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Forebygging og behandling av avhengighet 
og skadelig rusmiddelbruk
Rogaland A-senter er et behandlings- og 
 kompetansesenter for rus. Vi driver også 
 Kanutten barnehage. Rogaland A-senter holder 
til på Tasta med utsikt over byfjorden, ca. 10 
minutter med buss fra Stavanger sentrum.

Spesialisthelsetjeneste med familietilbud
Klinikken (behandingsavdeling, avrusnings-
avdeling og poliklinikk) er en del av Helse Vest 
sitt tilbud innen spesialisthelsetjenestene. Vi 
tilbyr hjelp til mennesker med eget rusproblem 
og pårørende. Tilbudet omfatter hjelp til hele 
familien, inkludert barn. Pårørende kan få egen 
henvisning til behandling, eller få tilbud  sammen   
med  pasienten som har et rusproblem. 
Pårørende kan også kontakte barne- og 
pårørendekontakten. Behandlingen er 
 individuelt tilpasset og  forutsetter et tett 
 samarbeid mellom pasient og  behandler.
 
Behandlingstilbud
Behandlingstilbudene består av:
•	 Poliklinisk behandling
•	 Avrusning
•	 Stabilisering og utredning
•	 Døgnbehandling
•	 Akuttfunksjon
•	  Tilbud for gravide (inkludert innleggelser 

etter Helse- og omsorgslovens § 10-3 uten 
samtykke og § 10-4 med samtykke)

Rogaland A-senter er vurderingsenhet for 
 pasientrettigheter innen tverrfaglig spesialisert 
 behandling for rusproblematikk.

Tverrfaglig behandling
Alle våre behandlingstilbud er tverrfaglige. 
 Undersøkelse og oppfølging av lege er en del av 
behandlings  tilbudet i alle avdelinger, i tillegg til 
den individuelt tilrettelagte behandlingen som 
gis den enkelte pasient av hoved behandler og 
eventuelt miljø personell.  Rogaland A-senter har 
praksiskonsulent for leger (se www.pko.no).

Gravide
Tilbud til gravide ivaretas av et team som kan 
følge kvinnen uavhengig av hvilken avdeling hun 
mottar behandling ved. Det samme teamet følger 
opp  gravide innlagt uten eget samtykke, etter 
Helse- og omsorgslovens § 10-3. 

Korus Vest – Stavanger
Rogaland A-senter er et kompetansesenter med 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedoppgavene 
er å utvikle og formidle kompetanse innen 
 fore bygging og tidlig intervensjon til kommuner 
og spesialisthelsetjeneste. Rusproblematikk  
i familier med barn og Arbeidsliv og rus er 
 Rogaland A-senters to spisskompetanseområder.

Les mer om Rogaland A-senter: 
www.rogaland-asenter.no

velkommen til rogaland a-senter

Resepsjon klinikken
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tilbud til barn og pårørende
Bruk av rusmidler gir over tid en gradvis endring av hjernens belønnings-
system slik at pasienten utvikler avhengighet. Det som tidligere var viktigst i 
livet: helse,  familie og jobb, viker for rusmiddelet og familien påvirkes av at 
pasientens prioriteringer  endres.  Derfor trenger både pasient og pårørende, 
spesielt barn, hjelp. Foreldrene er de  viktigste personene i barnas verden.  
Vi gir derfor så langt vi kan hjelp til barna i  samarbeid med foreldrene. 
 Hjelpen tilpasses barnas alder og familiens livsfase og kan gis på ulik måte, 
for  eksempel ved familiesamtaler, parsamtaler eller individuelle  samtaler.

Familiesamtaler
Familiesamtaler kan hjelpe både pasient og 
pårørende og tilbys der pasienter er i 
 behandling i poliklinikk eller i døgn-
behandling. Oftest  benyttes løsningsfokusert 
eller systemisk familie terapi. Vi har fokus på å:
•	  Kartlegge behovene til familiemedlemmene
•	  Sammen med familien søke positive 

 endringer i familiesamspillet med tanke på 
alle familie medlemmers behov

•	 Forebygge tilbakefall

Barneansvarlige
Det er to barneansvarlige på alle avdelinger 
som etterspør hvordan vi kan bedre kontakten 
mellom pasient og barn under oppholdet. De 
innsamler informasjon om barnets situasjon og 
undersøker om barnet har egne hjelpebehov.  
Vi har eget besøksrom tilrettelagt for barn, 
hvor pasienter kan ta imot besøk.

Barne- og pårørendekontakt
Pårørende kan henvende seg til barne- og 
pårørendekontakten for råd og veiledning.

Erfaringskonsulent
Kjennskap til hva som er viktig ut fra et barns 
 perspektiv, kan være en døråpner i samtale 
med barn. Rogaland A-senter har et prosjekt 
med 50 % stilling som erfaringskonsulent. 
Erfarings konsulenten samarbeider med 
 behandlerne i forhold til å ivareta barnets 
 perspektiv.
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poliklinisk behandling
Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling for mennesker med 
rusrelatert problematikk og deres familier, med et spesielt fokus på barna. 
Pårørende kan få eget behandlingstilbud. 

Behandling
Pasient og behandler samarbeider for å finne en 
behandlingsform som passer for den enkelte.
Behandlingstilbudet består av individuell terapi, 
par- og familieterapi og gruppeterapi. Familie-
behandling tilbys alle pasienter hvor familien 
 samlet kan dra nytte av det, og er spesielt aktuelt 
når pasienten har barn.

Behandlingen er basert på forskning og mange 
års klinisk erfaring. Behandlingen som gis i 
poli klinikken har sin faglige forankring i:
•	 psykoterapi
•	  systemisk, narrativ, løsningsorientert, 

 strategisk og strukturell familieterapi
•	 kognitiv terapi
•	 dynamisk gruppeterapi
•	 affektbevissthet 
•	 pedagogisk tilnærming
•	 mentaliseringsbasert tilnærming

Ambulant tjeneste
Poliklinisk oppfølging og behandling kan også 
være ambulant.

Kartlegging
Poliklinikken kan utføre omfattende  tverrfaglige 
kartlegginger av sykdomstilstander 
og behandlings behov.

Kompetanse
Ansatte har utdanning innen psykologi, familie-
terapi, gruppeterapi og sykepleie. Leger er også 
tilknyttet avdelingen.

Tilgjengelighet
Rogaland A-senter har poliklinikk på Tasta  
i Stavanger og i Forum Jæren på Bryne, inngang 
B (fra  medio november 2012). Vi tilbyr også 
poliklinisk behandling på Strand.

Åpningstider
Åpningstider i poliklinikken er fra kl. 08.00 – 
15.30 alle hverdager. Tirsdager er det åpent fram 
til kl. 19.00.  

Henvisning
Henvisning til poliklinisk behandling får du hos 
din fastlege, via sosialkontor/NAV eller fra 
 annen spesialist helsetjeneste.

Egenandel
Poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten 
belastes med en egenandel. Hvert år setter Folke-
trygden et utgiftstak for egenandeler i Norge. 
Overstiger utgiftene dette  beløpet, innvilges du 
frikort fra Trygdekontoret. Det er også mulig å 
søke NAV om dekning av  egenandel.

Resepsjon på poliklinikken
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tilbud til gravide
Gravide som er bekymret for sin bruk av alkohol, narkotika eller  medikamenter, 
kan få behandling av gravideteamet på Rogaland A-senter. For  enkelte kan 
poliklinisk behandling være tilstrekkelig. Andre vil ha  behov for døgnopphold 
i en periode av svangerskapet. Innleggelse kan skje på  frivillig grunnlag. Eller 
den gravide rusmiddelavhengige kan vedtas å legges inn uten eget samtykke 
(Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3). Den gravide rusmiddelavhengige 
kan også be om tilbakeholdelse på bakgrunn av eget samtykke (Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10-4).

Når kvinnen bruker alkohol eller andre 
rusmidler i graviditeten kan det ufødte 
 barnet bli skadelidende. Barnet kan også få  
abstinenser etter fødsel. Noen ganger viser  
ruspåførte skader seg tidlig i barnets liv.  
Andre ganger er det først  senere at problemene 
trer fram. Noen av disse barna vil streve med 
lærevansker, andre med å mestre egne følelser  
og danne gode venne relasjoner. 

Ved all hjelp i svangerskapet er derfor det 
 overordnede mål å hindre at barnet blir utsatt for 
ytterligere rusmiddelpåvirkning. 

Kvinner som bruker rusmidler i svangerskapet 
sliter ofte med psykiske og sosiale problemer. 
Disse vedvarer, selv om rusinntaket opphører. 
Den  gravide vil få hjelp til disse vanskene.

I alle svangerskap er det viktig at kvinnen 
 knytter seg til barnet. Å støtte kvinnen i 
tilknytnings prosessen, hjelpe henne til å lære seg 
selv å kjenne i rusfri tilstand og å legge gode 
planer for tiden etter fødsel står sentralt i 
 gravideteamets innsats.

Gravideteamet består av psykolog spesialist, 
gravidekoordinator og overlege. Teamet har det 
overordnede ansvar for behandlingstilbudet til 
den gravide og følger pasienten gjennom hele 
behandlingen. Teamet tilbyr også ambulante 
tjenester i form av samtaler med den gravide og 
 samarbeidspartnere. Samtalene kan finne sted 
før en eventuell henvisning, eller som del av 
poliklinisk behandling etter fødsel.
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døgnbehandling
Avdelingen tilbyr intensiv døgnbehandling i 4-6 måneder for mennesker 
over 18 år med rusmiddelproblemer. I tilegg kan pasienter ha psykiatriske 
tilleggsbelastninger som angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser. 
Avdelingen er tverrfaglig bemannet med  psykolog, lege, familieterapeut, 
psykiatrisk sykepleier, sosionom, idrettspedagog og  vernepleier.

Behandlingstilbud
Behandlingen bygger på ulike behandlings-
retninger som har vist seg virksomme overfor 
mennesker med rusvansker. Mentaliserings-
basert behandling, kognitiv terapi, selvpsykologi, 
systemteori og nyere kunnskap om 
avhengighets utviklende og opprettholdende 
biologiske,   psykologiske og sosiale faktorer er 
kunnskaps grunnlag for den faglige forankringen. 

Avdelingen tilbyr følgende:
•	 Individuelle samtaler
•	  Medisinsk oppfølging av lege 
•	   ”Mindfullness-based Coping” – kurs   

i livsmestring
•	 Etikkgruppe
•	 Grupper for kvinner eller menn
•	 Par/familiesamtaler
•	  Familiesamtaler og familieterapeut
•	  Ukentlig undervisning om rusavhengighet, 

fysisk og psykisk helse, familieperspektiv, 
pasientrettigheter etc.

•	 Pasientmøter 

•	  Hjelp til livsstilsendringer i forhold til 
 røyking, kosthold og mosjon

•	 Fysisk aktivitet i form av trening og turer
•	 Kulturturer
•	  Samarbeid med NAV, fastlege, barnevern, 

 kommunale helse- og sosialtjenester med flere 
for å tilrettelegge gode overganger  mellom 
døgn behandling og veien videre.

Kvinneperspektiv
Forskning viser at skreddersydde og særskilte 
tilbud til kvinner bedrer behandlingsresultatet. 
Skaden for barn blir mindre hvis kvinners 
 omsorgsfunksjon fokuseres i behandlingen.  

Avdelingen har egen stue for kvinner og tilgang 
til besøksrom for barn og besøksleilighet. Vi har 
god erfaring med fleksible permisjonsordninger 
til hjemmet.

Gravide kan gis tilbud om behandling fram til 
fødsel. 

Alle pasienter får enerom med bad

På tur med avdelingen Spiserom
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avrusning
Mange som er rusavhengige klarer å trappe ned og stoppe med rusmidler 
alene eller ved  poliklinisk behandling og støtte. De som har behov for 
 tettere medisinsk oppfølging og skjermet miljø, kan legges inn til et trygt og 
 medisinsk forsvarlig avrusnings opphold.

Medisinsk oppfølging
Ved innleggelse får alle pasienter en legeunder-
søkelse for å kunne gi best mulig medisinsk 
 opp følging i abstinensfasen. Det foretas alltid 
medisinskfaglige vurderinger knyttet til 
 behandlingsinnhold og varighet. Vanligvis tar 
det 3 til 10 dager før  pasienten er klar til  videre 
 oppfølging i kommunen eller for videre 
 behandling.

Alle pasienter får en kontaktsykepleier; og 
 avdelingens sosionom kan bistå pasienter ved 
behov for kontakt med NAV eller andre 
 offentlige kontorer.

For å legge til rette for en best mulig abstinens-
behandling, vektlegger avdelingen fast 
 døgnrytme, omsorg og kontrolltiltak. Så langt 
som mulig  tilrettelegges det for individuelle 
tiltak, som for eksempel fysisk aktivitet.

Samarbeid og kontinuitet
For å bevare kontinuitet og forhindre 
behandlings avbrudd, samarbeider avdelingen 
aktivt med innsøkende instans og/eller den 
instans som skal ta hånd om videre behandling 
eller oppfølging av pasienten. For pasientene kan 
det ha stor betydning å få besøk eller bli fulgt 
opp ved telefonsamtaler med kontaktpersonene.

Oppholdsrom i Avrusningsavdelingen.

Spiseplass i Avrusningsavdelingen
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stabilisering / utredning
Stabilisering er et tilbud tilpasset pasienter som trenger et opphold etter 
 medisinsk avrusning/abstinensbehandling.

Plan for opphold
Oppholdet er beregnet å vare i 1–4 uker, 
 avhengig av mål for oppholdet og pasientens 
situasjon. Plan for oppholdet vil utarbeides av 
kontaktsykepleier og pasient, og ta hensyn til 
den  enkeltes ressurser, behov og eventuelle 
 restriksjoner (som for eksempel en innleggelse 
der pasienten samtykker i at Rogaland A-senter 
holder pasienten tilbake etter avtale (Helse - og 
omsorgsloven §10-4)).  

Stabiliseringsopphold kan være aktuelt etter 
 avrusning når pasienten har ytterligere behov for 
medikamentell behandling og/eller trenger 
 behandling av ulike sykdomstilstander.

Samarbeid
Ved utredning av behandlingsbehov vil 
 avdelingen samarbeide tett med poliklinisk 
behandler og pasient, og kan foreta ulike 
 utredninger og tester.

Sosionom vil være tilgjengelig for pasienten og 
starte arbeid med Individuell plan hvis pasienten 
ønsker det. 

I en stabilisterings-/utredningsfase vil 
 samhandling med andre aktuelle hjelpetjenester 
og samordning av tilbud være viktig. Avdelingen 
inviterer derfor samhandlingspartnere med i 
samtaler med  pasienten når dette er ønskelig. 

Familie
Pårørende inviteres til samtaler etter samtykke 
fra pasienten. Avdelingens barneansvarlige vil 
sørge for at alle pasienter blir spurt om deres 
barn og hvilken situasjon de er i for eventuelt å 
iverksette tiltak for dem.

Pårørende kan også på eget initiativ ta kontakt 
med barne- og pårørendekontakten.
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akuttFunksJon
Pasienter kan bli henvist til en akuttvurdering på Rogaland A-senter fra 
 andre spesialist helsetjenester, fra fastlegen eller andre henvisende instanser. 
Akuttjenesten ved Rogaland A-senter samarbeider med andre akuttjenester. 

Akuttvurdering
En akuttvurdering gjelder bare den akutte 
 situasjonen og erstatter ikke ordinær vurdering  
for pasientrettigheter i tverrfaglig spesialisert 
 behandling.

Vakthavende lege på Rogaland A-senter vurderer 
den akutte situasjonen og ved behov kan 
 pasienten bli henvist til en akutt poliklinisk 
samtale eller legges inn i inntil 3 døgn.

Akutt poliklinisk samtale
Akutte polikliniske samtaler skal foregå samme 
dag eller påfølgende virkedag. Samtalene har 
fokus på den aktuelle situasjonen for pasient  
og pårørende og vil være en kriseinterven sjon  
og rådgivnings samtale. Pasienter som ønsker 
det, kan henvises til vurdering av pasient-
rettigheter for videre behandling.

Akuttinnleggelse
En eventuell akuttinnleggelse skal skje innen  
12 timer, og skal sørge for adekvat rusmedisinsk 
 behandling i en akutt fase.  

For behandlingstilbud ut over dette må det 
 sørges for henvisning for vurdering av pasient-
rettigheter innen tverrfaglig spesialisert 
 rusbehandling.

Pårørendetilbud
Pårørende kan selv ta kontakt med barne- og 
pårørendekontakten, som kan gi veiledning i den 
aktuelle situasjonen.



18 19

Besøksrom

vurderingsenhet
Vurderingsenhetens oppgave er å vurdere 
 pasientens rett til helsehjelp i tråd med Pasient-
rettighetsloven § 2-1 og prioriteringsforskriften 
§ 2. Vurderingen gjøres i henhold til Helse-
direktoratets veileder (IS – 1505).

Vurderingene gjøres av et tverrfaglig team som 
består av psykologspesialist, lege, sykepleier, 
 sosionom og barnevernpedagog. Det holdes 
 vurderingsmøter ukentlig. Vurderingsenheten er 
tilgjengelig på telefon alle virkedager for 
spørsmål vedrørende henvisning og behandling 
innen  tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Fastleger, annen spesialisthelsetjeneste, sosial-
tjeneste/NAV og barnevernstjeneste kan henvise 
til vurdering av pasientrettigheter.

Vurderingsenheten har som mål å sørge for god 
og effektiv behandling av alle henvisninger. Alle 
 henvisninger skal være vurdert innen 30 virke-
dager (10 dager for pasienter under 23 år). 
 Henvisninger behandles og besvares fortløpende 
slik at pasienter ikke skal vente mer enn 
 nødvendig på skriftlig svar. En gevinst av rask 
vurdering er at pasienter  kommer på venteliste 
for behandling så tidlig som mulig. Ved avslag 
på tverrfaglig spesialisert rus behandling 
 tilstreber vi å gi pasienten en forståelig og saklig 
begrunnelse.

Familieleilighet



20 21

kanutten barnehage
Kanutten barnehage har en avdeling med 19 plasser for barn i alderen  
1-6 år. Det er  ansatt to pedagoger i tillegg til to assistenter. Pedagogene har 
videreutdanning i blant annet  rusvern. Alle ansatte har lang erfaring fra 
barnehagen. Barnehagen ble opprettet for barn som har levd med eller lever 
med foreldre med rus problemer, men er nå en del av Stavanger kommunes 
ordinære barnehagetilbud.
Barna er i inndelt i smågrupper, hvor barnet er 
nær en voksen som bekrefter barnet positivt. For 
barn som trenger større forutsigbarhet i 
 hverdagen for å føle seg trygge, har vi også 
“faste” voksne. 

Barnehagen samarbeider med poliklinikken om 
henviste familier. Barnehagen har fokuset på 
barnet og foreldrerollen. Ved behov kan de 
 ansatte få veiledning fra poliklinikken.

Foreldretilbud
Alle foreldrene får minst 2 foreldresamtaler i 
løpet av året. Vi gir også tilbud om foreldre-
veiledning. Vi legger vekt på samhandling med 
foreldrene og gir god informasjon når barnet 
hentes og bringes i barnehagen. Ved behov har vi 
også samtaler med barnet; da er foreldrene alltid 
orientert. Alle  foreldre skriver under på 
 taushetserklæring. 

Samspill og kommunikasjon
Barnehagen er opptatt av samspill og 
kommunika sjon for å støtte barnets positive 
utvikling. Med utgangspunkt i Marte Meos 
 prinsipper har vi fokus på den voksnes rolle i 
kommunikasjonen. Det vi har fokus på, får vi 
mer av. Derfor er vi opptatt av å forsterke 
 positivt samspill. 
 
Løsningsfokusert tilnærming
LØFT-tilnærmingen bygger på forståelsen av at 
det vi gir oppmerksomhet, påvirker hva vi lytter 
etter og snakker om. Vi tenker framover, og er 
ikke opptatt av årsaker til problemet. Det er mer 
nyttig å finne ut hva som virker for å få til posi-
tive  endringer i et samspill.
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Arbeidsliv og rus
Arbeidslivet er en viktig arena for tidlig innsats 
ved risikofylt rusbruk. Vi tilbyr kompetanse-
utvikling og bistand ved implementering av 
tiltak innen rus forebygging og tidlig 
 intervensjon til private og  offenglige 
 arbeidsplasser og bedriftshelsetjenester. På 
 systemnivå kan dette være kartlegging av 
 ruskultur, bistand til utarbeidelse av ruspolitikk 
og bevisstgjørende prosesser. Videre tilbyr vi 
metodeopplæring for individuelle samtaler, 
behandlings relevant kunnskap og verktøy til 
støtte i arbeidet med rusrelaterte spørsmål på 
 arbeidsplasser.  Vi tilrettelegger og drifter 
arbeidsliv og rusnettverk (Alor) – et nettverk for 
 erfaringsdeling,  kunnskapsformidling- og 
 utvikling innen arbeidslivet.

Rusproblematikk i familier med barn 
Kompetansesenterets innsats skal stimulere 
tidlig oppdagelse og tidlig intervensjon ved 
rusproblematikk i familier med barn. Oppdraget 
innebærer kunnskaps- og metodeutvikling, samt 
å framskaffe oversikt over aktuell forskning og 
litteratur. Målet med innsatsen er å øke 
 kunn skaps- og handlingskompetanse for å 
 forebygge skader med særlig oppmerksomhet på 
barn. Kompetansesenteret samarbeider aktivt 
med ulike deler av spesialisthelsetjenesten og 
 kommunale tjenester for å utvikle og iverksette 
gode tiltak for barn i risiko. Vi har etablert et 
lokalt nettverk for familieterapeuter, og deltar i 
de nasjonale nettverkene Barns Beste og 
 Nasjonalt nettverk for behandlingsinstitusjoner 
som arbeider med gravide rusmiddelavhengige 
og foreldre med små barn. Vi arrangerer årlig 
konferansen ”Mot til å se – evne til å handle”.

Forskning, utvikling og kompetansesenter
FOU-virksomhet
Avdelingen har som oppgave å utvikle og 
 formidle rusfaglig kunnskap og kompetanse 
gjennom  forskningsinnsatser, utviklings-
prosjekter og f ormidlingsoppgaver. 
 Kunnskapsutviklingen skal være praksisnær og 
arbeidet skjer i nær sammenheng med de 
 kliniske avdelingene ved Rogaland A-senter, 
 forskningsinstitusjoner og sam arbeidspartnere  
i andre kompetansemiljøer.  
Vi har samarbeidsavtaler med Universitetet  
i  Stavanger (UiS) og Diakonhjemmet, og 
 samarbeider om rusmiddelrelatert forskning 
med  forskningsinstitusjoner, som for eksempel 
Korfor i Helse Stavanger. Avdelingen ivaretar 
 kompe tansesenteroppdraget på oppdrag fra 
 Helsedirektoratet. 

Kompetansesenter rus – region Vest 
 Stavanger
Korus vest Stavanger er ett av syv  regionale 
kompetansesentra innen rusmiddelspørsmål 
med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Kom-
petansesenteret arbeider for å ivareta, utvikle og 
formidle rusfaglig kompetanse og bistår med å 
iverksette statlige satsinger. 

Målgrupper
Målgrupper er kommuner, spesialisthelse-
tjenester, næringsliv/arbeidsliv primært i 
 Rogaland.  Spissområdene skal ivaretas for 
 aktuelle mål grupper på nasjonalt nivå.

Oppgaver
Våre tilbud omfatter informasjon, kompetanse-, 
metode- og prosjektutvikling innen forebygging, 
tidlig intervensjon og behandling av rusrelatert 
problematikk. Våre innsatser utformes og 
 gjennomføres i nær dialog med dem vi yter 
 tjenester til.

Eksempler på innsatser:
•	 Kurs, konferanser, undervisning
•	 Utvikling av ruspolitiske handlingsplaner, 
•	  Kommunale ruskartlegginger/ungdoms-

undersøkelser (UngData)
•	 Forebyggende strategier
•	 Foreldre/skole-innsatser 
•	 Medvirkningsmetodikk
•	 Metodeutvikling
•	 Veiledning 
•	 Prosjektutvikling og oppfølging
•	 Stimulering av samhandling
•	 Faglige nettverk
•	  Ruspolitikk i bedrifter og offentlige 

 virksomheter
•	 “Kunnskapsbank”
•	 Initiere forskning 
 
Nasjonale spissområder
Rogaland A-senter har to nasjonale spiss-
områder; ”Rusproblemer i familier med barn”  
og  ”Arbeidsliv og rus”. Dette innebærer ansvar 
for kompetanseutvikling og formidling for  
å  stimulere til fagutvikling og tverrfaglig 
 samarbeid på  regionalt og nasjonalt nivå.
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Med oppdrag fra Helse Vest RHF og Helsedirektoratet.

Foto: Shutterstock &
 K

ari A
arhus D

olm
en


