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Styrets årsmelding 2018 
 
 
 
Rogaland A-senter AS tilbyr tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) for 
mennesker med rus- og 
avhengighetsproblematikk og deres 
familie-/pårørende. Den faglige 
standarden er høy, hvilket innebærer 
et godt helsefaglig behandlingstilbud til 
pasientene i form av vurdering, 
diagnostikk, utredning, behandling og 
utstrakt samarbeid med andre 
instanser.  
Rusfeltet er i endring, både når det 
gjelder struktur og finansiering. 2018 er 
også for Rogaland A-senter sin del 
preget av dette. Innsatsstyrt 
finansiering ble innført som modell for 
polikliniske tjenester i 2017 og 
virksomheten ble tilpasset disse 
rammene. Videre er det besluttet at 
pakkeforløp skal innføres i rusfeltet fra 
1.1.19. Ledelse og styret ved klinikken 
har jobbet aktivt med pakkeforløpet. 
Det er styrets vurdering at Rogaland A-
senter AS er robust og har evne til 
omstilling, slik at forsvarlig helsehjelp 
kan ytes, både i tråd med avtale med 
Helse Vest RHF, de nasjonale 
kvalitetsindikatorer og nasjonalfaglige 
retningslinjer. Styret er tilfreds med at 
Helse Vest RHF har valgt å benytte sin 
opsjon på å forlenge avtalen med 
Rogaland A-senter ut 2022.   
For å kunne tilby spesialiserte 
helsetjenester på et faglig forsvarlig og 
høyt nivå, er både kompetanse og 
gode kvalitetssystemer avgjørende 
faktorer. Ledelse og styret er tilfreds 
med valg av EQS som system for 
dette. Også i 2018 ble det jobbet for at 
klinikken skulle godkjennes som 
utdanningsinstitusjon for leger i 
spesialisering innenfor rus og 

avhengighetsmedisin. Det er gledelig 
at endelig godkjenning forelå medio 
2018 på dette. Styret vil også trekke 
frem arbeidet med kunnskapsutvikling i 
forhold til recovery som viktig, og er 
glad for doktorgradsarbeid sammen 
med Helse Stavanger HF (Stavanger 
Universitetssjukehus), Avdeling for rus 
og avhengighet og KORFOR i 
tilknytning til dette. Det er styrets klare 
intensjon at klinikken prioriterer 
kompetansebygging. Nettopp derfor er 
det viktig at det i 2018 var flere 
medarbeidere i spesialiseringsløp og i 
videreutdanning enn tidligere år.  
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 
som ble gjennomført høsten 2018 
legger etter styrets vurdering et godt 
grunnlag for å jobbe videre med 
arbeidsmiljø og HMS. Virksomheten 
arbeidet høsten 2018 med 
organisering/ny organisasjon. Styret 
vedtok ny organisering på siste møte i 
desember og ny struktur iverksettes fra 
1.1.19. Rogaland A-senter AS er som 
en IA bedrift, opptatt av å være en 
arbeidsplass med vekt på nærvær og 
tett oppfølging av medarbeiderne. Det 
totale sykefraværet i 2018 utgjorde 
7,93 %. Det er styrets vurdering at det 
utøves effektiv økonomistyring og at 
driftskostnadene er nøkterne. 
Driftsstyret anser at årsmeldingen 
danner et godt inntrykk av Rogaland A-
senter sin virksomhet og 
resultatoppnåelse i 2018. 
Kanutten barnehage hadde sitt siste 
barnehagedriftsår 2017/2018 noe som 
medførte drift frem til og med august 
2018.   
 
Styret, 2019
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Solveig Lie, nestleder 
Anne – Christine Joys, styremedlem 
Preben Lindøe, styremedlem  
Inger Kari Nerheim, styremedlem 
Svein Erik Høie, styremedlem 
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Marit Windstad, styremedlem (ansatt valgt) 
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Årsmelding 
2018 

 
Eier 
Rogaland A-senter AS er et heleid 
ideelt aksjeselskap som eies av 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 
(SKBR) 100 %. Seks av 
styremedlemmene er oppnevnt av 
generalforsamlingen i SKBR. Eier 
vektlegger at styremedlemmene har en 
brei erfaring og kunnskap. Tre av 
styremedlemmene velges av og blant 
de ansatte.  
 

Formål og vedtekter 
Selskapet har som formål på «non-
profit» basis å bidra til å virkeliggjøre 
de ideelle mål som er fastsatt i 
vedtektene. Rogaland A-senter AS sin 
visjon er «Faglig i front – menneskelig 
og nær», og har som oppgave å 
behandle alkoholavhengige, 
medikamentavhengige, 
blandingsmisbrukere, avhengighet til 
illegale stoffer, spillavhengige og 
familie-/pårørende slik at de kan oppnå 
en bedring av livskvalitet.  
 

Mål  
Overordnet målsetting for 
virksomheten er å være en pålitelig, 
stabil og foretrukken leverandør av 
spesialisthelsetjenester innen TSB.  
 

 
 
 
 

Avtale med Helse Vest RHF 
Rogaland A-senter AS driver tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) etter 
avtale med Helse Vest RHF. Avtale om 
levering av spesialisthelsetjenester ble 
inngått for perioden 2015-2020. 
Sommeren 2018 fikk selskapet en 
orientering fra Helse Vest RHF om at 
de utløste opsjon i avtalen om 
forlengelse med 2 år. Virksomheten   
har således en avtale for 8 år. Dette gir 
en mer langsiktig og forutsigbar drift 
enn tidligere. Avtalen innebærer at 
Rogaland A-senter AS er tillagt 
vurderingskompetanse, 6 400 
polikliniske konsultasjoner, 300 
ambulante konsultasjoner pr. år samt 
37 døgnplasser, der av 15 
avrusingsplasser i egen 
avrusingsavdeling (AA).  
 

Lovhjemmel 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) er underlagt Lov om 
Spesialisthelsetjeneste. Lov om 
pasient- og brukerrettigheter og lov om 
helsepersonell. 
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Målgrupper 
Virksomhetens primære målgruppe er 
voksne kvinner og menn med 
avhengighet til alkohol-, og/eller 
illegale rusmidler og medikamenter. 
Det forekommer ofte at pasientene har 
et blandingsmisbruk. 
Familiemedlemmer kan få hjelp for 
egen del uavhengig om deres 
pårørende selv er i behandling. Det 
forutsettes at pasientene har et visst 
psykososialt funksjonsnivå for at 
klinikkens behandlingsavdeling (BA) 
skal ha effekt. De fleste ruspasientene 
er i aldersgruppen 30 - 50 år. 
Virksomheten etablerte ved denne 
avtalens inngåelse en egen Avdeling 
for Gravide og småbarnsforeldre 
(AGS). Metode og innhold gjør at 
tilbakeholdelse av gravide og 
småbarnsfamilier er samlet i egen 
døgnenhet med 5 døgnplasser.  
 

Styrearbeid 
Styret har avholdt fem styremøter i 
2018. Styret har i tillegg til å lede 
endringsprosesser opprettholdt 
produksjonskrav og god 
økonomistyring i virksomheten.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Organisasjon 
Virksomheten har en tydelig 
lederstruktur med kort vei mellom 
nivåene. Direktør er direkte underlagt 
styret/styreleder og er overordnet leder 
for hele virksomheten. Direktør har 5 
linjer; den største linjen er inn imot 
klinikken/fag som ledes av klinikksjef 
som også er journalansvarlig. To linjer 
inn imot støttefunksjoner; økonomi og 
HR/HMS.  Kompetansesenter rus 
(KoRus) er den fjerde linjen og til sist 
overfor FoU og kvalitet.  

 
Bemanning og 
kompetanseprofil 
Virksomheten har en sterk helsefaglig 
profil med spisskompetanse innen rus 
og avhengighet, psykiatri, 
Mentaliseringsbasert terapi (MBT), 
kognitiv terapi, psykoanalyse og 
familieterapi. At det i personalgruppen 
er medarbeidere med egenerfaring 
anses som viktig i vår 
kompetanseprofil.  
Personalgruppen består blant annet av 
sosionomer, sykepleiere / 
spesialsykepleiere, vernepleiere, leger 
/ overleger og psykologer / 
psykologspesialister.   
Av videreutdanning har vi prioritert 
psykiatri, MBT og rusbehandling.  
Vi har tre leger som er godkjente som 
spesialister innen rus- og 
avhengighetsmedisin. 
Vi har 5 psykologspesialister og flere 
psykologer er under spesialisering.  
Flere av våre LIS leger og ansatte i 
miljøterapien er i videreutdanning.  
Andre har gjennomført kurs og 
seminarer både internt og eksternt.  
Ledergruppen har avholdt sitt årlige 
lederseminar.  
Ca 107 årsverk 31.12.18 fordelt på 
stillingskategorier og stillingsstørrelse. 

Bjarte Grov, direktør 

Gaute Brækken, styreleder 
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Behandlings- 
tilbudet 
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Vurdering, inntak og koordinering (VIK)  

VIK mottar alle henvisninger til virksomheten. Antall henvisninger i 2018 var 995. 
Dette tallet inkluderer henvisninger fra andre vurderingsenheter til de kliniske 
avdelingene og søknader som vurderes mht. rett til helsehjelp. VIK er en sentral 
enhet i de tverrfaglige vurderingene for de som har innfridd frist, de som det skal 
planlegges et behandlingsforløp for, eller når det kommer søknad om nivåskifte.  
I forbindelse med pakkeforløpet er funksjonen / stillingen som forløpskoordinator 
også lagt til VIK. Dette gir mulighet for et tett samarbeid og en helthetlig vurdering av 
pasientene som søkes inn. Forløpskoordinator vil samarbeide tett med 
inntakskoordinator som planlegger inntak og forløp i våre døgnavdelinger.  
VIK har også et tett samarbeid med de andre TSB institusjonene i Helse Stavanger 
sitt opptaksområde. Dette samarbeidet foregår både i forhold til enkeltsaker og i 
felles møter med de andre vurderingsenhetene. Dette er viktig for å sikre best mulig 
og lik vurderingspraksis for pasientene, samt ha et fora for å drøfte utfordrende 
saker. 
 

 
Avrusingsavdelingen (AA) 
AA har 15 plasser for avrusing og 1 plass 
for stabilisering. 
Belegget var i 2018 på 87 % for avrusing 
og 108 % på stabilisering. Det er har vært 
en stor utfordring i holde belegget oppe i 
denne avdelingen. I løpet av 2018 var det 
63 pasienter som ikke møtte til 
innleggelse, 78 trakk saken før 
innleggelse, 62 ba om utsettelse og 197 
avbrøt eller dro før opprinnelig planlagt 
tid. Totalt var det 400 pasientforløp som 
ikke ble gjennomført som planlagt. Totalt i 
AA var det i 2018 planlagt totalt 622 
pasientforløp, derav var det 161 akutte 
innleggelser. Når 400 av 622 forløp ikke 
går som planlagt blir det mange ledige 
plasser, som også blir brukt til 
akuttinnleggelser. Derimot er det svært 
vanskelig å fremskynde innleggelser for å få fylt opp plassene. Det kan være 
vanskelig å få tak i pasienten, eller at de skal videre i behandling, som ikke er mulig å 
framskynde. 
Avdelingen har prioritert en rekke områder:  
 ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter rundt pasientene, for å sikre bedre 

dialog og behandlingsforløp for pasientene.   

 samarbeid med selvhjelpsgrupper som AA, NA, Tillitsperson fra Kirkens Bymisjon og 

Drop-Out teamet. Flere av selvhjelpsgruppene har faste avtaler på avdelingen. 

 barne- og pårørende arbeidet i avdelingen. Våre barneansvarlige har deltatt på flere 

kurs i løpet av året og har hatt ukentlige møter med Barne- og pårørende kontakten 

ved Rogaland A-Senter. 

 arbeid med å oppdatere/tilpasse alle prosedyrer i henhold til nasjonale retningslinjer 

og tilpasse behandlingen til pakkeforløpet som startet 1 januar 2019.  
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Avdelingen har økt sitt tilbud av aktiviteter til pasientene:  
 Institusjonspresten har grupper for pasienter med etikk og meditasjon, pluss samtaler  

 Avdelingen har oppgradert treningsrom slik at vi kan tilby lett fysisk aktivitet. 

 Tilbyr undervisning i hjerte- og lungeredning. 

 Sosiale sammenkomster som Quiz, brettspill, Bingo og andre aktivitet som tegning etc.  

Flere av pasientene har fått tilbud om forvern ved fremmøte for en best mulig 
forberedelse før avrusningen. Det er ofte nye pasienter som har fått dette tilbudet, 
eller pasienter som har behov for medisinske avklaringer. Dette har resultert i at vi får 
en bedre kvalitetssikring på hele behandlingsforløpet. 
Vi har også styrket kvaliteten på behandlingen for akutte pasienter, og avklaring av 
videre behandlingsforløp gjøres i større grad i form av tverrfaglig vurdering. Flere av 
de akutt innlagte pasientene får også et videre forløp.  
Avdelingen arbeider kontinuerlig med brukermedvirkning. Det er et mål at pasienten 
er aktiv deltakende i sin egen behandling. Avdelingen har i løpet av året hatt 2 
sykepleierstudenter i 3 mnd. praksis.  
Personal har hospitert/besøk ved HAS, FAB, Crux, Karmøy DPS og Karmsund ABR. 
Dette gir oss et bedre bilde av hver enkelt institusjon slik at vi kan gi god informasjon 
om videre døgnbehandlingstilbud til våre pasienter.  
Det har vært vanskelig å frigjøre personal til interne kurs på RAS, men kurs eksternt 
er blitt prioritert, slik at personalet kan holde seg faglig oppdatert. Personalet ved 
avdelingen har også hatt tilbud om veiledning av intern/ekstern veileder. Alle 
pasienter har fått tilbud om undervisning om kriseplan og informasjon om Individuell 
Plan fra vår sosionom. 
 

Behandlingsavdelingen (BA)  

BA har 15 plasser og 1 brukerstyrt plass. 
Avdelingen hadde et belegg på 94 % i 2018. BA har opplevd en jevn pågang i 
innsøkingen, og har på tross av overbelegg i perioder, en ventetid på 9 uker pr 
31.12.18. 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 områder har avdelingen 
hatt gjennom 2018:  
 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)  På tur langs Jæren 
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 Familiearbeid (familie-/par-/barn samtaler). Det er arrangert og avholdt 

pårørendekvelder  

 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.  

 Ansatt brukerrepresentant som er til stede i miljøet og aktiv medspiller i kvinne og 

mannsgruppene.  

 Økt innsats for å sikre deltagelse i ansvarsgruppemøter og samarbeid med 

ruskonsulent/kommune.  

 Etablert tverrfaglige team hvor pasienten i større grad blir ansvarliggjort og 

deltakende i egen behandling. Teamene består av behandler, lege, primærkontakt, 

familieterapeut og tjenestekoordinator.  

 Avdelingen har vektlagt på møtestruktur, hvordan etablere strukturelle og nyttige 

møter.  

 Miljøterapeutene på avdelingen har hatt som prosjekt å utarbeide psykoedukasjon i 

undervisningsform til pasientene. Temaer for undervisning, er bl. annet helseangst, 

stress, miljøterapi, tilknytning, søvn 

 
 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS)  

AGS har 3 plasser for gravide og 2 familieplasser og gir behandlingstilbud til gravide 
og småbarnsforeldre med bekymringsfull bruk av alkohol, illegale rusmidler 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 har i 2018 en 
beleggsdekning på 84%. I løpet av året 
har det vært 10 innleggelser av gravide, 
1 av disse har vært innlagt etter HOL 
(Helse og omsorgstjenesteloven) § 10-
3.Ti pasienter har vært innlagt på 
familieplass, herav tre som fortsatte 
behandlingen etter å ha vært innlagt 
som gravid.  Fem 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.   
 
 
 

Trilletur ved AGS 
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Områder vi har prioritert i 2018:  
Mentaliseringsbasert miljøterapi.  
Alt personal på AGS har i fullført 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. 
Vi fortsetter, sammen med BA, med veiledning med Bente Sommerfeldt og Finn 
Skårderud i 2019.  
Barn som blir rus – og stresseksponert i svangerskapet. 
Del 2 av kurs arrangert som samarbeid mellom AGS, KoRus, BUPA - SUS, LAR 
helse Stavanger og Fylkesmannen i Stavanger. Målgruppen er kommunalt ansatte i 
helse/sosial/psykisk helse/rus, barnevernstjenester og spesialisthelsetjenester. Del 1 
ble arrangert høst 2017.  
Marte Meo. Marte Meo opplæring internt og eksternt i regi av veileder fra AGS har 
fortsatt i 2018.Metoden er i hovedsak brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom 
foreldre og barn. 

 

Det har også vært et økt fokus på arbeid med rusmestring og rusmestringsplan i 
miljøterapi.  Dette er en del av avdelingens kvalitetsforbedringsprosjekt i 2018. 
Arbeidet fortsettes i 2019.  
 
 

Poliklinikken (PK)  

PK har avtale om 6400 
konsultasjoner og 300 ambulante 
konsultasjoner.  
Avdelingen oppnådde 96 % på 
konsultasjoner og 67 % på de 
ambulante. 
Det har vært utfordrende med høyt 
sykefravær i poliklinikken, som ikke 
har vært jobbrelatert. Men det har 
vært jobbet godt med å få inn vikarer i 
stillingen, slik at vi stort sett har hatt 
full bemanning.  
Poliklinikken har som resten av 
klinikken tatt i bruk DIPS 
journalsystem. Og det er klare 
forventninger om at dette vil bidra fremover til å bedre samhandling med fastleger og 
øvrige henvisere gjennom elektronisk kommunikasjon. 
Det har vært full drift ved alle avdelinger og utekontor hele året; på Tasta, Bryne, 
Sandnes og Jørpeland. Dette videreføres i 2019. Det var 14 fristbrudd i poliklinikken i 
2018. Hovedsatsingsområder har vært utredning og behandling av ulike former for 
avhengighet. Øvrige satsingsområder har vært arbeid med familier og pårørende.  
 

Fra en av temakveldene ved Poliklinikken 
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Poliklinikken er i faglig front med sitt team som behandler spilleavhengighet. Det vil 
bli ytterligere satsing på utvikling av behandlingstiltak for spilleavhengige i 2019. MBT 
(mentaliseringsbasert terapi) har vært et satsingsområde. 
 
Ansatte i poliklinikken underviser lokalt, regionalt og på nasjonale konferanser. 
Spillteamet får hyppige forespørsler om undervisning og informasjon til 
samarbeidspartnere. Teamet deltar i faste samarbeidsfora med RUPO Stavanger og 
Sandnes der målsetting også er kompetansedeling. 
Poliklinikken har fortsatt samarbeid med ALOR nettverk og deltar på konferanser 
som nettverket arrangerer i vår helseregion. 
 
 
 
 

Diakonalt tilbud 
Behandlingstilbudet ved virksomheten 
inkluderer tilbud om en etisk og diakonale 
tilnærming. Virksomheten sin prest i 60 % 
stilling har en viktig oppgave innen dette 
området og har som sine ansvarsområder;   

 Bidra til bevisstgjøring og styrking av 
institusjonens diakonale identitet og 
grunnleggende verdier. 

 Tilbud om sjelesorg og åndelig omsorg 
for pasienter på alle avdelinger.  

 Etikkrefleksjon som en fast del av 
pasientenes ukeplan på de kliniske 
avdelingene. 

 Organisere bruken av stille rom, 
markering av høytider, glede og sorg, 
bruk av ritualer, meditasjon og 
mindfullness i behandlingen. 

 Bidra til oppfølging/ ettervern gjennom 
samarbeid med Kirkens Bymisjons 
virksomheter og eksterne samarbeidspartnere inkludert Utstein pilegrimsgård, 
Crux og Byprestene i Sandnes. 

 Etikkrefleksjon for personalgruppen gjennom Klinisk Etikk Komite (KEK), 
undervisning og veiledning. 
 

KEK har i 2018 hatt fire møte og behandlet fem meldte saker med etiske 
problemstillinger i tilknytning til pasientbehandlingen. Komiteen er tverrfaglig 
sammensatt og representerer alle avdelingene, arbeidet ledes av institusjonspresten. 
KEK samarbeider med KEK ved Stavanger Universitetssykehus og Senter for 
medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. 

  

Institusjonspresten i luftige omgivelser 
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Personalet – vår 
viktigste ressurs  
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Medarbeiderne på Rogaland A-senter 
er vår viktigste ressurs. Å inneha riktig 
kompetanse på rett plass er nødvendig 
for å nå våre mål og krav fra 
oppdragsgivere. Arbeidet med å 
utarbeide en god og gjennomførbar 
kompetanseplan ble startet i 2018, og 
vil ferdigstilles i 2019. I denne planen 
vektlegges tre nivå fra å sikre 
kompetansen i organisasjonen; 1) 
nyansatte, 2) ajourholde riktig og nok 
kompetanse hos de som allerede er 
ansatt, samt 3) sørge for 
videreutvikling av ansatte i form av 
veiledning, kurs, internopplæring, 
videreutdanninger og spesialiseringer 
der det er nødvendig. Planlegging av 
et eget tverrfaglig Fagråd, et faglig 
rådgivende organ, ble påbegynt i 2018.  
I 2018 har vi investert i bred opplæring 
i Mentaliseringsbasert Terapi (MBT) for 
både miljøterapeutisk personell og 
individualbehandlere. Psykiater Finn 
Skårderud og psykologspesialist Bente 
Sommerfeldt har vært eksterne 
opplæringsansvarlige.  
I tillegg har vi brukt mye tid og 
opplæring på overgang fra Rusdata til 
Dips.  

Utover disse store satsningene har vi 
brukt ressurser på Lederutvikling, samt 
flere spesialiseringsløp for våre 
psykologer og leger.  

Det totale sykefraværet i 2018 utgjorde 
7,93%. Dette var høyere enn året før, 
så vi etablerte en samarbeidsgruppe 
mellom HR/avdelingsleder, BHT og 
NAV Arbeidslivssenter for 
gjennomføring av et 
Sykefraværsprosjekt med fokus på 
kartlegging og tiltak, som vi håper å se 
effekt av i 2019. Et av tiltakene var 
sykefraværs-oppfølgingskurs for alle 
tillitsvalgte, AMU-medlemmer og alle 
ansatte med lederansvar. Dette 
samarbeidet var forankret i AMU. 
Medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres hvert år. Resultatene fra 
2018 viste en svært høy trivsel og 
arbeidsglede.  
Organisasjonsutvikling har vært tema i 
hele 2018. Styret og direktør hadde 
ved utgangen av 2018 fått på plass 
organisasjonsjusteringer, som 
forhåpentligvis har effektivisert, og 
svart på utfordrende områder i 
bedriften. 
AMU har hatt 4 møter i 2018.  De 
største tema på møtene har bl.a. vært 
overgang til ny pensjonsordning, ny 
organisasjonsmodell, samlokalisering, 
sykefraværsoppfølgingsprosjekt og 
avviksmeldinger. 
Samarbeidsmøter med plasstillitsvalgte 
har blitt gjennomført 8 ganger i 2018.  
Vi ble re-sertifisert for tre nye år som 
Miljøfyrtårnbedrift. 
 
Arbeidsmiljøtiltak: 
Vi er IA-bedrift, med handlingsplan 
utarbeidet i samarbeid med AMU. 
I 2018 meldte vi oss inn som Hjem-
Jobb-Hjem bedrift. 
Vi tilbyr alle ansatte i 50% stilling og 
høyere, individuell helseforsikring i 
Storebrand. 
Utover dette betaler vi trening på Sats 
for ansatte, utbetalingen er 
innsatsstyrt. Vi har årlig 
personalseminar i mai måned, og 
tilstelning før jul. 

Motiverte medarbeidere arbeider best. Her ses en av 
mange motivasjonspakker ved overgangen til Dips 
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Året 2018 i tall 
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13 - 17 år 18 - 23 år 24 -
29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70 + år

Aldersfordeling

Nøkkeltall 
 

 Mottatte henvisninger: 995 

 Polikliniske konsultasjoner: 6172  

 Antall ambulante polikliniske konsultasjoner: 201 
 

 Antall behandlingssekvenser i avdelingene: 
o Avrusningsavdelingen (AA): 486 
o Behandlingsavdelingen (BA): 70 
o Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS): 19, av disse 4 barn 

 

 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 7123 

 Liggedøgn Behandlingsavdelingen: 5397 

 Liggedøgn Avdeling for gravide og småbarnsfamilier: 1969 

 Antall akuttinnleggelser: 159 

 Avsluttede døgnbehandlinger: 481 
 
 
 
 

Aldersfordeling Polikliniske konsultasjoner 
 

 

 

  

Alder Prosent 

13 - 17 år 0 % 

18 - 23 år 1 % 

24 - 29 år 3 % 

30 - 39 år 36 % 

40 - 49 år 32 % 

50 - 59 år 21 % 

60 - 69 år 6 % 

70 + år 1 % 
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Døgnavdelingene 
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2016 2017 2018

Antall pasienter

Avrusningsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 0 0 0 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 17 24 41 

24 - 29 år 20 49 69 

30 - 39 år 38 123 161 

40 - 49 år 29 95 124 

50 - 59 år 22 44 66 

60 - 69 år 9 9 18 

70 + år 1 6 7 

Sum 136 350 486 

Behandlingsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 0 0 0 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 0 0 0 

24 - 29 år 0 1 1 

30 - 39 år 8 12 20 

40 - 49 år 8 17 25 

50 - 59 år 8 9 17 

60 - 69 år 5 2 7 

70 + år 0 0 0 

Sum 29 41 70 

Avdeling for gravide og 
småbarnsfamilier 

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 3 1 4 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 6 0 6 

24 - 29 år 2 1 3 

30 - 39 år 6 0 6 

40 - 49 år 0 0 0 

50 - 59 år 0 0 0 

60 - 69 år 0 0 0 

70 + år 0 0 0 

Sum 17 2 19 
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Polikliniske hoveddiagnoser 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ikke møtt 
 
De aller fleste 
pasientene starter 
pasientforløpet i 
Avrusningsavdelingen 
eller Poliklinikken. 
Derfor har vi ikke 
oppgitt tall for andre 
avdelinger 
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F630

Registrerte hoveddiagnoser på pasienter i behandling 

F10 - Alkohol 59 % 

F11 - Opiater 13 % 

F12 - Cannabis 9 % 

F13 - Sedativa og hypnotika 5 % 

F15 - Andre stimulanter 7 % 

F19 - Mulitiple/psykoative stoffer 11 % 

F630 - Spilleavhengighet 7 % 
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Samarbeid/ 
samfunnsaktør 
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KoRus vest Stavanger – oppdrag og utviklingsarbeid  
 
KoRus vest Stavanger er ett av syv 
regionale kompetansesenter innen rus, 
finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal 
sikre ivaretakelse, oppbygging og 
formidling av rusfaglig kompetanse. 
Vår hovedmålgruppe er fagansatte og 
beslutningstakere i kommuner, og i 
noen grad fylkeskommunen og 
spesialisthelsetjenesten i Rogaland 
fylke. 
I tillegg til kartlegging- og 
oversiktsarbeid (Ungdata og 
Brukerplan) er våre kjerneoppgaver 
delt inn tre områder; 
Rusmiddelforebygging, tidlig innsats og 
rusarbeid. Våre arbeidsmetoder 
inkluderer kunnskapsformidling 
gjennom kurs, konferanser og digitale 
medier, faglige nettverk, samt råd og 
veiledning. 
 

Litt om Rusmiddelforebygging 
KoRus har i løpet av året styrket egen 
kompetanse på praksisnær forskning 
og utviklingsarbeid. Dette fordi 
oppgavene våre framover i større grad 
vil handle om samarbeid med 
kommuner i Rogaland om tiltak som 
kan knyttes til Program for 
folkehelsearbeid. 
 
I 2018 har også forberedelser knyttet til 
Ungdata undersøkelsen Ung i 
Rogaland 2019 vært prioritert høyt. Når 
denne levekårsundersøkelsen er ferdig 
april/mai 2019, vil den bidra til et godt 
kunnskapsgrunnlag for tiltak innen 
folkehelsearbeid med ungdom i 
kommunene. 
 
KoRus har et godt samarbeid med 
Fylkesmannen og KORFOR om 
Brukerplan. I år har vi lagt opp til at 
kommunene, i forbindelse med 
presentasjoner av tallmaterialet, har 

kunne få mer analysestøtte enn 
tidligere. Det er dessuten gjennomført 
en fordypning av tallmaterialet i noen 
utvalgte Ryfylkekommuner, et arbeid 
som skal følges opp videre. Et eget 
Brukerplanteam er opprettet ved 
senteret fra høsten, og tema på 
høstens interne fagdag var hvordan vi 
kan benytte tallmateriale fra Brukerplan 
på nye arenaer. 
 

Litt om Tidlig innsats   
Å spre modellen BTI (Bedre tverrfaglig 
innsats) og rekruttere nye kommuner til 
å ta i bruk denne, har vært et 
satsningsområde i 2018. I tillegg har vi 
fortsatt fokus på styrking av 
kompetanse på arbeid med gravide og 
småbarnsforeldre, og har bidratt 
utvikling av MI som verktøy innenfor 
Tidlig intervensjonsområdet. 
  

Litt om Rusarbeid 
Også i 2018 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) .  
Vi har engasjert oss i arbeidet med 
etablering av bistandsteam i 
helseregionen, slik at innleggelser uten 
samtykke etter helse- og 
omsorgstjenesteloven kan praktiseres 
på mer hensiktsmessige måter. Vi har 
også startet en avklaring med 
Fylkesmannen i Rogaland og andre 
relevante fagmiljøer, om hvordan 
KoRus kan understøtte tjenestene med 
relevant opplæring og 
kompetansehevende tiltak knyttet til 
det faglige innholdet i pakkeforløpene. 
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Samarbeid  
KoRus Stavanger har et felles 
samfunnsoppdrag sammen med andre 
KoRus’er i Norge, Regionalt 
ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging 
(RVTS), Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge (RKBU), og 
Kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid for voksne i kommunene 
(NAPHA). Dette oppdraget handler om 
å styrke kunnskapen og kompetansen 
på sine respektive fag- og 
arbeidsområder. Helsefremmende og 
forebyggende arbeid, arbeid ut mot 
tjenestene og tverrsektorielt arbeid skal 
vektlegges. Sentrene skal gjennom 
kunnskapsformidling og 
implementeringsstøtte bidra til at 
praksisfeltet tar i bruk 
kunnskapsbaserte og effektive tiltak og 
metoder. Sentrene skal også legge til 
rette for kvalitetsutvikling og 
systematisk brukermedvirkning, og 
bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre 

både erfarings- og forskningsbasert 
kunnskap.  
 
På regionalt nivå (Rogaland) er KoRus 
Stavanger sterkt involvert i samarbeid 
med overnevnte kompetansesentre, 
gjennom regelmessige møter med 
fokus på felles innsatser knyttet til ulike 
prosjekter.  
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. 
 
Vi samarbeider også meget tett med 
Fylkesmannen i Rogaland, både med 
ulike spesifikke innsatser/prosjekter, 
men også gjennom felles drift av 
Regional kompetansegruppe for rus og 
psykisk helse.

 
 
 
 

KoRus-gjengen 
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Fag og kvalitets-
utvikling 
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Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid  
 
Rogaland A-senters system for 
kontinuerlig arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet ble gjennomgått og 
oppdatert i 2018: 

 Etablering av kvalitetshåndbok 
med beskrivelse av systemet 

 Oppdatering av avviks- og 
risikohåndteringsrutiner, inkludert 
lederopplæring  

 Grundig gjennomgang og revisjon 
av alle prosedyrer 

 Tilrettelegging av elektronisk 
program, EQS 

 
Prosesser: 

 Arbeidet med kompetanseplan for 
opplæring av nyansatte og for 
vedlikehold og oppdatering av 
kompetanse, i samarbeid med HR- 
avdeling ble igangsatt 

 Gjennomgang av aktuelt lovverk 
for å kvalitetssikre interne 
prosedyrer og rutiner. Nye 
prosedyrer om taushetsplikt og 
journalskriving ble utarbeidet 

 Etablering av husordensregler og 
revidering av prosedyrer i tråd med 
ny forskrift om tvang under 
innleggelse. Husordensregler ble 
sendt til Fylkesmannen for 
godkjenning 

 Utredning og valg av elektronisk 
løsning for 
brukertilfredshetsundersøkelser 

 Seks lokale (enhetsvise) 
kvalitetsforbedringsprosjekter 

 
Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalget (KPU) 
hadde syv møter i 2018. Utvalget 
behandlet blant annet disse temaene: 
brukerundersøkelser, 
voldsrisikokartlegging, 
informasjonssikkerhet, innhold i 
kvalitetshåndbok, pakkeforløp og 
utskrivingsklare pasienter, 
brukermedvirkning; fellesmøte mellom 

KPU og Brukerutvalget, overgang til 
DIPS, avklaring av grenseoppganger 
mellom rus og psykisk helsevern, delt 
pasientjournal.  

 
Brukerutvalget hadde i 2018 fire 
møter, i tillegg til et felles møte med 
KPU i juni.  
Totalt ble det behandlet 38 saker inkl. 
referat. Fast sak var informasjon om 
driften på RAS. 
Noen saker ble behandlet i flere møte; 
lokalisering av poliklinikk, innføring av 
DIPS, innføring av pakkeforløp, 
husordensregler, brukermedvirkning og 
brukerundersøkelser, presentasjon av 
avdelinger og kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid på RAS. 
Fellesmøte med KPU, ble bestemt å 
ha en gang i året på forsommeren, 
tema denne gang var informasjon og 
drøfting av hvordan de to rådene 
arbeider og kan samarbeide.   
 
EQS ressursgruppe hadde 7 møter i 
2018. Hovedfokus for gruppen har 
vært å tilpasse EQS til prosessene for 
avviksbehandling, risikovurdering, 
dokumentstyring og systematisk HMS 
og kvalitetsarbeid. Det ble særlig 
arbeidet med avdelingenes forsider for 
å sikre bedre oversikt over interne 
prosedyrer og rutiner, og med konkrete 
forbedringsforslag fra brukerne av 
EQS. Gruppen består av ansatte fra tre 
avdelinger, verneombud, IT-ansvarlig, 
kontorleder for merkantilt personell og 
kvalitetskoordinator. 
Kvalitetskoordinator og IT ansvarlig 
deltok på EQS brukerforum. 
 
Det ble gjennomført en overordnet 
ROS-analyse med tema: «Lang 
ventetid for behandling i Poliklinikken». 
Ny metodikk ble utprøvd og analysen 
ble overlevert oppdragsgiver i 
Tertialmøte med Helse Vest i februar 
2019.02.18 
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Pakkeforløp for TSB innføres fra 
01.01.19. Det legges til grunn at det er 
klare frister i behandlingsforløpet som 
skal sikre at alle pasienter får likt tilbud 
uavhengig av hvor de bor. Det legges 
stor vekt på somatisk utredning, da 
mange har sykdommer som ikke blir 
oppdaget og behandlet. Det legges 
også stor vekt på brukermedvirkning. 
Alle skal ha en basiskartlegging i 
oppstart av behandling. Det kommer 
også et rapporteringssystem i DIPS fra 
01.03.19, som skal overvåke at fristene 
blir holdt. Det legger og stor vekt på 
gode overganger mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten.  
I forhold til pasienter som er 
ferdigbehandlet foreligger det nå 

mulighet for å varsle kommunen om 
behov, og hvis kommunen ikke kan ta 
imot når pasienten er ferdigbehandlet, 
så kan RHF kreve betaling av 
kommunen. RAS har brukt høsten til å 
sette seg inn i dette, og klinikksjefen 
har også vært representant for de 
private ideelle i et regionalt utvalg for 
implementering av pakkeforløp i TSB, 
voksen og barne- og 
ungdomspsykiatrien.  
 
I forbindelse med omorganisering ble 
det i desember 2018 besluttet å 
ansette kvalitetskoordinator i fast 
stilling som kvalitet- og HMS leder fra 
01.01.2019. 

 
 
 
 
 

  

Klinikkbygget 
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Forskning og utvikling 
 
Rogaland A-senter/KoRus Vest 
Stavanger har i 2018 vedtatt en egen 
strategi for forskning og utvikling. 
Rogaland A-senter vil i 
strategiperioden fokusere på tre 
strategiske satsingsområder for å tilby 
enda bedre behandling til pasientene 
og deres familier og bidra til en enda 
bedre folkehelse: 1. Behandlings- og 
recoveryprosesser, 2. Familier og barn 
og 3. Folkehelse. I alt vårt arbeid med 
forskning og utvikling vil vi legge vekt 
på samarbeid med pasient/bruker og 
pårørende. Arbeid med forskning og 
utvikling ved RAS er helt avhengig av 
et nært samarbeid med våre regionale 
og nasjonale samarbeidspartnere. Vi 
vil i strategiperioden arbeide for et 
enda mer integrert samarbeid med 
Stavanger Universitetssykehus 

(KORFOR), og Universitetet i 
Stavanger (Master i rus og psykisk 
helse, Programområdet for 
samfunnsdeltakelse i skole og 
arbeidsliv). De strategiske grepene har 
vært å Se FOU-strategien i lys av det 
generelle kvalitetsutviklingsarbeidet og 
det kliniske utviklingsarbeidet ved RAS 
og fortløpende å vurdere mulige 
koblinger mellom avdelingsvise 
forbedringsprosjekter og utvikling av 
FOU-prosjekter. Rent konkret har det 
vært en målsetning å ansatte ved ulike 
avdelinger til FOU-prosjekter både 
innenfor rammene av eksisterende 
stillinger og frikjøp av stillinger, samt 
koble eksterne masterstudenter på 
prosjekter i tilknytning til Rogaland A-
senter å søke om eksterne 
forskningsmidler.

 

 

 
I 2018 har to masterstudenter vært 
tilknyttet prosjekter ved Rogaland A-
senter. Den ene studenten har vært 
tilknyttet et prosjekt om poliklinisk 
avrusning som både har vært definert 
som et forskningsprosjekt og som et 
kvalitetsforbedringsprosjekt. Prosjektet 
fikk også tildelt regionale 
såkornsmidler, og har hatt ei 
prosjektgruppe bestående av interne 

og eksterne aktører med 
avdelingsoverlege og fou-leder som 
sentrale aktører. Prosjektet videreføres 
i 2019. Den andre masterstudenten har 
i sitt masterprosjekt analysert Ungdata-
tall fra 2019 i tett samarbeid med 
rådgiver på KoRus og med FOU-leder. 
I forhold til forskning på behandlings- 
og recovery-prosesser går Phd-
prosjektet om tilfriskningsprosesser i et 

Møte i prosjekt for poliklinisk avrusning  
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sosiologisk perspektiv sin gang, og der 
første artikkel fra prosjektet nå er 
publisert (Robertson 2019). Vi har 
videre i 2018, som en 
samarbeidspartner med UiS og 
Sandnes kommune, fått prosjektmidler 
til et doktorgradsprosjekt om det 
brukerstyrte kurset «Recovery is up to 
you». PhD-studenten er tilknyttet UiS, 
men der Rogaland A-senter i en rolle 
som biveileder. I forhold til familier og 
barn arbeides det også i år videre med 
en kunnskapsoppsummering om barn 
og pårørende som lever med rus sine 
levekår, i samarbeid med Akershus 
Universitetssykehus, Vestre Viken og 
Barnsbeste. Dette arbeidet forventes 
avsluttet i 2019. I forhold til forskning 
innen tema familier og barn har ansatte 
ved Rogaland A-senter bidratt som 
førsteforfatter på en publikasjon om 
henholdsvis familieinvolvering i 
behandling fra et brukerperspektiv 
(Selbekk et. al 2018) og som 
medforfatter på en review om 
livskvalitet hos partner som lever med 
rus i sitt parforhold (Birkeland et. al 
2018). Den første artikkelen er også 
lagt fram på en internasjonal 

forskningskonferanse om avhengighet 
og berørte familiemedlemmer (AFI-net) 
der flere ansatte fra Rogaland A-senter 
deltok. 
 

   

Det jobbes ellers systematisk for å 
styrke og kvalitetssikre familiearbeid, 
spesielt på poliklinikken, men også på 
hele huset. I den forbindelse jobbes 
det med design for dokumentasjon av 
dette utviklingsarbeidet. 

 
 
Publikasjoner 2018:  
Robertson, I. E., & Nesvåg, S. M. (2018). Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition 
into a non-using life. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. https://doi.org/10.1177/1455072518796898 
Selbekk, A. S., et al. (2018). "“A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”: Affected Family Members 
Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment."  Contemporary Drug Problems, 45(2): 146-162. 

Birkeland, B., Foster, K, Selbekk, A.S, Høie, M, Ruud T and Weimand, B. (2018). "The quality of life when a 
partner has substance use problems: a scoping review." Health and Quality of Life Outcomes 16(1): 219. 

Deltakelse på internasjonale konferanser:  
11.11.18 «A Problem Like This Is Not Owned by an Individual» Affected Family Members Negotiating Positions in 
Alcohol and Other Drug Treatment”. Presentation at the first AFINet (Addiction and the Family International 

Network) International Conference,  Newcastle, UK, November 2018 AFINet, Newcastle, England 

 
 
 
 
 

Presentasjon ved internasjonal forskningskonferanse (AFI-
net) i Newcastle 

https://doi.org/10.1177/1455072518796898
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Pakkeforløpsarbeid 
 
RAS har i 2018 gjort en viktig innsats 
for å forberede pakkeforløpet. Internt 
har avdelingsoverlege ledet 
forberedelsene til pakkeforløpet i ei 
bredt sammensatt gruppe. Det ble 
spesielt arbeidet med logistikken i 
første del av pakkeforløpet og med 
basiskartlegging. Vi valgte å integrere 
KVARUS (Kvalitetsregister rus) i 
pakkeforløpet, i tråd med ønskene fra 
KORFOR, som har ansvaret for dette 
registeret. Nestleder ved poliklinikken 
la, sammen med ei egen 
arbeidsgruppe, ned betydelig arbeid i å 
strukturere basiskartleggingen. Denne 
skal bestå av første samtale, 
legeundersøkelse og KVARUS-
registrering sammen med enkel 
strukturert kartlegging av kognitiv 
funksjon (MOCA) og psykisk lidelse 
(MINI Plus). Basiskartlegging skal 
utføres av et eget tverrfaglig team.  
 

Lokalt har RAS deltatt i ei 
arbeidsgruppe sammen med Helse 
Stavanger, der det har vært tre møter i 
løpet av høsten. Fra vår side har det 
vært en målsetting å være rimelig bra 
harmonisert med øvrig rus-
spesialisthelsetjeneste i området. 
 
På regionalt nivå er det i 2018 avholdt 
til sammen fire møter i regionale 
gruppe for ideelle i Helse Vest-
området, med utveksling av planer og 
erfaringer fra de ulike ideelle 
avtaleinstitusjonene og deres 
samarbeid med helseforetakene i 
regionen. Klinikksjef ved RAS, også 
leder av gruppa, deltok også i møtene 
Helse Vest arrangerte for HFene. Både 
i gruppa med ideelle og i HFene er det 
stor variasjon i hvordan en tenkte å 
organisere pakkeforløpet. Ved årsslutt 
er organisasjonen godt forberedt på å 
ta imot pakkeforløps-pasienter.  

 

Glimt 2018 
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Bedre tverrfaglig innsats 
I tråd med Helsedirektoratets 
tilskuddsbrev har KoRus vest 
Stavanger i 2018 videreført og 
videreutviklet arbeidet med Bedre 
Tverrfaglig Innsats (BTI). BTI er en 
samarbeidsmodell, som sikrer tidlig, 
helhetlig og koordinert innsats overfor 
barn, unge og familier som det er 
knyttet bekymringer til uten at det blir 
oppfølgingsbrudd. 

I 2018 var det 13 BTI - kommuner i 
Helse Fonna – regionen (Hordaland, 
Sunnhordaland og Rogaland). I 2018 
signerte 2 kommuner i Rogaland 
samarbeidsavtale med KoRus, og 
disse har gjennomført BTI – 
undersøkelse i regi av KoRus. Totalt 7 
kommuner i fylket deltar i BTI – 
nettverkssamlinger. Regionale 
nettverkssamlinger for BTI – 
kommuner er etablert både i Helse 
Fonna regionen og i sør – Rogaland. 
Disse arrangeres av KoRus vest 
Stavanger i samarbeid med 
Fylkesmannen i Rogaland, RVTS og 
RKBU. 

Barn som pårørende sees på som en 
del av BTI – satsningen i Helse Fonna 
regionen. Sammen med Helse Fonna 
HF, har 5 BTI – kommuner og 5 
somatiske/psykisk helsevernavdelinger 
vært med i et samhandlingsprosjekt 
som en oppfølging av 
Multisenterstudien. Dette oppdraget 
ble gitt av Barns Beste. Rapport 
kommer våren 2019.

Brukerplandager i nytt format
Brukerplan er et verktøy for kommuner 
som ønsker å kartlegge innbyggere 
som mottar kommunale tjenester, helt 
eller delvis knyttet til utfordringer med 
rus og/eller psykisk uhelse. Hensikten 
er å få oversikt over omfang, 
alvorlighetsgrad, tjenester brukt og 
etterspurt de neste årene. 
Kompetansesenteret har i mange år 
vært ansvarlig for opplæring, analyse 
og formidling av resultatene til 
kommunene.  
 
Brukerplandagene har en 
formidlingsform under utprøvning. Vi 
samler kommunene regionsvis og 
inviterer både ledere og kartlegger. Det 
er ca 25-35 deltakere per samling, 

tidsrammen er ca 4.5 timer og formen 
er dialog. KoRus lager tabeller og 
grafer med utgangspunkt i rådata og 
kommunene forventes å delta i 
analysen. På en måten blir analysen et 
felles produkt av de som forstår rådata 
best og de som kjenner brukerne best. 
Hensikten er å øke forståelsen 
generelt, men også å skape 
nysgjerrighet slik at kommunene 
etterspør mer Brukerplankunnskap. I 
en av regionsamling prøvde vi, i tett 
samarbeid med NAPHA, ut en 
arbeidsform hvor vi innledet med 
presentasjon i dialog, og avsluttet med 
workshop. Dette kan være et naturlig 
skritt videre i en utviklingsprosess som 
aldri må ta slutt.  

Både Sauda og Suldal kommune signerte i 
2018 samarbeidsavtale om BTI, her ses  
signeringskaka i Suldal 
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Vårseminar 2018 
Alle er vel enige om at årets seminar må være en av de varmeste, vakreste og mest 
idylliske vi har opplevd. 
 

 
 
 
Vi hadde båttur over fjorden med et veldig hyggelig mannskap og ankom Ramsvig i 
strålende sol. Mette Solland var en utrolig hyggelig dame som tok oss godt imot og 
vartet oss opp med fantastisk mat og fine historier om Sjernarøyene. 
 
Psykolog Tor Åge Eikerapen var en engasjert foredragsholder som snakket seg svett 
om kommunikasjon og alle fallgruvene vi går i når vi kommuniserer.  

Det ble underholdende 
presentasjoner fra av ulike 
avdelinger. Noen hadde Kahoot, Tor 
hadde en fantastisk solo sang, 
KoRus hadde en uforglemmelig 
opptreden som skulle gjøre 
det klinkene klart hva de drev med. 
AGS hadde rollespill med en gravid 
som egentlig ikke hadde noe særlig 
rusproblem, og egentlig bare ville 
reise hjem. VIK viste en morsom 
presentasjon med deres idoler. 
Merkantil, kjøkken og prest var vel de 
som imponerte mest med sangen 
Når det ringer i telefonen….Knallbra! 

 
Vårseminaret er ment for å ha det litt gøy, bli kjent på tvers av avdelinger og det å 
gjøre noe sammen. Vi håper på flere deltakere neste år... 
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I skrivende stund har virksomheten avtale med Helse Vest RHF ut 2022. Vi er 
således like over midten på en til sammen 8 år lang avtale. Rogaland A-senter AS er 
glade for å være innen Helse Vest RHF området da vi oppfatter oppdragsgiver som 
en seriøs, kompetent og interessert samarbeidspart for Rogaland A-senter AS.    
 
Videre leser og forstår vi at det er klare føringer og støtte fra politisk hold og Helse- 
og omsorgsdepartement (HOD) om at private ideelle skal det etableres planer og 
strategier for hvordan disse virksomhetene kan utvikles videre innenfor dagens 
spesialisthelsetjeneste. Vi ser frem til et samarbeid om dette.  
 
Faglig arbeid. I avrusingsavdelingen følger den medisinske behandling anerkjente 
retningslinjer, og vi forsøker å lage et videre behandlingsforløp sammen med 
pasienten. Rogaland A-senter legger stor vekt på utredning av psykiske lidelser og 
somatikk. Vi har også et bredt terapeutisk tilbud med mange forskjellige tilnærminger.  
 
Pakkeforløp er implementert med basiskartlegging, enten i poliklinikk eller avrusings- 
avdeling. Klinisk beslutning og videre oppfølging utføres og registreres fra 1. mars i 
DIPS. Brukermedvirkning har en sentral rolle i pakkeforløpet.  
   
 
 
 
Bjarte Grov        Finn Johansen 
Direktør        Klinikk-/fagsjef  
 
 
  

Veien videre 
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