
Ambulant ECT-behandling 
 
 

Formål 
At sikre korrekt ambulant ECT-behandling i Psykiatrien i Region Nordjylland. 
 
 

Målgruppe 
Ledere og medarbejdere som henviser til ECT-behandling og som er involveret i ECT-behandling. 
 
 

Beskrivelse 
Kriterier og instruks vedrørende ambulant ECT-behandling sker med udgangspunkt i Psykiatriens overordnede 
retningslinje om ECT-behandling. 
 
Kriterier: 
 
 Der er tidligere givet ECT uden komplikationer. 
 Ambulant ECT overvejes først ved sværere behandlingsrefraktær tilstand og først efter flere ECT behandlinger 

under indlæggelse. 
 Patienten opfylder almindelige kriterier for ECT – i henhold til ECT – instruks. 
 Ingen komplicerende somatiske lidelser. 
 Ingen problemer i forbindelse med tidligere narkose. 
 Patienten skal kunne transporteres hjem efter to timer. 
 ECT afdelingen udfører kun selve ECT behandlingen og deltager ikke i den løbende vurdering af patientens 

tilstand. I særlige tilfælde (specielle indikationer) kan ECT afdelingen spørges til råds vedrørende indikation for 
behandling. 

 Befordring af patienter til ambulant ECT sker efter gældende regler for befordring af patienter. 
  
Instruks: 
 
 Der er af den/de læge(r) der har ansvaret for patienten lagt behandlingsplan for den ambulante opfølgning. 
 Er patienten indlagt, lægges der af afdelingens læger en plan og de er ansvarlig for gennemførelsen af denne 

til den evt. overtages af en ambulant. 
 Ved ambulante patienter er det den læge der varetager den ambulante behandling der lægger planen, sørger 

for af de almindelige krav der stilles til ECT behandlingen opfyldes, samt står for monitoreringen af patienten. 
 Ved vedligeholdelses ECT vil de to første punkter gælde som hovedregel. Der vil dog være patienter der bor i 

boformer / plejehjem hvor der er tilknyttet personale. Der lægges for disse patienter en plan så kravene i ECT 
instruksen overholdes - eks. blodprøver. Et personalemedlem fra boformen/plejehjem bør ledsage pt. 

 Patienten møder fastende efter aftalt tidspunkt. 
 ECT gennemføres i henhold til gældende instruks. 
 Patienten skal kunne transporteres hjem to timer efter behandling. 
 Narkoseafdelingen er ansvarlig for at patienten kan gå hjem.  
 Patienten transporteres hjem – fulgt af anden person. Bortset fra patienter med bopæl på boform / plejehjem, 

kan anden person være pårørende. Hvis pårørende ikke ledsager har ordinerende læge ansvar for at 
sundhedsfaglig person ledsager pt. Transporten er gratis for pt. 

 Der skal være mulighed for at patienten kan indlægges kortvarigt - hvis det findes nødvendigt. Dagens ECT-
ansvarlige læge sørger for akut sengeplads til pt. Dette sker ideelt på stamafsnittet eller hvor der er plads. 

 Relevante ECT-afdeling opbevarer ECT-journalen. 
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