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Kort om oss

Rogaland A-senter AS (RAS) er en privat ideell  behandlingsvirksomhet for mennesker med 
rus – og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier. Vi er lokalisert i Stavanger 
kommune – 4 km utenfor sentrum. RAS eies 100 % av Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland.   

RAS har erfaring og kompetanse på behandling av familier med små barn og gravide og tilbyr 
langtidsbehandling (døgn) for voksne rusavhengige. Vi har også en avrusningsenhet 
inkludert en akuttfunksjon. Vi har 37 døgnplasser. Vi tilbyr behandling til pasienter med ulik 
type rusmisbruk/avhengighetsproblematikk, inkludert spilleavhengighet. Vår poliklinikk har 
lokaler i Stavanger og på Bryne. Oppdragsgiver er Helse Vest RHF.  
 
KoRus – vest Stavanger eies av RAS. Oppdragsgiver for KoRus er Helsedirektoratet. 
Hovedoppgavene for kompetansesenteret er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling 
av rusfaglig kompetanse i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Kanutten barnehage er en del av Rogaland A-Senter, med eget organisasjonsnummer og 
hadde full drift i 2017. Kanutten barnehage totalt 19 plasser til barn. Alderen er fra 1-6 år. 

Her presenteres årsmeldingen for 2017. 
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Direktørens tilbakeblikk 

 
2017 – et år med omstilling og ny 
strategisk plan  
 
Rogaland A - senter har lagt bak seg et år med høy 
aktivitet. Gjennom 2017 kom vi ut med et 
gjennomsnittsbelegg ved våre 3 døgnavdelinger på     
98 %. Det ligger mye planlegging bak for å få til dette. 
Og hver en krok av huset er tatt i bruk for å klare dette. Mange pasienter har fått god bistand 
i sin prosess for å klare en hverdag uten rus.   
 
Poliklinikken hadde en stram drift gjennom 2017. Avdelingen ble styrket for å få gitt tilbud til 
en stor gruppe av pasienter, inkludert Raskere tilbake (RT). Vi nådde våre mål om aktivitet 
takket være god innsats fra mange medarbeidere. Vi fikk til et godt faglig fundert RT arbeid 
og kan se tilbake på mange år i nært samarbeid med Helse Vest RHF på dette området. Vi 
beklager at TSB fremover ikke er en del av RT etter 1.1.18. Et målrettet og langsiktig arbeid 
fra ansatte i poliklinikken gjorde at vi i oktober d.å. var nede i 4 uker ventetid. Etter denne tid 
har vi igjen sett en økning på den polikliniske ventetiden.  
  
Med forankring i vedtak fra styret ble en arbeidsgruppe (utvidet ledergruppe inkludert en 
gruppe ressurspersoner) satt ned og prosess tok til i januar -17 for å jobbe frem en ny 
strategisk plan. Styret vedtok ny visjon, styringspyramide og strategiske satsningsområder på 
sitt møte i juni -17. Vår nye visjon er: Faglig i front – menneskelig og nær. Vi ser det slik 
at denne peker på viktigheten av at fagutvikling blir sentralt fremover. Samtidig som vi 
opplever hver dag at det er det enkelte menneske sitt liv, sine relasjoner og omgivelser som 
trenger vår bistand og faglighet. «Fra livets begynnelse til livets slutt er vi avhengige av at 
andre stiller opp for oss, på ulike måter i ulike faser». Rogaland A-senter AS (inkl Stavanger 
Kameratklubb & Stiftelsen Kameratheimen) tiden  forut for Kirkens Bymisjon eierskap har 
vært og har fortsatt et stort engasjement inn imot rus-/avhengighetsfeltet.   
 
Gjennom 2017 har vi, som følge av at Raskere tilbake skulle bort fra TSB området fra 1.1.18, 
klart å snu og vri deler, eller rettere sagt omstilt vår drift, slik at vi står rustet til å levere på 
avtalen med Helse Vest RHF. En noe slanket organisasjon vil stå klar innen 1. halvår 2018. 
Via et utredningsarbeid høsten 2017 valgte styret på sitt desember møte å avvikle driften ved 
Kanutten barnehage etter nærmere 20 års drift. Konklusjonen på dette ble tatt etter et 
grundig arbeid med god involvering.  
 
Med hensyn til drift og økonomi la Rogaland A-senter bak seg ett 2017 med en sunn og 
kontrollert drift. Vi er lojal mot rammen som stilles til rådighet fra både Helse Vest RHF 
(klinikken), Helsedirektoratet (KoRus vest Stavanger) og Stavanger kommune (barnehagen) 
og vil hele tiden måtte balansere helheten for å sikre at vi leverer ihht oppdragene og inngåtte 
avtaler.  
 
Mot slutten av 2017 er det 2 store prosjekter som er igangsatt. Det ene er overgang fra 
Rusdata til DIPS. Prosjektleder er engasjert internt og dette arbeidet vil fortsette inn i 2018. 
Vi er forventningsfulle til nytt elektronisk pasient administrativt system og hva det på sikt 
kan gi av bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjenesten, Helse Stavanger HF og oss. 
Vårt andre store prosjekt som vil løpe fra 2017 og til 2019 er rettet inn imot et økt fokus på 
kvalitet- og pasientsikkerhet. Ny forskrift, økte krav og bedre systematikk er noen stikkord 
som ligger til grunn for denne satsingen. 
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Fag- og kvalitetsutvikling 

 
Forskning og utvikling
 
Gjennom 2017 har Rogaland A-senter hatt et økende strategisk fokus på forskning og 
utvikling for å forbedre våre behandlingstilbud, og som en del av det samfunnsoppdraget 
KoRus Vest Stavanger forvalter. I løpet av 2017 har vi hatt en rekke innsatser i forhold til 
dette området. Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger samarbeider her tett med KORFOR 
og Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger, vi har også samarbeidet med 
Sandnes kommune og med Akershus Universitetssykehus, Vestre Viken og Barnsbeste. 
 
I forhold til pasientforløp og pasient/brukererfaringer har vi initiert eller deltar i pågående 
forsknings- og utviklingsprosjekter om pasienters erfaringer i tiden etter 
rusbehandling/recovery (PhD-prosjekt), det behandlings-forberedende tiltaket UT-telefonen, 
poliklinisk avrusning, mentaliseringsbasert terapi (MBT) og det brukerstyrte kurset 
«Recovery – min prosess». 
 
Vi har også gjennomført forskningsinnsatser i 2017 knyttet til områdene «Arbeidsliv og rus» 
og «Familier og barn».  I tilknytning til det første har vi vært en sentral aktør i WIRUS-
studien (Workplace Interventions preventing Risky Use of alcohol and Sick leave) både i 
forhold til rekruttering av bedrifter og i forhold til publisering av resultater (Aas, Thørrisen,  
Sagvaag og Rimstad 2017; Sagvaag, Haveraaen, Rimstad Aas og Thørrisen 2017; Thørresen, 
Haveraaen, Aas og Sagvaag 2017) . I tilknytning til det siste er vi med i en forskergruppe 
rundt multisenterstudien Barn som pårørende og har i 2017 bl.a jobbet med en 
kunnskapsoppsummering om barn og pårørendes livssituasjon (Ruud, Selbekk, Løvås, Faugli 
& Kufås 2017). I tillegg har vi satt i gang et følgeforskningsprosjekt om barn som pårørende 
og samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten i Helse Fonna.  
 

 
Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid  
 
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) hadde syv møter i 2017. Foruten faste saker som 
klagesaker, pasienter innlagt på HOL § 10-3 og gjennomgang av avvik og tvangsprotokoller 
behandlet utvalget disse temaene: Avvikshåndteringsprosessen på RAS, planer om et 
helhetlig system for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, ROP- pasienter; avklaring av 
grenseoppganger, poliklinisk forankring for pasienter som venter på behandling, lang 
ventetid i Poliklinikken, behov for nye rutiner for inntak og pasientflyt i Poliklinikken, 
pasienter som er domfelt; innhenting av opplysninger og vurdering av voldsrisiko. 
 
Brukerutvalget hadde i 2017 fire møter. Saker som ble behandlet var: 

- Ny veileder til Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon 
for behandling, 

              omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer 
- gjennomgang av husordensregler for Avrusingsavdelingen, 
-  arbeidet med ny strategisk plan, 
-  bortfall av tilbudet Raskere Tilbake, 
-  lang ventetid i Poliklinikken, 
-  Ut-telefonen, 
-  Poliklinisk avrusning, 
-  samarbeidsseminar om brukermedvirkning, 
-  Recovery og høringsdokumentet om pakkeforløp i TSB. 
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EQS ressursgruppen hadde 12 møter i 2017. Hovedfokus for gruppen har vært å tilpasse EQS 
til prosessene for avviksbehandling, risikovurdering, dokumentstyring og systematisk HMS 
og kvalitetsarbeid. Det ble særlig arbeidet med flytskjema for avviksbehandling og tilpassing 
av avvikshåndteringsprosessen når det gjelder behandling på lavest mulig nivå og helhetlig 
system, samt flytskjema for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 
Drøfting av omorganisering av gruppen etter ansettelse av kvalitetskoordinator ble igangsatt. 
 
Med bakgrunn i ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i oktober 2016, 
implementeringen av EQS 2015-2016, og internrevisjon fra Helse Vest i 2016 ble det tydelig 
at det var behov for ekstra ressurser for å etablere et helhetlig system for kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet. Kvalitetskoordinator ble ansatt i august 2017 i en to-årig prosjektstilling 
(100 %). Prosjektet vil pågå fra 15.09.2017-15.09.2019. Kvalitetskoordinator deltok på 
Pasientsikkerhetskonferansen 2017 og EQS brukerforum og bygget opp et kontaktnettverk 
med aktuelle samarbeidspartnere. Videre ble prosjektet startet opp ved etablering av mandat 
og prosjektplan ved bruk av prosjektveiviseren. Veileder til forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring er styrende dokument for prosjektet. 
 
I klinikken har en i tillegg arbeidet med implementering av Nasjonal faglig retningslinje for 
behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Dette arbeidet ble 
startet opp ved slutten av året. De kliniske avdelingene ble oppfordret til å lage forslag til 
handlingsplaner. 
 
 
Mentaliseringsbasert terapi 
 
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) har vært et viktig satsingsområde for det kliniske arbeidet 
ved RAS de siste årene. I løpet av 2017 har; 

- 5 ansatte ved avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS), behandlingsavdelingen 
(BA) og poliklinikken (PK) har gjennomført og avsluttet fordypningskurs i MBT 
Individualterapi ved psykiater og professor Sigmund Karterud 

- 10 ansatte ved AGS, BA og PK har gjennomført og avsluttet fordypningskurs i MBT 
Gruppeterapi ved psykiater og professor Sigmund Karterud 

- Alle ansatte ved AGS og BA har deltatt på 4 av 10 dagskurs i implementering av MBT 
Miljøterapi ved psykologspesialist Bente Sommerfeldt og psykiater og professor Finn 
Skårderud 

- Det er innført MBT veiledning på tvers av avdelingene: AGS, BA og PK ved 
psykologspesialist og MBT veileder Henning Jordet  

- MBT team ved PK har avlevert kliniske resultat til DagbehandlingsNettverk (DN)på 5 
pasienter 

-  MBT team har fulgt opp forskningsmøter og konferanse knyttet til kontrakt i DN. 
- MBT team ved PK har redusert behandlingskapasitet med 25 %, og gått fra 1,8 

årsverk til 1,5 årsverk.  
- Psykologfaglig rådgiver Johannes Langefeldt har vært i møte med 

forskningskomiteen ved Oslo 
universitetssykehus og laget skisse over 
forskningsprosjekt knyttet til MBT team 
i PK. 

- MBT team har sammen med pasient 
undervist om MBT og behandlingen ved 
SUS, for leger/overleger 

 

 
 Psykologspesialist Bente Sommerfeldt 

             og psykiater Finn Skårderud 
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Drift 
 
Vurdering, inntak og koordinering (VIK) 
 
Enheten har som mål å sørge for god og effektiv behandling 
av alle henvisninger ut fra gjeldende retningslinjer. Antall 
henvisninger i 2017 er omtrent som i 2016.  
VIK er i tillegg «ansiktet utad» og opptatt av å samarbeide godt og effektivt med resten av 
spesialisthelsetjenesten. VIK har i lang tid samarbeidet tett med de andre 
vurderingsenhetene i Helse Stavanger der vi har faste møter 5-6 ganger i året. I 2017 ble dette 
samarbeidet utvidet til noen fellesmøter med DPS-ene i vårt distrikt. Dette oppleves positivt 
og bidrar til større forståelse for pasienter med dobbeltdiagnoser. I november deltok VIK på 
et landsdekkende arbeidsseminar i Oslo, «Rett og frist», der målet var å minske uønsket 
variasjon av prioriteringsveilederen.  
 
Å ha et rusproblem og erkjenne at en trenger hjelp, kan oppleves skamfullt. Mange 
rusmisbrukere sliter i tillegg med angst. Å møte opp til behandling første gang, kan forsterke 
angsten. I VIK har en lenge sett behovet for å komme pasienter i møte i ventetiden for å 
senke angstnivået og bidra til større oppmøte. Derfor startet VIK å ringe til pasienter som 
stod på venteliste. Dette prosjektet ble kalt «UT-telefonen». Fra 01.03.17 og i seks måneder 
ble alle slike telefoner registrert ift flere tema (problematikk, kjønn, alder møtt/ikke møtt), i 
et exel-ark som skal sammenlignes med tilsvarende måneder i 2016. Dette er et 
utviklingsprosjekt (se under Forskning og utvikling) og vil fortsette inn i 2018. Det har vært 
givende å møte pasienter på denne måten, men også tidkrevende. Det gjenstår å se om UT-
telefonen har innvirket på fremmøte. 
 
Det ble gjennomført en høringsrunde på RAS om «Pakkeforløp» som er på gang. VIK er 
innforstått med at rollen som forløpskoordinator i pakkeforløpet kan bli lagt VIK. Det 
omfattende arbeidet som inntakskoordinatorene gjør med å sørge for gode, sømløse 
behandlingsforløp, ser ut til å bli en del av oppgaven til en forløpskoordinator.  
 

 
Poliklinikken  
 
Avdelingen har i år som i fjor hatt utfordringer med å holde fristene på rett til helsehjelp. 
Ventetiden i poliklinikken var i første semester nokså stabil på 10 uker, men ble noe redusert 
mot slutten av året (8 uker). Året sett under ett har ventetiden ligger på 9,2 uker.  
Produksjonen har ligget på 7000 refunderbare konsultasjoner, som er 109 % av kravet. I 
tillegg kommer 270 ambulante konsultasjoner, som er 90 % av kravet på 300. Antallet 
ambulante konsultasjoner har falt mot slutten av året.  
 
De fleste henvisninger til poliklinikken kommer fra fastlegene. Det gis tilbud om akutte 
tverrfaglige polikliniske konsultasjoner i henhold til inngått avtale. Det gis tilbud om 
behandling innen ordningen Raskere Tilbake (RT). Siktemål er å gi gode utredninger og 
kartlegginger slik at pasient og familie får god og forsvarlig behandling. Poliklinikken gir 
tilbud om langvarig oppfølging. Behandling tilbys individuelt, til familie og i grupper.  
 
De ansatte er organisert i tverrfaglige team: Familieterapeuter, leger, sykepleiere og 
psykologer. Poliklinikken følger opp pasienter som innlegges i døgnbehandlinger der dette er 
ønskelig. 
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Vi tar sikte på å tilby pasientene behandling 
nærmest mulig der de bor og har derfor 
«utekontorer» på Bryne samt Jørpeland og 
Sandnes.  
 
Poliklinikken har tatt initiativ og stått som 
arrangør for 6 temakvelder der interne 
foredragsholdere fra Rogaland A-senter og 
KoRus har snakket om hvert sitt tema relatert til 
rus. Målgruppen var pasienter og pårørende 
tilknyttet RAS. I tillegg har poliklinikken 
arrangert en pårørendekveld med fokus på 
rollen som pårørende. 
 
Øvrige viktige fokusområder har avdelingen hatt 
gjennom 2017: 
 

- Viktig og aktiv part innen MBT- utdanningen ved virksomheten 
- Sammen med KoRus arrangeres fagkonferanser 
- Videreføring av eget MBT - team  
- Balansere RT-aktivitet opp imot polikliniske konsultasjoner i henhold til avtale 
- Etablering av egne team for spilleavhengighet, på Tasta og på Bryne. 

 
 
Behandlingsavdelingen (BA) 
 
Avdelingen hadde et belegg på 97 %. BA har opplevd en jevn pågang i innsøkingen, og har på 
tross av overbelegg i perioder, en ventetid på 11 uker pr mars 2018. Behandlingen tar 
utgangspunkt i en kartlegging av pasientens muligheter og problemer, og munner ut i en 
individuell behandlingsplan. Innhold i og forløp av behandlingen varierer fra person til 
person, og planen følges opp i ukentlige samtaler. 
 
 Følgende viktige fokusområder har avdelingen hatt gjennom 2017: 
 

- Handlingsplan for avdelingen er utformet med bakgrunn i strategisk plan 
- Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser 
- Styrket kompetansen innen rus-/avhengighet  
- Aktiv part innen MBT utdanningen ved virksomheten  
- Kvinne og manns grupper iht ROP veileder (Nasjonal faglige retningslinje for 

behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet) 

- Økt fokus på ettervernsaktiviteter (sikre 
overgangene bedre) 

- Fokus på familiearbeid (familie-/par-/barn 
samtaler). Det er arrangert og avholdt 
pårørendekvelder 

- Etablert inntaksmøte  
- BA har hatt en rekke ettervernsaktører og 

samarbeidspartnere på besøk 
- Innredet eget musikkrom som gir pasientene et 

ukentlig tilbud om å spille et instrument, eller 
synge 
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Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS)  
 
AGS gir behandlingstilbud til gravide og småbarnsforeldre med bekymringsfull bruk av 
alkohol, narkotika eller vanedannende medikamenter.  
Behandlingstilbudet har fokus på mestring av rus og psykisk helse, styrke 
omsorgskompetansen, støtte til utvikling av trygg tilknytning mellom foreldre og barn og 
tilrettelegging for tiden etter utskrivelse.  
 
Avdelingen hadde beleggsdekning på 92 %  i 2017.  
I løpet av året har det vært innlagt 7 gravide kvinner, 2 av disse har vært innlagt etter  
HOL § 10-3. 
11 pasienter har vært innlagt på familieplass, herav 4 som har fortsatt behandlingen etter å ha 
vært innlagt som gravid.  12 barn har vært innlagt i avdelingen.  
Lengden på behandlingsforløpet for gravide har vært individuelt avhengig av hvor langt de er 
kommet i svangerskapet når de blir innlagt. For familier som innlegges med barn er 
behandlingstiden vanligvis 4 – 6 mnd.   
 
Noen områder vi har hatt spesielt fokus på i 2017:  

- Mentaliseringsbasert miljøterapi.  
Alt personal på AGS har deltatt i et utdannelsesprogram 
for mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) utviklet og 
gjennomført av Institutt for mentalisering. Programmet er 
tilrettelagt for fagpersoner med treårig helse- og 
sosialfaglig høyskoleutdannelse samt psykologer og leger i 
miljøterapeutiske institusjoner. Det overordnete 
læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse i 
hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i 
miljøterapeutiske sammenhenger. 
Programmet er 2-årig og fortsetter i 2018.  

- Marte Meo opplæring internt og eksternt i regi av veileder 
fra AGS. 
Metoden er i hovedsak brukt for å styrke og utvikle 
samspillet mellom foreldre og barn. 

- Erfaringskonsulent ansatt 
 

Legetjenesten  
 
I 2017 har det vært sju leger i legetjenesten, derav to overleger inkl 
avdelingsoverlege. Vi har valgt å prioritere å ha to legestillinger i 
poliklinikken, der vi i løpet av året har utarbeidet planer for rutinemessig medisinsk 
undersøkelse i tråd med planlagt pakkeforløp. Avrusingsavdelingen har som tidligere hatt 2 
leger og 1 overlege, og døgnavdelingene har delt på en lege, med noe overlegeressurser i 
bakhånd. Ultralydmaskin har kommet på plass og er tatt i bruk. 
 
Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i rus- og 
avhengighetsmedisin har blitt sendt inn og er under behandling. Legene holder god 
progresjon i videreutdanningen.  
 
Vaktordningen har vært 7-delt som tidligere, og som vanlig har det periodevis vært en 
utfordrende logistikk å samordne elektive og akutte innleggelser. Ved å også benytte akutte 
polikliniske intervensjoner har det blitt et forsvarlig tilbud ved akutte henvendelser.  
Vi har representert ideelle institusjoner på nasjonal konferanse for prioriteringsarbeid(«Rett 
og frist»), og akuttilbudet vårt ble presentert på nasjonal konferanse for akuttjenester i TSB. 
Der kom det fram at akuttilbudet til RAS var blant tilbudene som ligger nærmest opp til det 
brukerorganisasjonene ønsker. 
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Avrusingsavdelingen (AA)  
 
Avrusingsavdelingen (AA) hadde 100 % belegg (15 plasser) og 93 % belegg på den ene 
stabiliseringsplassen. På grunn av lang ventetid i 2016 så ble det gjort flere tiltak for å få 
ventetiden ned. Fra en ventetid på 8 uker så har gjennomsnitt ventetid for 2017 vært på 4,5 
uker. Totalt antall pasientforløp har vært 407, inklusiv 132 akuttinnleggelser. I løpet av 2017  
har 60 pasienter avbrutt innleggelsen under avrusningen.  
 
Avdelingen har brukt en del ressurser til å frigjøre personell til ansvarsgruppemøter og andre 
typer samarbeidsmøter rundt pasientene. Dette for å sikre bedre dialog og behandlingsforløp 
for pasientene.  
Ledelsen ved avdelingen har også hatt samarbeidsmøter med flere av våre samarbeids 
partnere, blant annet LAR.  Dette for å gi en bedre kommunikasjon og sikre en bedre 
behandlingskvalitet for pasientene. Housing First presenterte på et våre avdelingsmøter sitt 
tilbud og målgruppe. Personalet  fra AA har hospitert ved LAR og L27.  
Avdelingen har hatt mer fokus på å tilby aktiviteter til våre pasienter. Institusjonspresten  har 
gitt tilbud om faste grupper for pasienter to ganger i uken innen 
etikkdrøs og meditasjon, pluss individuelle samtaler for pasienter som 
ønsker dette. Alle pasienter får tilbud om undervisning i Individuell 
Plan og Kriseplaner av våre sosionomer. 
Avdelingen gir også tilbud om lett fysisk aktivitet på treningsrom, quiz , 
bingo, og  felles/individuelle  turer m/mer.  
 
Vi har hatt et tett samarbeid med selvhjelpsgrupper som AA, NA, A-
larm, Tillitsperson fra Kirkens Bymisjon og Drop- Out teamet. Flere av 
selvhjelpsgruppene har faste avtaler på avdelingen. Vi har også hatt et 
samarbeid med Gatejuristen som har hatt møte med pasientene. De har 
også gitt tilbud om  timeavtaler og oppfølging etter 
avrusningsoppholdet.  
 
Personale ved avdelingen har i 2017 hatt tilbud om veiledning av 
ekstern veileder 1 x pr.mnd. Personalet har hatt anledning til å holde 
seg oppdatert på faglige endringer innen rusfeltet. Hele 
personalgruppen har hatt heldagskurs om vold, trusler og utagerende 
adferd. Avdelingen har i løpet av året hatt 2 vernepleier studenter i 3 
mnd. praksis.  
 
    
Et prioritert område over flere år har vært Barn og pårørende arbeidet i avdelingen. Våre 
barneansvarlige har deltatt på flere kurs i løpet av året og ukentlige møter med Barne -og 
pårørende kontakten  ved Rogaland A-Senter. Hele personal gruppen har i tillegg hatt 
gjennomgang av ny veileder for pårørendearbeid.  
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Fellesfunksjonene 
 
Alle avdelinger i det vi kaller Fellesfunksjoner (økonomi/HR/regnskap, drift, kjøkken, 
merkantil og barnehage) har i 2017 hatt fokus på effektivisering og modernisering via bl.a. ny 
teknologi. Vi har etablert, eller påbegynt følgende:  
 

- Integrering av medarbeidersamtale-mal i vårt digitale oppfølgingsprogram. 
Arbeidstakere godkjenner medarbeidersamtalen digitalt. Sørger for digital 
påminnelse til alle avdelingsledere. 

- Innkjøp av Sticos personal- og lederhåndbok. Dette gir oss en kvalitetssikring av 
personalhåndboken. 

- Innføring av nytt system for registrering av sykefravær (Evolution) 
- Visma net; innkjøp av nytt reiseregningsprogram for å forenkle det administrative 

arbeidet. Regelverket blir automatisk oppdatert. 
- Innkjøp av «Webcruiter» i 2016 som ny rekrutteringsportal har gitt oss nye 

erfaringer. En større søkermasse og gitt en økt kvalitetssikring i 
ansettelsesprosessene. 

- Det er i 2017 utført omfattende arbeid med overgang til nytt pasientadministrativt 
system, fra Rusdata til DIPS. 

- Vi har lansert nye internett og intranett sider og 
det er lagt ned mye arbeid i innhold og design.  

 
Arbeidsmiljøet på Rogaland A-senter har stått i fokus i 
hele 2017. Med god hjelp av bedriftshelsetjeneste, 
arbeidsmiljøutvalget og tillitsvalgte har vi kjøpt inn 
verktøyet Questback som vil hjelpe oss å systematisk  
kartlegge, analysere og utarbeide handlingsplaner for de 
fleste avdelingene. Systemet gir oss også mulighet for 
andre typer undersøkelser, som kan knyttes opp mot 
pasient/pårørendeundersøkelser.  
Den første medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført 
høst 2017. Den blir fulgt opp med avdelingsvise 
handlingsplaner. Det er besluttet at vi gjennomfører 
årlige undersøkelser.  
 
RAS er en IA-bedrift med handlingsplan med  fokus på 
sykefravær, tilrettelegging og seniorpolitikk. 
Gjennomsnittlig sykefravær var i 2017 på 5,48 % . I 
sykefraværsoppfølgingen har vi kartlagt og igangsatt flere tiltak for å hindre sykefravær. I 
tråd med både  styrets vedtak og direktørs behov for kostnadsbesparelse har vi under arbeid 
et nytt dokument som omhandler et skifte fra Seniorpolitikk til ny Livsfasepolitikk.  
 
I samarbeid med Kirkens Bymisjon Rogaland ble det igangsatt arbeid med et mulig skifte av 
pensjonsforsikring. Mulig overgang fra KLP til Forsikret tjenestepensjon. Dette arbeidet 
forventes ferdigstilt i 2018. 
 
I forbindelse med virksomheten sitt strategiske arbeid våren -17 ønsket en å utrede flere 
områder. Ett var fortsatt drift av Kanutten barnehage. Dette arbeidet munnet ut i en rapport 
som ble behandlet i våre organer (samarbeidsmøte med de tillitsvalgte og 
Arbeidsmiljøutvalget) og til sist lagt frem for styret. Vedtaket som styret fattet var at 
administrasjonen ble gitt fullmakt til å avvikle barnehagen. Barnehagen blir avviklet innen 
15. august 2018 
 
I løpet av 2017 har det blitt foretatt en rekke oppgraderinger og innkjøp av utstyr. Våren 2017 
fikk poliklinikken tatt i bruk et ekstra møterom til bruk av Mentaliseringsbasert terapi 
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(MBT).  Komplett utstyrt med nye møbler og AV – utstyr. Overfalls alarm på hvert kontor på 
Bryne er installert. 
I løpet av høsten ble pasientrom i AA på gamle klinikkbygg oppgradert. Badene er 
totalrenovert og det er skiftet belegg og inventar på alle rom. Dette bidrar til å lette renholdet 
for våre ansatte. I tillegg har vi investert i gulvvaskemaskin og bonemaskin som skal bevare 
gulvene etter renoveringen.  
Vi har gått til innkjøp av et ultralydapparat som vil kunne øke presisjonen i diagnostikk av 
blant annet leverlidelser sekundært til rusmisbruk. 

 
 
KoRus vest Stavanger – oppdraget og utviklingsarbeidet  
 
KoRus vest Stavanger har Rogaland fylke som nedslagsfelt, og innsatsen rettes i første rekke 
mot kommunene i fylket. Kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til 
å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre nærliggende sektorer 
innenfor senterets kompetanseområde og overfor senterets målgrupper.  

Med utgangspunkt i tilskuddsbrev fra helsedirektoratet har innsatsen i 2017 vært organisert i 
tre kjerneoppdrag; rusmiddelforebygging,  tidlig innsats, og rusbehandling. Våre 
arbeidsmetoder favner bredt og inkluderer blant annet arrangering av kurs og seminar, 
veiledning og implementeringsstøtte, samt fasilitering av møtepunkter for kunnskapsdeling 
og samhandling. Videre satses det også på å styrke forskningsrettede innsatser relevant for de 
tre kjerneområdene. Arbeidsmetodene 
og samarbeidspartnere innen hvert av 
innsatsområdene er preget av stor 
bredde og mangfold.  

Forebygging og  folkehelse 
KoRus vest Stavanger har i store trekk 
nådd sine mål for 2017 innen 
rusmiddelforebygging og 
folkehelsearbeidet. Områder som kan 
forbedres er å utvikle virkemidler innen 
kommunalt planarbeid. Det er også et 
mål framover å videreutvikle samarbeidet med Rogaland fylkeskommune om folkehelse, 
spesielt med tanke på avdelingens medvirkning til søknad om programfylke for folkehelse 
2018-2022.  
 
Tidlig innsats   
Hovedmålsetning for 2017 har væt å fremme bedre praksis og økt kunnskap om tidlig 
intervensjon, samt spre modellen BTI (Bedre tverrfaglig innsats), styrke kompetansen i 
forhold til arbeid med gravide og småbarnsforeldre, og bidra til fortsatt utvikling av MI som 
verktøy innenfor Tidlig intervensjonsområdet.  
Den store satsningen med «Haugalandsløftet» i nordfylket ble avsluttet høsten 2017. Det 
gode samarbeidet kommunene imellom og internt i kommunene blir videreført i det som har 
vært hovedsatsningen i 2017 - BTI satsningen i Nord. BTI satsningen er også utvidet til 
Sørfylket og det er blitt avholdt informasjonsmøter for kommuner i sørfylket. 

Rusbehandling 
Prioriterte områder på området rusbehandling har vært ulike kompetansetiltak rettet mot 
ansatte i kommuner og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I 2017 har det vært et særlig 
fokus på å samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland , brukerorganisasjoner og 
kompetansemiljøer om å integrere flere av KoRus sine arbeidsområder direkte inn i arbeidet 
knyttet til  Opptrappingsplanen for rusfeltet (OP) .  
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Når det gjelder Brukerplankartleggingen har vi nådd målet med tanke på 
antall deltagende kommuner. Vi vurderer at analyser og bistand til enkelte 
kommuner, samt å se andre innsatser fra KoRus Stavanger i sammenheng med 
Brukerplan, har gitt gode resultater i form av at KoRus Stavanger kan tilby 
kommunene et mer systematisk og helhetlig tilbud.  
 
Fokus på barn som pårørende og familieorientert praksis har vært en viktig del 
av utviklings- og formidlingsarbeidet i 2017. Funn fra Multisenterstudien om 
barn som pårørende og resultater fra PhD om familieorientert praksis har vært 
presentert på konferanser, kurs og konkrete oppdrag tilknyttet 
enkeltinstitusjoner.  
 

Samarbeid 
 
Rogaland A-senter har et utstrakt samarbeid. På overordnet nivå nevnes; faste tertialmøter 
med Helse Vest RHF, TSB samarbeidsmøter hvor Helse Stavanger sin Avdeling for rus og 
avhengighet (ARA) har en koordinerende rolle. Her møter også andre ideelle leverandører 
innen TSB og DPS’ene. Ut over dette er det samarbeidsmøter med Jærkommunene og Jæren 
DPS, Sandnes kommune og Stavanger kommune sammen med ARA. Foruten et godt 
samarbeid med ARA så er særmøter med psykiske helse klinikkene for øvrig og 
mottaksklinikken i Helse Stavanger også samarbeidsparter for å løse oppdraget vi har fra 
Helse Vest RHF.  

 
Kliniske avdelinger 
De kliniske avdelingene har et utstrakt samarbeid med RUPO Sandnes og Stavanger, 
Ruskonsulenter i kommunene, LAR Helse Stavanger, Fonna og Bergen, Veksthuset, FAB-
stabilisering, dag- og døgntilbud, Haugaland A-senter, DPS-ene; Stavanger, Sola, Sandnes, 
Jæren, Ryfylke, Karmøy, Dalane, Karmsund ABR-senter, AFR Helse Bergen, ARA Helse 
Stavanger, Crux TSB Stavanger, fastleger, OBS-teamet, Drop-out-teamet, Gauselskogen, og 
institusjoner som har Fritt behandlingsvalg, som 12 trinnsklinikken i Fana. 
 
Det er tett samarbeid med selvhjelpsgrupper som AA, NA, A-larm, Enter fritid, Tillitsperson 
fra Kirkens Bymisjon, og Friskt alternativ fra FAB. Flere av selvhjelpsgruppene har faste 
avtaler på avdelingene. Avdelingene har også samarbeid med Gatejuristen, Tafu samt 
friomsorgen. 
 
Legene har vært representert i felles arbeidsgruppe 
sammen med SUS og andre ideelle aktører for å 
utarbeide retningslinjer for samarbeid i ROP-
pasientforløp. Samarbeidet med rus-legene ved SUS 
rundt felles undervisning har blitt videreført, og legene 
har deltatt som forelesere på flere eksterne kurs.  
 
Det er også samarbeidskontakt med Ruspoliklinikken 
ved Ullevål, samt EQS-nettverksgruppe for helse på 
facebook.  
 
KoRus 
KoRus Stavanger samarbeider tett med 
Helsedirektoratet om samfunnsoppdraget. Dette gjøres 
ofte i samarbeid med de seks andre 
Kompetansesentrene for rus i landet. I tillegg til 
virksomhetsledermøter er det opprettet faste nasjonale 



12 
 

samarbeidsfora på bl.annet områdene «Tidlig 
intervensjon», «Ansvarlig alkoholhåndtering», 
«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI), «MI-opplæring», « 
Ungdata», «alor-nettverk». 
 
På regionalt nivå samarbeider KoRus tett med 
Fylkesmannen i Rogaland, både gjennom felles drift 
av regional kompetansegruppe rus og psykisk helse, 
og gjennom regelmessige møter med fokus på felles 
innsatser knyttet til ulike prosjekter. 
I kompetansegruppe rus og psykisk helse 
samarbeider vi med kommuner, 
spesialisthelsetjeneste, utdanningsinstitusjoner og 
brukerorganisasjoner.  
KoRus Stavanger har også et regionalt samarbeid 
med andre kompetansesentre; Korus Bergen, 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA) og Statped. Formålet med 
kompetansesentersamarbeidet er å gjøre sentrenes tjenester mest mulig koordinert og 
dernest bidra til at sentrenes tjenester blir tydeligere og bedre kjent i regionens kommuner 
og andre aktuelle tjenester. 
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Glimt 2017 
 
Recovery læringsnettverk for Rogaland og Sunnhordland (2016-2017)  

 

Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS samarbeider om gjennomføring av 
nasjonale læringsnettverk for å utvikle gode forløp og god samhandling, samt aktiv 
brukerinvolvering. 

 I 2016 ble det startet opp et læringsnettverk for kommuner i Rogaland (13) og Sunnhordland 
(2), samt helseforetakene Helse Fonna HF og Helse Stavanger HF. KoRus vest Stavanger har 
en koordinerende rolle i det regionale arbeidet, og det er et samarbeid mellom blant andre 
Napha og fylkesmannen. 

 Formålet med læringsnettverket er å innføre mer recoveryorienterte tjenester og bedre 
samhandling mellom de ulike nivå i tjenestene. For læringsnettverket er det gjennomført 
nettverkssamlinger, og kommunene har opprettet egne forbedringsteam som utarbeidet 
områder for forbedringsarbeidet, mål for dette, samt arbeidsplaner. Dette arbeidet avsluttes i 
begynnelsen av 2018, og det vil foreligge en prosjektrapport og en evalueringsrapport.

 

 
 Fra en av flere samlinger i Læringsnettverket i 2017 
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Mot til å se – evne til å handle 
 
Konferansen «Mot til å se – evne til å handle» ble i 2017 arrangert for 12. gang! Da 
konferansen startet opp var det Jæren DPS som hadde ansvaret. Rogaland A- senter overtok 
ansvar for konferansen i 2010. 
 
Konferansen er tverretatlig og tverrfaglig, med fokus tidlig intervensjon og på barn som 
pårørende i familier med rusproblematikk, psykisk og somatisk syke foreldre. I de siste årene 
har fokuset utvidet seg til også å gjelde barn som lever med vold i familier, og barn i 
minoritetsfamilier med spesielle belastninger. I 2017 var det 350 deltakere fra mange 
Rogalandskommuner og fra hele Norge. Det er bred representasjon fra ulike målgrupper i 
både kommune og ansatte i spesialisthelsetjenestene i Rogaland og andre deler av landet. 
Også flere ansatt på Rogaland A- senter deltok.  
 
Smakebiter fra tema: Kari Killèn var en av de sentrale foredragsholderne og hun snakket om: 
«Behov for felles teoretisk faglig grunnlag i arbeidet med foreldre og barn i vanskelige 
livssituasjoner». Judith van der Weele snakket om «Møte med krysskulturelle barn- gode 
samtaler om ressurser, muligheter og utfordringer. Liv Sand: «Sykt perfekt: kroppsidealer, 
spisevansker og nye trender blant unge». 
 

 
 

 
 
 

 
Ansatte fra ulike avdelinger ved 
RAS bidro både som deltakere 
og som arrangør for 
konferansen 

 
 
 
 

 
 
 
Ferdigstillelse av evaluering 
 
Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet (AFI) ferdigstilte 
høsten 2017 evalueringen av alor nettverkene i Norge (Proba-rapport nr. 2017-09). 
Evaluering er gjennomført på oppdrag fra RAS med midler fra Helsedirektoratet. KoRus 
Stavanger har hatt oppfølging av oppdraget.
Resultatene fra evalueringen gir i hovedtrekk et svært positivt bilde av alor-nettverkene når 
det gjelder måten de fungerer på og hva deltakerne får igjen for å delta.

Det å høre om andres erfaringer og oppgaver knyttet til arbeidsliv og 
rus, oppgis som den viktigste grunnen til å delta på 
nettverkssamlinger. Evalueringen slår fast at samlingene bidrar til ny 
læring og til vedlikehold av kunnskap og kompetanse hos deltakerne.  
Både spørreundersøkelsen og intervjuene viser at alor-nettverket 
tilbyr et miljø hvor deltakerne kan diskutere og lære. Nettverket 
bidrar også til inspirasjon og til å holde «liv i» virksomhetenes 
rusforebyggende arbeidet.  
- 70 prosent sier at de har utarbeidet eller revidert ruspolicy som følge 
av at de har deltatt på nettverkssamlinger. 
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Fokus på etikk

Interessen for etiske spørsmål og dilemma står sentralt hos både ansatte og pasienter ved 
Rogaland A-senter.   Inneliggende pasienter ved BA, AGS og AA får i regi av 
institusjonspresten tilbud om etikkrefleksjon som en fast del av pasientenes ukeplan. 
 

«Å arbeide med etiske problemstillinger innebærer å forsøke å klargjøre hva som står 
på spill i gitte situasjoner, og øke evnen og muligheten til å gjøre de kloke valgene. Vi 
trenger etikken når vi står fast og lurer på hva som må gjøres. Da gir den oss et språk 
og noen prinsipper for å avklare hvilke beslutningshensyn som gjelder i situasjonen.»1   
  

Institusjonspresten gir og tilbud om sjelesorg og åndelig omsorg på avdelingene, og bruk av 
meditasjon / mindfullness i behandlingen. Det gis også anledning til å delta ved markeringer 
av høytider, glede og sorg i Stille rom. 
 
Klinisk Etikk Komite (KEK), opprettet i 2016, fungerer som et tverrfaglig forum for etisk 
refleksjon på tvers av avdelingene, og bidrar inn i undervisning og veiledning. Dette skjer i 
samarbeid med KEK ved Stavanger Universitetssykehus og Senter for Medisinsk Etikk (SME) 
ved Universitetet i Oslo. 
Institusjonspresten er kontaktperson 
og sekretær for KEK. Ansatte har 
tilbud om pilegrimsreiser til Taize og 
årlige samlinger i regi av Utstein 
refleksjonsforum, begge tilbudene 
med god etterspørsel. 
 
 
 
Som en ser av  bilde til høyre, så var 
RAS-ansette godt representert ved 
Taize-oppholdet i 2017 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

«Rusbehandlere –ikke bare engler? To av 
komitemedlemmene fra årets julelunch 
for de ansatte.

                                                        
1 Etikk i praksis (EQS, RAS) 
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Nasjonal kompetansesentersamlingen i Stavanger 
 
KoRus vest Stavanger arrangerte i samarbeid med Helsedirektoratet den årlige samlingen for 
KoRusene i Norge. Den to dager lange samlingen ble avholdt i september med rundt 110 
deltakere. Det overordna tema var;» Hvor blir rusen av i alt folkehelsemylderet?».  
 
Spennende foredragsholdere belyste tematikken i plenum samt parallelle seminar for flere og 
utvida presentasjoner. Samlingen hadde ikke bare faglige godbiter men også musikalske 
innslag. Bygg 5 (RAS sitt husband)  og duetten Hauge og Skanke  startet dagene lavmælt og 
samlende. Kveldsarrangementet med omvisning, musikk og middag ble avholdt ved Flor og 
fjære, noe som imponerte og engasjerte deltakernes ulike sanser. 

 
«Framifrå» underholdt med glade låter under kompetansesentermiddagen ved Flor og fjære 
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Nøkkeltall  
 
Nøkkeltall 
 
 

 Mottatte henvisninger: 996 
 Polikliniske konsultasjoner: 7765 av disse Raskere Tilbake (RT): 765 
 Antall ambulante polikliniske konsultasjoner: 270 

 
 Antall behandlingssekvenser i avdelingene: 

o Avrusningsavdelingen: 407, av disse Raskere Tilbake (RT): 3 
o Behandlingsavdelingen: 60, av disse RT: 1 
o Avdeling for gravide og småbarnsfamilier: 14, av disse RT: 0 

 
 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 5834 
 Liggedøgn Behandlingsavdelingen: 5316 
 Liggedøgn Avdeling for gravide og småbarnsfamilier: 1683 
 Antall akuttinnleggelser: 132 
 Avsluttede behandlinger: 918 

 
Polikliniske konsultasjoner 
 

Antall utførte, refunderbare polikliniske konsultasjoner: 8035.   
 
Antall pasienter under behandling i poliklinikken:735 
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Antall pasienter 
Behandlingsserier i poliklinikken     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

18 - 23 år 4 1 5 

24 - 29 år 7 14 21 

30 - 39 år 76 165 241 

40 - 49 år 71 129 200 

50 - 59 år 67 106 173 

60 - 69 år 30 49 79 

70 + år 5 11 16 

Sum 260 475 735 
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Døgnavdelingene 
Fordeling i Avrusningsavdelingen 

 

 

 
 
Fordeling i Behandlingsavdelingen 

 

 

 
Fordeling i Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
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2015 2016 2017

Antall pasienter 

Avrusningsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

18 - 23 år 5 17 22 

24 - 29 år 14 50 64 

30 - 39 år 44 81 125 

40 - 49 år 28 76 104 

50 - 59 år 24 49 73 

60 - 69 år 3 12 15 

70 + år 1 3 4 

Sum 119 288 407 

Behandlingsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

18 - 23 år 0 0 0 

24 - 29 år 0 0 0 

30 - 39 år 6 14 20 

40 - 49 år 5 13 18 

50 - 59 år 8 8 16 

60 - 69 år 4 2 6 

70 + år 0 0 0 

Sum 23 37 60 

Avdeling for gravide og 
småbarnsfamilier     
Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

18 - 23 år 3 0 3 

24 - 29 år 2 0 2 

30 - 39 år 8 1 9 

40 - 49 år 0 0 0 

50 - 59 år 0 0 0 

60 - 69 år 0 0 0 

70 + år 0 0 0 

Sum 13 1 14 
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Rusmidler 
Fordeling avhengighetsdiagnoser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ikke møtt 
Fremmøte til mottakssamtaler og førstegangskonsultasjoner

 

 
De aller fleste pasientene starter 
pasientforløpet i Avrusningsavdelingen 
eller Poliklinikken. Derfor har vi ikke 
oppgitt tall for andre avdelinger. 
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Antall avsluttede behandlinger med 
registrert diagnose 

F10 - Alkohol 483 
F11 - Opiater 220 
F12 - Cannabis 170 
F13 - Sedativa og hypnotika 191 
F14 - Kokain 7 
F15 - Andre stimulanter 135 
F19 - Mulitiple/psykoative stoffer 126 
F630 - Spilleavhengighet 26 

Avdeling Ikke møtt Møtt 

Avrusningsavdelingen 59 262 

Poliklinikken 263 323 
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