, herunder legevakt

•Forutsetter et samarbeid med Politiet

•Prosjektet måles ut fra nedgang i antall transporter med 
politifølge, brukertilfredshet og utvikling av akuttinnleggelser



Utgangspunkt

• Tidkrevende med daværende rutine, ofte lang tid før politi 
kunne stille opp

• Stigmatiserende med politi der det ikke var nødvendig 

• Tjenesten var ønsket blant helsepersonell og lufttransport

• Økonomi ikke avgjørende



• Mangfold i prosjekt – og styringsgruppen; 
ledere
sykepleiere
lege
brukerrepresentant
jurist
politi
pilot
tillitsvalgt
rådgiver (seksjon for kunnskapsbygging) 

• Representanter innkalt både fra Lofoten, Vesterålen og 
Bodø.



• Høstet erfaringer fra Finnmarksprosjektet

• Rekrutterte 4 personer fra Lofoten, 4 fra Vesterålen og 23 fra 
Bodø 

• Deltakere fra Prehospital klinikk og Psykisk helse-og
rusklinikken

• Arbeidsavtaler utarbeidet og godkjent



• Ledsagere kurset over 5 dager 
med fokus på: 

- flysikkerhet 
-mestring og håndtering av 
aggresjon og vold
- nødverge 
- avhengighet og rus 
- brukerperspektivet 
- jus 
- møte med annen kultur 
- VIVAT

• Praktiske øvelser og hospitering 
på ambulansefly 

Opplæring







• Pasient til lege/legevakt

• Konferering henvisende lege –
mottakende lege

• Bestilling av transport via AMK Bodø til 
AMK Tromsø

Gangen i et oppdrag



• Flytskjema AMK/leger

• Sjekkliste ledsagere/leger

• DocMap rutine på transportoppdrag 
oppdatert

Kvalitetssikring







• At dere tenker ledsager når dere har 
psykisk syke med behov for transport til 
Bodø

• At dere benytter flytskjemaet og skaffer 
til veie relevant informasjon før dere 
kontakter AMK Bodø

• At dere er tydelig på behov for politi der 
dette er påkrevd

Huskeliste!



Første del igangsatt

•Første tur i romjula 2015
•Økende antall oppdrag med sivile 
ledsagere
•Transportoppdrag også uten sivile 
ledsagere
•Evaluere flytkjeden, hva kan ytterligere 
gjøres



Fase 2

•Fortsatt fokus på verdig transport av psykisk syke

•Alle tre DPS-regionene skal involveres

•Økt kompetanse lokalt i prehospitale tjenester; øke samarbeid 
mellom ambulansearbeidere, kommunale helsearbeidere og 
spesialisthelsetjenesten. 



Fase 2 forts.

•Lofoten. Tilpasning til lokale forhold: 
Behov for transittrom? Ledsagergruppe 
etableres lokalt. Samarbeidsrutiner.

•Vesterålen og Salten følger.





Oppsummering

•Felles for begge delprosjektene; lokale 
tilpasninger, behov og muligheter 

•Økt kompetanse for alle involverte

•Økt effektivitet og økt smidighet som igjen 
gir økt brukertilfredshet

•Verdig transport



Takk for oss!


