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VELKOMMEN TIL ROGALAND A-SENTER
Rogaland A-senter er et behandlings - og kompetansesenter 
for rusmiddel - og avhengighetsproblemer. Virksomheten 
arbeider på oppdrag fra Helse Vest og er en del av 
spesialisthelsetjenesten innen Tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 

Rogaland A-senter består av klinikk med døgnplasser, 
poliklinikk og KoRus Vest Stavanger. Rogaland A-senter 
har beliggenhet ved Byfjorden på Tasta, i Stavanger. Vi har 
dessuten poliklinisk kontor på Bryne, samt ambulerende 
tilbud på Sandnes.

Spesialisthelsetjeneste innen rus og avhengighet 
med familiebehandling
Vi tilbyr hjelp til mennesker med rus- og 
avhengighetsproblemer og deres pårørende. Tilbudet omfatter 
hjelp til hele familien, inkludert barn. Pårørende kan henvises 
for rådgivning ved rusproblem i familien, eller få tilbud 
sammen med pasienten som har et rusproblem. Pårørende 
kan også henvende seg til barne- og pårørendekontakten for 
samtaler. 

Pasienter som henvises til Rogaland A-senter og som får rett 
til nødvendig helsehjelp, får hjelp i tråd med pakkeforløp 
for psykisk helse og rus. Behandlingsforløpet starter med 
basisutredning, som danner grunnlag for poliklinisk 
behandling eller innleggelse på døgn. Ved behov blir det 
henvist videre til annen spesialisthelsetjeneste.
 

Behandlingstilbud 
Rogaland A-senter tilbyr:
• Poliklinisk utredning og behandling
• Døgnbehandling hos oss består av: 

 o  Avrusning og akuttinnleggelse  
 o  Behandlingsopphold for kvinner og menn  
 o  Behandling for gravide og småbarnsfamilier

Behandlingsinnhold - behandlingstilbudene våre kan 
inneholde medisinsk avrusning med akuttfunksjon, 
utredninger, individual- og gruppesamtaler, undervisning, 
samt ulike aktivitets- og treningstilbud.

Tverrfaglig personell - både vurderingsarbeid og 
behandlingstilbudene er faglig forankret i et medisinsk, 
psykologisk og sosialfaglig kunnskapsgrunnlag. Vi har 
tverrfaglige behandlerteam som består av psykologer/ 
psykologspesialister, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, 
barnevernspedagoger, leger/ legespesialister. Miljøterapeuter i 
døgnturnus, inngår i behandlingsteam med andre faggrupper.

KoRus Vest Stavanger er et kompetansesenter innen rus 
med oppdrag fra Helsedirektoratet. Hovedoppgavene er å 
utvikle og formidle kompetanse innen rusforebygging og 
folkehelse, tidlig intervensjon og rusarbeid til kommuner og 
spesialisthelsetjenester.
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BARN, FAMILIER OG PÅRØRENDE 
Et rusproblem angår alltid fler enn en. Misbruk av rusmidler gir en gradvis endring av hjernens 
belønningssystem, slik at pasienten utvikler avhengighet. Det som tidligere var viktigst i livet; familie, 
helse og jobb, viker for rusmidler og familien påvirkes av at pasientens valg endres. Derfor trenger både 
pasient og pårørende, spesielt barn, hjelp. 

Foreldrene er de viktigste personene i barnas liv. Vi gir derfor 
hjelp til barna i samarbeid med foreldrene. Hjelpen tilpasses 
barnas alder og familiens livssituasjon og kan gis på ulike 
måter, for eksempel ved familiesamtaler, barnesamtaler, 
parsamtaler eller individuelle samtaler. Vi har eget besøksrom 
tilrettelagt for barn, hvor pasienter kan ta imot besøk.

Familiesamtaler
Familiesamtaler kan hjelpe både pasienter og pårørende og 
tilbys der pasienter er i behandling i poliklinikk eller i døgn - 
behandling. 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

I tillegg gis informasjon om Rogaland A-senters 
terapitilbud til voksne pårørende, samt informere om andre 
pårørendetilbud til barn, unge og voksne i kommunene der 
de bor.

Barnesamtaler
• Gi god og aldersadekvat informasjon til barna
• Snakke om det som er vanskelig i situasjonen med barn og 

pårørende
• Utarbeide sikkerhetsplan sammen med barna og foresatte 

Barne- og pårørendekontakt 
Alle pasienter og deres pårørende skal få tilbud om samtale 
med barne- og pårørendekontakt for informasjon, råd og 
veiledning.  

Pårørende kan selv ta kontakt. Ring sentralbord 51 72 90 00, 
og spør etter barne- og pårørendekontakt. Kjennskap til hva 
som er viktig ut fra et barns perspektiv, kan være en døråpner 
i samtale med barn. 

Barneansvarlige 
De barneansvarlige på hver avdeling etterspør hvordan vi kan 
bedre kontakten mellom pasient og barn under oppholdet. De 
innhenter informasjon om barnets situasjon og undersøker 
om barnet har egne hjelpebehov. 

Erfaringskonsulent 
Erfaringskonsulenten samarbeider med behandlerne på de 
forskjellige avdelingene i forhold til å ivareta pasientens, 
barnet og den pårørendes perspektiv
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POLIKLINISK UTREDNING OG BEHANDLING 
Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr utredning og behandling for mennesker med rus- og/eller 
spillproblematikk og deres familier. Pårørende kan få eget behandlingstilbud. Vi har i alt vårt arbeid et 
særlig fokus på barn.

Kartlegging, utredning og behandling 
Et pasientforløp starter med basiskartlegging ved 1-3 samtaler 
som ofte konkluderer med et fortsatt behandlingstilbud ved 
vår poliklinikk. Deretter samarbeider pasient og behandler 
for å utarbeide en behandlingsplan og/ eller utredningsplan 
og form, som passer for den enkelte. Poliklinikken kan utføre 
omfattende tverrfaglige utredning av sykdomstilstander. 
Behandlingstilbudet består av individuell terapi, par- og 
familieterapi og gruppeterapi. Familiebehandling er en 
mulighet for 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 poliklinikken har blant annet 
faglig forankring i: 

• psykoterapi, inkludert mentaliseringsbasert tilnærming.
• systemisk, narrativ, løsningsorientert, strategisk og 

strukturell familieterapi  
• kognitiv terapi 
• dynamisk gruppeterapi 
• affektbevissthet

Ambulant tjeneste 
Poliklinisk oppfølging og behandling kan også være ambulant, 
ved for eksempel deltakelse i samarbeidsmøter eller annet.

Kompetanse 
Våre ansatte er utdannet psykologer, leger eller har 3-årig 
helse- eller sosialfaglig grunnutdanning. Våre fagfolk har 
videreutdanning innenfor ulike former for gruppe-, individ-  
eller familieterapi. Utdanningene kan være psykodynamiske, 
kognitive, systemiske eller ha annen orientering.

Tilgjengelighet 
Rogaland A-senter har poliklinikk på Tasta i Stavanger og i 
Forum Jæren på Bryne, inngang B. Vi tilbyr også ambulant 
poliklinisk behandling på Sandnes. 

Åpningstider i poliklinikken er fra kl. 08.00 – 15.30 alle 
hverdager. 

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

Egenandel 
Poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten belastes 
med en egenandel. Hvert år setter Folketrygden et utgiftstak 
for egenandeler i Norge. Overstiger utgiftene dette beløpet, 
innvilges du frikort fra NAV. Det er også mulig å søke NAV 
om dekning av egenandel.
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GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER 
Når kvinner bruker alkohol eller andre rusmidler i graviditeten kan det ufødte barnet bli påført 
skader. Barnet kan også få abstinenser etter fødsel. Noen ganger viser skader seg tidlig i barnets liv, 
andre ganger er det først senere at problemer gjør seg gjeldende. Noen av disse barna vil streve med 
lærevansker, andre kan oppleve følelsesmessige eller sosiale vansker.

Gravide som bruker alkohol, illegale rusmidler eller 
vanedannende medikamenter, kan få behandling ved 
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Innleggelse 
i graviditeten kan skje frivillig, eller etter Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10-3. Ved behandling i graviditeten er 
det overordnede målet å skjerme mor og barn for ytterligere 
ruspåvirkning. All behandling etter at barnet er født, er basert 
på frivillighet.

Fokus i behandling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier gir tilbud om 
oppfølging og behandling for gravide frem til fødsel, 
og til foreldre og barn etter fødsel. Viktige fokus i 
behandling er mestring av rus og psykisk helse, styrking 
av omsorgskompetanse, samspillsveiledning med tanke på 

utvikling av trygg tilknytning, bo og hverdagsfungering 
og tilrettelegging av tilværelsen etter utskriving. Pasienter 
følges opp av tverrfaglig behandlingsteam, bestående av 
miljøterapeuter, psykolog og lege. Vi samarbeider tett med 
eksterne aktører for å planlegge og legge til rette for tiden etter 
utskriving. Etter at barnet er født, er barneverntjenesten en 
viktig samarbeidspartner.

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier disponerer en 
overgangsleilighet, som brukes i forbindelse med gradvis 
overgang mellom døgninnleggelse og utskriving. Pasientene 
bor i leiligheten i 3-4 måneder og følger i denne perioden 
behandling på avdelingen.

Vi tilbyr også poliklinisk og/eller ambulant oppfølging etter 
utskriving.
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DØGNBEHANDLING
Behandlingsavdelingen gir tilbud om innleggelse i inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig 
har opplevd vansker på et eller flere livsområder på grunn av rusmisbruk.  

Antall plasser
Avdelingen har 15 plasser.  Alle pasienter får enkeltrom 
med eget bad. Avdelingen er delt opp i en egen etasje for 
kvinner og en egen etasje for menn, med tilhørende stue- og 
kjøkkenkrok. I tillegg har vi en fellesstue.

Behandlingens innhold
Som pasient i Behandlingsavdelingen, vil du være en del av et 
daglig felleskap. 

Et tilpasset gruppetilbud, miljøterapi og fysisk aktivitet 
skal på ulike vis kunne bidra til å utvikle alternative 
mestringsstrategier til rusmiddelbruk. Behandlingstilbudet 
blir tilpasset hver enkelt pasient i form av en behandlingsplan.

Fysisk trening som medisin
Rusavhengighet fører ofte til utfordringer med fysisk helse, 
og dette vil vi gjøre noe med i vårt behandlingsprogram. 
God fysisk kapasitet (utholdenhet og muskulær styrke) 
er avgjørende for en god helse og trening er den beste 
måten å øke kapasiteten på. Ved behandlingsavdelingen 

benytter vi treningsmetoder som gjennom forskning er godt 
dokumentert for å være de mest effektive. Dette gjør vi for å 
oppnå en betydelig forbedring av din fysiske kapasitet i løpet 
av den tiden du er i behandling hos oss. ”Uansett hvor sakte 
du går, knuser du alle på sofaen”.

Familiearbeid
Rusavhengighet rammer alltid flere. Familie/nære 
pårørende vil bli invitert til å ta del i behandlingen din. 
Behandlingsavdelingens familieterapeut og barneansvarlige 
gir tilbud om par-, familie- og barnesamtaler.
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AVRUSING
Mange med avhengighetsproblematikk klarer å trappe ned og avslutte bruken av rusmidler/
vanedannende medikamenter 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 
opphold ved avrusingsavdelingen.

Avrusingsavdelingen tilbyr hjelp til pasienter som har behov 
for bl.a medisinsk avrusing, abstinensbehandling eller 
nedtrapping på medikamenter før videre oppfølging innen 
TSB, kommunen eller andre deler av helsevesenet.

Medisinsk oppfølging 
Ved innleggelse får alle pasienter en grundig legeundersøkelse 
for å kunne gi best mulig medisinsk oppfølging under 
oppholdet. Det foretas alltid medisinskfaglige vurderinger 
knyttet til behandlingsinnhold og varigheten av innleggelsen. 
Alle pasienter får en kontaktsykepleier/vernepleier og 
avdelingens sosionom kan bistå pasienter ved behov for 
kontakt med NAV eller andre offentlige kontorer.

Daglige turer i nærområdet er en del av behandlingstilbudet. 
Pasienter har også mulighet til å benytte seg av et velutstyrt 
treningsrom på avtalte tidspunkt ved Behandlingsavdelingen.

Så langt det er mulig legges det til rette for individuelle 
tilpasninger. 

Barn - og pårørendearbeid
Avrusingsavdelingen har tre barneansvarlige som jobber 
med stort fokus på barn og pårørende. Ifølge lovverket skal 
helsepersonell ved innleggelse avklare om pasienten har barn, 
eller om de bor sammen med mindreårige søsken. Etter en 
kartlegging gis det tilbud til omsorgspersoner om samtale 
med barne- og pårørendekontakt.

Samarbeid og kontinuitet
For å bevare kontinuitet og forhindre behandlingsavbrudd, 
samarbeider avdelingen aktivt med innsøkende instans og 
eventuell videre behandlingsinstans. For pasientene kan 
det ha stor betydning å få besøk av eller bli fulgt opp med 
telefonsamtaler fra samarbeidspartnere. 

God oppfølging av pasienten også etter avrusing er sentralt 
for å lykkes i å bryte med egen avhengighet.
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AKUTT RUSBEHANDLING
Pasienter kan bli henvist til en akuttvurdering på Rogaland A-senter fra fastlegen, legevakt, kommunal 
rustjeneste eller andre med henvisningsrett. Behovet for akutt intervensjon må være påtrengende 
nødvendig. Ved samtidige akutte somatiske eller psykiatriske problemstillinger, har somatikk og 
psykiatri forrang. 

Akuttvurderng 
Vakthavende lege på Rogaland A-senter vurderer den akutte 
situasjonen og ved behov kan pasienten tilbys en akutt 
poliklinisk samtale eller en kortvarig innleggelse. 
 
Akutt poliklinisk samtale
Samtalene har fokus på den aktuelle situasjonen for 
pasient og pårørende og vil være en kriseintervensjon og 
rådgivningssamtale. Pasienter som ønsker det kan gå videre i 
et ordinært pasientforløp.  

Akuttinnleggelse 
En eventuell akuttinnleggelse skal skje innen 12 timer. I 
praksis betyr dette at vi ikke tar imot til innleggelse mellom 
kl 20-08. I utgangspunktet er akuttinnleggelser kortvarige. 
Det blir fokusert på å håndtere den aktuelle situasjonen, få 
kontroll over rusbruken og etablere samarbeid med øvrig 
hjelpetilbud. Innleggelsen innebærer ikke nødvendigvis en 
full avrusing. I noen tilfeller forlenges oppholdet.

Pårørendetilbud 
Pårørende kan selv ta kontakt med barne- og 
pårørendekontakten, som kan gi veiledning (ring vårt 
sentralbord 51 72 90 00).
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STILLE ROM, DIAKONI, ETIKK OG LIVSSYN 
Rogaland A-senter har i samarbeid med Kirkens Bymisjon ansatt institusjonsprest. Presten skal bidra 
med å utvikle Rogaland A-senter som diakonal virksomhet, bidra til etisk og verdibasert refleksjon 
blant pasienter og ansatte, og ivareta et livssynsåpent tilbud gjennom sjelesorg, åndelig omsorg og 
ritualer.

Stille rom 
er et livssynsåpent rom –alltid åpent og åpent for alle, 
tilgjengelig for pasienter og ansatte. Institusjonspresten 
legger til rette for ulik bruk av rommet og inviterer til 
meditasjonsgrupper, kirkelige og livssynsåpne ritualer 
og markeringer. Rommet er vakkert utsmykket av 
kunstneren Per Odd Aarrestad og befinner seg i 4. etasje av 
Behandlingsavdelingen. 
  
Sjelesorg
Pasientene får tilbud om samtaler med prest ved innleggelse. 
Dette er fortrolige samtaler om krevende livserfaringer 
og eksistensielle spørsmål. Dette kan være starten på en 
samtalerelasjon som følger pasienten inn i døgnbehandling 
og poliklinisk behandling, når pasienten ønsker å utdype 
og reflektere over tro, livssyn og tilhørighet. Sjelesorgen 
skjer i samarbeid med og i forlengelsen av den terapeutiske 
behandlingen. 

Musikkrom
I avrusning og døgnbehandling kan det være fint å bruke 
musikk både som avkobling og påkobling. Musikkrommet 
har fullt bandutstyr og er tilgjengelig for alle. Noen låner 
med seg en gitar til bruk på pasientrommet, andre har deltatt 
i bandøvinger gjennom døgnbehandling og avsluttet med 
konsert for medpasienter.

Klinisk Etikk Komite og etikkrefleksjonsgrupper
Rogaland A-senter har egen Klinisk Etikk Komite 
som samarbeider med etikkomite ved Stavanger 
Universitetssykehus og Senter for medisinsk etikk ved 
Universitetet i Oslo. Her kan ansatte, pasienter og pårørende 
melde inn saker som handler om etiske spørsmål knyttet 
til behandling. Etikkomiteen er tverrfaglig sammensatt 
med representanter fra alle avdelinger, lege, prest og 
brukerrepresentant. 

Det legges også til rette for regelmessige 
etikkrefleksjonsgrupper for ansatte ved avdelingene.     



20 21

KOMPETANSESENTER RUS PÅ OPPDRAG FRA 
HELSESEDIREKTORATET 
Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger, KoRus vest Stavanger, er ett av syv regionale 
kompetansesentra innen rusmiddelspørsmål - med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. 
Kompetansesenterets nedslagsfelt er Rogaland, og vi arbeider for å ivareta, utvikle og formidle 
rusfaglig kompetanse, samt bistå med å iverksette statlige satsinger. Våre kjerneoppgaver omfatter 
rusmiddelforebygging, tidlig innsats og oppfølging/behandling på rusfeltet www.korus-stavanger.no

Samarbeid 
Samordnet fag- og virksomhetsutvikling gjennom 
samarbeid med andre regionale kompetansesentre skal føre 
til bedre tjenester for barn, unge og voksne med psykiske 
vansker og rusmiddelproblemer på tvers av kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Rus, psykisk helse og traume/
voldsarbeid blir stadig sett mer i sammenheng, og Korus vest 
Stavanger er derfor opptatt av et konstruktivt sentersamarbeid 
i regionen. I tillegg har vi et godt etablert samarbeid med 
både Fylkesmannen og fylkeskommunen, samt med 
brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.

Kompetansesenteret skal bidra til at tjenestene ivaretar en 
kunnskapsbasert praksis. I tillegg til fokus på forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap, handler dette om å legge til rette 
for at innbyggere med brukerkunnskap skal kunne delta 
i en praksis som kan påvirke tjenestene som angår dem, 
både på individ- og systemnivå. KoRus vest Stavanger er 
opptatt av å involvere brukerstemmen internt i senteret, 
men også hvordan vi kan bidra til at tjenestene i tilstrekkelig 
grad involverer brukere. Senteret har etablert et eget 
erfaringsforum som skal ivareta dette fokuset.

Målgrupper og oppgaver
KoRus vest Stavanger skal være en tjeneste for tjenestene 

og for den forebyggende virksomheten i kommunene i 
Rogaland. Hovedmålgruppen er ansatte i fagmiljøene 
og beslutningstakere i kommunene, og til en viss grad 
fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten. I tillegg 
kan brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og 
befolkningen generelt i regionen være målgrupper. Vi bistår 
tjenesteapparatet med fagutvikling, implementeringsstøtte, 
undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid, 
med utgangspunkt i ønsker og behov i tjenestene, og behov 
blant brukere av tjenestene. I tillegg bistår senteret med 
kartlegginger (UngData, BrukerPlan, Hurtig-Kartlegging-
Handling) som kan gi grunnlag for kommunalt planarbeid, 
evalueringer og prioriteringer for tjenesteutvikling.

Eksempler på innsatser fra KoRus vest Stavanger: 
• Kurs, konferanser, undervisning 
• Forebyggende strategier 
• Foreldre/skole-innsatser 
• Veiledning og konsultasjon
• Prosjekt- og fagutvikling 
• Utvikling av ruspolitiske handlingsplaner
• Faglige nettverk 
• Ruspolitikk i bedrifter og offentlige virksomheter 
• Praksisnært forskningssamarbeid Faglige nettverk 
• Ruspolitikk i bedrifter og offentlige virksomheter 
• Praksisnært forskningssamarbeid 
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STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland er eier av virksomheten Rogaland A-senter, som er en del 
av spesialisthelsetjenesten og har oppdragsavtale med Helse Vest RHF, regionalt Helseforetak og 
Helsedirektoratet. Stiftelsen er en ideell virksomhet, som baserer seg på frivillig innsats, gaver fra 
virksomheter og privatpersoner, samt tilskudd fra nasjonale innsamlingsaksjoner og tippemidler.

Kirkens Bymisjon i Stavanger-området tilbyr blant annet:

• Gatejurist: gratis rettshjelp for mennesker med rusproblemer
• Ventilene; tilbud til unge pårørende, Randaberg
• Vibemyr skoleverksted, Sandnes; for elever i videregående som har rett til spesialundervisning
• Ijobb: sysselsetting for aktive rusmiddelmisbrukere i Stavanger, mandag og fredag kl 8-12
• Paajuul: sykkelverksted og sykkeutleie, arbeidstiltak for tidligere rusmiddelmisbrukere
• Enter fritid: en meningsfylt rusfri fritid og nettverk med friluftsliv, kultur og sport for mennesker med rushistorie
• Tillitsperson: bistår mennesker i møte med hjelpeapparatet
• Gateprest – oppsøkende tjeneste og samtaler
• Josephines kafe, åpnet for alle, mandag-torsdag kl 10-14. Josephines kafe er også utsalgssentral for Gatemagasinet Asfalt.
• Åpen kirke: St. Petri – møtested og matfellesskap for mennesker i rus- og gatemiljøet i Stavanger: mandag kl 8-9.45. og 

torsdagsmiddag kl 18-19.30. Bymisjonsmesse torsdag kl 19.30. Gratis festmåltider jul og påske.

Adresse: Fellesadministrasjon: Knud Holms gate 3, 4005 Stavanger. Telefon:  51 20 86 60

Adresse: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Stavanger: Kongsgt. 48, 4005 Stavanger. Telefon:  51 29 51 00

Du finner mer informasjon om Kirkens Bymisjon Rogaland her: 
https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/stavanger/  
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