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Direktørens tilbakeblikk  

Rogaland A-senter AS tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for mennesker med rus- og 

avhengighetsproblematikk og deres familie-/pårørende. Vår visjon er «Faglig i front og menneskelig 

og nær». Dette er en erkjennelse av at skal vi ha «livets rett», så må vi tilby anerkjente metoder og 

faglig kvalitet i alt vi driver med. Visjonen vår peker også på hvem vi er til for: det er de som trenger 

hjelp til å komme ut av/eller påvirkes av en destruktiv tilværelse med rus og avhengighet – her må vi 

fortsette å være menneskelig og nær.  

En styrke er vår fleksibilitet. Vår størrelse og evne til å snu oss vurderer jeg til å være et fortrinn. Jeg 

tenker særlig på engasjementet og arbeidet med å etablere gode strukturer rundt pakkeforløp som 

viser godt igjen. Pakkeforløp har vi nå ca ett års erfaring med. Jeg opplever at vår virksomhet har 

bestemt seg for å bli så god som bare mulig på dette. Et stort utviklingsarbeid hvor mange fagfolk har 

engasjert seg. Vi har søkt forbedringer i dette store arbeidet hver eneste dag gjennom 2019. 

Fleksibilitet har vi også vist i vår evne til omstilling. I starten av 2019 implementerte vi et nytt 

organisasjonskart, med endringer som påvirket flere avdelinger og ansatte, i større og mindre grad. 

Evalueringen av dette som skal gjøres i 2020, vil vise i hvor stor grad vi har lyktes med dette arbeidet.    

Rusfeltet er i endring, både når det gjelder struktur og finansiering. Mot slutten av 2019 fikk vi 

avregning m.h.t innsatsstyrt finansiering (ISF) som ble innført som modell for polikliniske tjenester i 

2017. Vi har klaget på beregningsgrunnlaget til ISF for 2018 og vi venter på en avklaring på hvor feilen 

ligger i systemet. Beløpet er opplyst i årsregnskapet for 2019. 

Vi leste oppsummeringsrapporten som Helse Sør-Øst kom med i oktober 2019. Belegg på døgn er ca 

68 % i de offentlige helseforetakene innen TSB, mens de private ideelle landet på 93 %. I lys av at vi 

har avrusning og akuttilbud, så skal alle våre ansatte ha stor ros for at vi klarte 94 %.  

2019 var også det året Rogaland A-senter AS søkte om dekning av de historiske pensjonsforpliktelser. 

Vi ser frem til dialog med Helsedirektoratet om det videre arbeid m.h.t dette, som vil bidra i en økt 

økonomisk trygghet for virksomheten.  

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 vårt valg av EQS som 

system for dette. Styret vil også trekke frem arbeidet med kunnskapsutvikling i forhold til recovery og 

er glad for doktorgradsarbeid sammen med Stavanger Universitetssjukehus, Avdeling for rus og 

avhengighet og Korfor i tilknytning til dette. Det er styrets klare intensjon at klinikken prioriterer 

kompetansebygging, derfor er det viktig at flere medarbeidere er i spesialiseringsløp og i 

videreutdanning. Direktør anser at årsmeldingen danner et godt inntrykk av Rogaland A-senter AS 

virksomhet og resultatoppnåelse i 2019. 

Bjarte Grov, direktør 



4 

 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved Rogaland A-senter 
 
Foruten egen vurderingsenhet har Rogaland A-senter følgende pasienttilbud: 

 Avrusingsavdeling, døgn 

 Behandlingsavdeling, døgn 

 Avd. Gravide og småbarnsfamilier, døgn 

 Poliklinikk Tasta og Bryne og ambulerende på Sandnes og Jørpeland 

 Fagteam døgn, utredning og behandling 
 
Nedenfor følger en oversikt med korte glimt fra hver av behandlingsavdelingene, og rapport om 
kvalitet og pasientsikkerhet, Kompetansesenter rus, forskning og FOU arbeid, samt diakonal 
virksomhet. 
 

 
Illustrasjonsfoto 

 

Vurdering, inntak og koordinering  
 
Rogaland A-Senter har i henhold til avtale med Helse Vest, en egen vurderingsenhet. 
Vurderingsenheten hadde 3,5 stillinger ut året 2019. En ansatt i 50 % stilling i Vurderingsenheten sa 
opp sin stilling fra 1. oktober, og har sluttet. Denne 50 % - stillingen er foreløpig ikke erstattet. 
Vurderingsenheten har i tillegg sekretær i 60 % stilling. 
 
Effektiv behandling av henvisninger 
Enheten har som mål å sørge for god og effektiv behandling av alle henvisninger ut fra gjeldende 
retningslinjer. Antall henvisninger i 2019 var 920 mot 995 i 2018. Dette tallet inkluderer henvisninger 
fra andre vurderingsenheter til de kliniske avdelingene. Oppgaven innebærer å vurdere pasientens 
helsetilstand, sosiale situasjon og behandlingsbehov samt koordinere behandlingsforløp.  
 
God oversikt over belegg og ventelister 
Inntakskoordinator har god orden og oversikt over belegg og ventelister til sengeavdelingene. Belegg 
i sengeavdelingene lå faretruende lavt i forhold til krav fra Helse Vest, mot slutten av 2019. Iherdig 
innsats fra inntakskoordinator i Vurderingsenheten i samarbeid med avdelingene, gjorde at RAS kom 
i mål. Inntakskoordinator har også god oversikt over pasienter på HELFO-institusjoner der RAS er 
henviser. Hun rapporter månedlig til Helse Stavanger og får gode tilbakemeldinger på orden og 
oversikt.  
 
Pakkeforløp for psykisk helse og rus 
Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført 1.januar 2019. Før årsskiftet 2018/2019, ansatte 
Vurderingsenheten en sosionom i 50 % stilling som pakkeforløpskoordinator. Denne personen satte 
seg godt inn i pakkeforløpet og har laget gode rutiner for håndtering på Rogaland A-senter. Hun har 
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også vært aktiv med å kartlegge pakkeforløpskoordinatorer i kommunene og andre naturlige 
samarbeidspartnere. Hun har lang og god erfaring med samarbeidsmøter. Mange av samarbeids-
møtene er gjennomført utenfor Rogaland A-senter. Dette hevet antall Ambulante tjenester på 
Rogaland A-senter betydelig. 
 
Faste merkantile sørger for oppdateringer i DIPS og utsending av brev med rett innhold. 
Innføring av DIPS i februar 2018 medførte fordeler, men også utfordringer i og med begrensninger 
mellom Rogaland A-Senter og andre institusjoner med DIPS. Muligheten til å sende PLO-meldinger 
(elektronisk kryptert meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren) til fastleger og Helse og 
sosialkontor hjelper noe, særlig til fastleger, men fortsatt har vi utfordringer som går begge veier når 
henvisninger skal vurderes.   
 
Fagdag med alle avdelinger på Rogaland A-senter 
I november arrangerte Vurderingsenheten fagdag på Sola Strandhotell der alle avdelinger på 
Rogaland A-senter ble invitert. Første del av dagen gav vi informasjon om Tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling TSB, Prioriteringsveilederen, pakkeforløp og samarbeidsmøter, inntaksarbeid og 
informasjon om prioriteringer, utfordringer, akuttilbud, krav til belegg i døgnavdelingene. Andre del 
av fagdagen handlet om samarbeid på tvers av avdelinger på RAS. Vi i Vurderingsenheten erfarte 
gjensidig interesse og nytte av fagdagen og opplevde at vi fikk informere alle avdelinger om vårt 
arbeid. Vi fikk gode dialoger vedrørende samarbeid innad i virksomheten. Flere bad om at 
Vurderingsenheten arrangerer slike fagdager igjen med lignende tema. 
 
Godt og effektiv samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Vurderingsenheten er en del av «ansiktet utad» og er opptatt av å samarbeide godt og effektivt med 
resten av spesialisthelsetjenesten. Vurderingsenheten har i lang tid samarbeidet tett med de andre 
vurderingsenhetene i Helse Stavanger, der vi har hatt faste møter 5-6 ganger i året.  
Fra 1. september ble Ruspoliklinikken i Helse Stavanger, RUPO, Legemiddelassistert rusbehandling, 
LAR og Stavanger Oppsøkende behandlingsteam, OBS-team slått sammen til en vurderingsenhet; 
Inntak og oppstartsteam, IO-teamet. Etter sammenslåingen har vi fått til et godt og konstruktivt 
samarbeid med IO-teamet. Nå har vi faste møter med IO-teamet der Distriktspsykiatriske avdelinger, 
DPS-er i vårt distrikt inviteres med to ganger i året. Dette oppleves positivt og bidrar til større 
forståelse for pasienter med dobbeltdiagnoser. Vi har også ukentlig kontakt på telefon og mail og 
opplever at samarbeidet er nært og godt. 
 

Avrusingsavdelingen  

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsfoto 

Avrusingsavdelingen gir behandling til pasienter som har behov for en medisinsk avrusning før videre 

behandling innen TSB, kommunal oppfølging eller avklaring av videre behandlingsbehov. De fleste 

pasienter kommer inn elektivt, men avdeling har også en akutt funksjon for pasienter som oppfølger 

disse kravene. Pasientgruppen har alle aldre og typer rusmiddelavhengighet. De fleste innleggelser 
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skjer frivillig ved unntak av gravide rusavhengige pasienter på § 10.3. Avdelingen har hatt et belegg 

på 88 % i 2019 og 457 behandlingssekvenser med 5161 liggedøgn, inkludert stabiliseringsplass.   

Personalet har forskjellige typer profesjoner som jobber tverrfaglig med pasienten. Pasienter følges 

opp av sykepleier, vernepleier, sosionom, LAB sykepleier og lege under behandlingen. I tillegg har 

avdeling en stor vikarpool med flere typer profesjoner som lærere, sosionomer, 

barnevernspedagoger, helsefagarbeidere, barnevernspedagoger m/mer 

Når en pasient har valgt eller innsett egne behov for medisinsk avrusing, så starter den virkelige 

jobben for pasient og alle støttespiller rundt pasienten. Det er ikke alle av våre pasienter som lykkes 

med avrusning eller videre behandling i første forsøk, og flere av pasientene kan ha flere 

behandlingsforløp (runder) i avrusingsavdelingen. Vi har ikke noe fasitsvar, men vil tro at de aller 

fleste pasienter har med noen gode erfaringer som de kan bruke siden, selv om de skulle mislykkes i 

første forsøk. 

Selve avrusningsoppholdet vil være noenlunde likt for alle pasienter, men det tas individuelle 

vurderinger underveis av behandleren i samspill med pasienten.  

Hvordan forløper et opphold ved Avrusingsavdelingen 

Avrusningsbehandlingen starter med en forvernsamtale på telefon. Dette er for å forbedre 

innleggelsen for pasient og avdeling for å møte pasienten på en best mulig måte.  Ved behov, blir det 

avtalt forvern med oppmøte.  

Illustrasjonsfoto 

Mottaket skjer ved at pasient blir tatt imot av personal og lege. Pasient blir vist rundt på avdeling 

med eget rom, to stuer m/te kjøkken, treningsrom og muligheter for vask av eget tøy. Avdelingen 

inneholder 19 pasientrom. Stort sett har vi et belegg på 14-16 pasienter. Lege gjør en grundig 

undersøkelse både somatisk/psykisk og kartlegger hvilke medisiner/nedtrappingsregime pasient har 

behov for under innleggelsen. Vi har nå et større fokus på somatiske tilstander hos pasient. Dette blir 

fulgt opp medisinsk under innleggelsen og meldt videre i epikrisen til fastlegen. I tillegg blir det tatt 

blodprøver som sendes til analyse av LAB-sykepleier. Pasienten samtykker til urinprøve under tilsyn. 

Dette for å gi pasient riktig medisinsk behandling og kontroll på verdier underveis. Pasienten får 

tildelt to hovedkontakter som skal følge pasienten tett under innleggelsen. I løpet av oppholdet vil 

hovedkontakt ha flere støttesamtaler med pasient, i tillegg til formelle samtaler som oppfølgings-

http://www.rogaland-asenter.no/bilder/behandlingsavd/behandlingstilbud/galleri%20avrusingsavdelingen/shutterstock_141856114.jpg?w=1200&h=1200&r=max
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samtale og avslutningssamtale. Underveis i behandlingen holdes det tett kontakt med henviser og 

videre behandlingsinstitusjon.  

 

En medisinsk avrusning varer i gjennomsnitt 2-3 uker. Noen av våre pasienter kan nok føle at dette er 

i korteste laget, ikke alle er klar for utskrivelse når datoen som er satt, kommer. I noen tilfeller må 

det vurderes om pasient er klar for overføring, eller om oppholdet ved Avrusingsavdelingen skal/bør 

forlenges. Det medfører mye logistikk og arbeid med pasientbelegg på avdeling, når vi har både 

elektive/ planlagte og akutt innlagte pasienter.  

Når hver pasient har så korte opphold som 14 – 21 dager, så er det mye som skal gjøres i et kort 

tidsrom.  Vi har prioritert å styrke arbeidet med samarbeidsmøter og personer som jobber tett på 

pasienten. Skal pasienten lykkes med å bryte med sin avhengighet, så er det viktig at det gis god 

oppfølging/ettervern etter endt avrusning. Det kreves en del ressurser fra personalet for 

deltakelse/innkalling med mer, men gevinsten for pasient og behandlingen vurderes som stor.  

 

 

 

Pasienter er ulike, så et viktig arbeid for personalet er i samspill med pasient å tilby riktig behandling 

for den enkelte.  Noen pasienter opplever å ha det ekstra vanskelig under avrusningen og isolerer seg 

mye på rommet.  Det er da viktig at pasienten blir sett, får tilbud om støtte, og hjelp til å sosialisere 

seg mer. Personalet jobber med å motivere pasienten til å opprette en god døgnrytme og forbedre 

http://www.rogaland-asenter.no/bilder/behandlingsavd/behandlingstilbud/galleri%20avrusingsavdelingen/pt6a6689-aa-urinprøver-lab.jpg?w=1200&h=1200&r=max
http://www.rogaland-asenter.no/bilder/behandlingsavd/behandlingstilbud/galleri%20avrusingsavdelingen/pt6a6601-klinikk-aa-bordtennis-stue-nær.jpg?w=1200&h=1200&r=max
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kosthold under oppholdet. Vi opplever at flere av pasienter får en stor helsegevinst under 

avrusningen, selv om oppholdet kun varer 2-3 uker.  

Andre pasienter føler nok på at det skjer for lite under avrusningen, at dager oppleves lange. Det er 

begrenset på hvor mye personalet kan legge inn i en aktivitetsplan på en Avrusningsavdeling, men 

avdelingen har stadig utvidet tilbudet de siste årene. Flere av pasientene benytter seg av treningsrom 

under oppholdet.  

 

Foto: Avrusingsavdelingen og Behandlingsavdelingen har treningsrom som benyttes av begge avdelinger til forskjellige tider. 

Flere takker ja til medisinsk yoga eller øreakupunktur. I forbindelse med overdosestrategien, får alle 

pasienter tilbud om fullverdig hjerte- lungeredning-undervisning av personal som er sertifisert. I 

tillegg tilbyr institusjonspresten to grupper i løpet av uken, nemlig etikk gruppe og 

meditasjonsgruppe. Pasienter som ønsker det, kan også avtale individuell samtale med presten. Flere 

typer selvhjelpsgrupper kommer også 1 gang i måneden for et informasjonsmøte.  

Arbeidet på avrusingsavdelingen sammen med pasienten gir også mye tilbake til den enkelte av 

personalet. Å oppleve at pasienten er motivert og lykkes med behandlingen, er alltid flott å oppleve. 

Siden vi jobber med avrusing, er det ikke alltid vi får kjennskap til, eller ser hvordan det går med 

pasienten i det lange løp. Derfor er det så viktig at vi i enkelte glimt kan møte på tidligere pasienter 

som har lykkes, det at de kan fortelle oss at de har vært rusfri over at langt tidsrom, skaffet seg jobb, 

stiftet familie med mer. Eller når vi møter tidligere pasienter som har blitt erfaringskonsulent i 

samarbeidsmøter, eller som har tatt en utdanning som helsefagarbeider. Det er vel da både 

pasienten og vi som behandlere får en opplevelse av at vi har bidratt til en endring som har gjort en 

forskjell.  
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Barn - og pårørende arbeid 

 Avrusingsavdelingen har tre barneansvarlige på     

avdelingen som jobber med stort fokus på både barn og 

pårørende. Alt helsepersonell skal ved innleggelse avklare 

om pasienten har barn, eller om de bor sammen med 

mindreårige søsken. Etter at dette er avklart, blir sakene 

fordelt slik at det alltid er en barneansvarlig på hver 

pasient. Det er ukentlige møter med barne - og 

pårørendekontakt på Rogaland A-senter hvor vi går 

igjennom alle innlagte pasienter, for å kartlegge alle barn, 

søsken og pårørende- situasjoner. Barneansvarlige på 

avdelingen ringer pårørende og omsorgspersoner for å tilby samtale med dem og / eller barna tilbys 

samtale med barne- og pårørende kontakt.  

 

 

Illustrasjonsfoto 

Tilbakemelding fra pårørende 

Nylig er følgende tilbakemelding gitt fra en pårørende mor: «Er som pårørende veldig fornøyd med 

hva Avrusingsavdelingen har bidratt med, og har kun vært i kontakt med fantastisk og profesjonelt 

personal. Min sønn har vært gjennom en dramatisk tid ute og hadde det tøft i starten på oppholdet 

da han ikke fikk nok beroligende medikamenter, men både jeg og sønnen min sa fra om dette, og det 

ble hørt. Var redd han skulle avbryte. Ville gitt terningkast fem eller seks. Det er godt å se at sønnen 

min har roet ned og ønsker videre behandling og han vet at ting kan ordne seg litt etter hvert».  

Tilbud om sosionomtjenester ved Avrusingsavdelingen 

Under innleggelsen får alle pasienter tilbud om samtale med sosionom. Sosionomen i Avrusings-
avdelingen bistår med informasjon om ulike rettigheter. Sosionomen hjelper til med søknader, 
klager, oppretter kontakt med kommunale tjenester, hjelper til å håndtere økonomiske utfordringer, 
søknader om sosial stønad, arbeidsavklaringspenger og tar kontakt med NAV ved behov, med mer. 
Sosionomen deltar på ansvarsgruppemøter på avdelingen dersom det er ønskelig. Det blir kartlagt 
om pasientene har behov for Individuell plan. Pasienter som kommer til akuttinnleggelser får tilbud 
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om avklaringssamtale, hvor videre behandlingsbehov blir kartlagt, før det blir videreformidlet til 
vurderingsenheten.  

 

Behandlingsavdelingen  

Behandlingsavdelingen har 15 døgnplasser og en brukerstyrt plass. Avdelingen har hatt et 

gjennomgående høyt pasientbelegg gjennom 2019 med 99 % belegg, og 70 behandlingsforløp fordelt 

på 5420 liggedøgn.  

Tilrettelagt aktivitet og arbeid 

Våre pasienter er i hovedsak i alderen ca 30 – 69 år med alkohol eller annen rusrelatert avhengighet. 

Ofte har pasientene sammensatte utfordringer knyttet til moderate psykiske lidelser, somatikk eller 

sosial situasjon som nettverk, samt bolig, arbeidsliv, aktivitet og økonomi. Pasientene har ulik 

arbeidslivstilknytning, noen har ikke vært i arbeidsforhold på flere titalls år, mange er på 

arbeidsavklaring, noen har tilrettelagt arbeid et par dager i uka, enkelte deltar i frivilling 

brukerorganisasjon, andre er uføretrygdet. Avdelingen forsøker å tilrettelegge for økt aktivitet, og 

stimulere til at pasienten får bistand gjennom NAV til karrierekartlegging, tilrettelagt arbeids-

situasjon, arbeidsutprøving eller kurs/utdanning. 

Internt følges pasienten opp i et tverrfaglig team, som har fokus på pasientens fysiske og mentale 

helse, sosiale forhold og utfordringer knyttet til aktivitet, arbeid og økonomi. 

Fagutvikling og kompetansebygging 

Behandlerne i avdelingen har systematisk fått økt kompetanse i Mentaliserings Basert Terapi (MBT), 

gjennom et omfattende flerårig undervisningsprogram med gruppeveiledning av nasjonale og 

internasjonale kapasiteter som psykiater Finn Skårderud og psykologspesialist Bente Sommerfeldt. 

Dette er gjennomført på Rogaland A-senter for våre behandlerne, sammen med ansatte ved Avdeling 

for gravide og småbarnsfamilier. To ganger i måneden har vi hatt MBT- internveiledning på 

avdelingen. 

Psykoedukativ undervisning 

Avdelingen har utviklet et psykoedukativt undervisningsprogram i MBT for pasientene, der 

psykologene ved avdelingen underviser ukentlig, et 10 ukers program som går kontinuerlig. 

Innholdet handler om både å gjenkjenne, forstå og akseptere egne og andres reaksjoner og følelser. 

Pasientene deltar også i terapeutiske grupper med dette fokuset. Dessuten bidrar behandlere og 

miljøterapeuter med undervisning innen egne spesialområder, som yoga/avspenning og 

stresshåndtering, psykisk helse, helseangst, tilknytning, søvn, rusmestringskurs mm. 
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Trening som medisin 

Behandlingsavdelingen gjennomførte høsten 2019 en opplæring i «trening som medisin» i samarbeid 

med Grethe Flemmen, PhD, ved St. Olav Hospital, avd for Rus og avhengighets-medisin, og vi ansatte to 

miljøterapeuter som skal ha et spesielt ansvar for å følge pasientene tett, i et strukturert 

treningsprogram. Målet er at treningen skal være obligatorisk, men tilpasset den enkelte pasient sitt 

funksjonsnivå fysisk og psykisk. En god del av våre pasienter har redusert fysisk helse, kondisjon og 

styrke. Alle pasienter kartlegges av lege ved inntak, før vi lager et opplegg for den enkelte pasient. Vi 

vil vektlegge høyintensiv kondisjonstrening, kroppsbevissthet og avspenning. Treningsopplegget vil 

være basert på godt dokumentert forskning om at trening hjelper pasientene til å være mer 

konsentrert og mer fokusert. Planen er å starte tilbudet i mars 2020 og treningen skal være integrert 

behandling, der pasientene må møte til trening på lik linje med annen behandling som tilbys. De 

ansvarlige miljøterapeuter vil være representert på behandlingsmøter og bidrar med observasjoner, 

vurderinger og tiltak som del av det tverrfaglige samarbeidet. Målet er at alle pasienter ved innkomst 

kartlegges, også før oppstart av trening. Tanken er at hver pasient deltar på trening minst tre ganger i 

uken, tross psykiske og fysiske helseutfordringer, og at dette vil styrke motivasjon til livsstilsendring. 
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Kunstuttrykk 

Behandlingsavdelingen har gjort forberedelser til at vi fra nyåret 2020 starter et frivillig tilbud i 

kunstuttrykk, for pasienter som ønsker det. Hensikten er å gi pasienter tilgang til egen kreativitet. 

Personalet er introdusert for tilbudet og tanken bak dette av kollega ved KoRus vest Stavanger, som 

gjennomfører en utdanning i kunstuttrykk i Danmark. Hun jobber med å tilrettelegge egnet lokale og 

skaffe materialer. Pasientene har fått informasjon om innholdet i tilbudet. 

 

Musikkgruppe 

Pasientgruppen er svært sammensatt og noen pasienter ønsker å spille gitar sammen, som avkobling 

og påkobling til det å ta i bruk egne ressurser og interesser. Eget musikkrom har fullt bandutstyr er 

tilgjengelig for alle. Noen pasienter låner med seg en gitar til bruk på rommet. I 2019 arrangerte 

institusjonspresten bandøving for tre pasienter gjennom hele behandlingsforløpet, med konsert på 

deres avslutning. 
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Familiearbeid og pårørendekvelder 

Vi har dedikerte behandlere som jobber med familiearbeid i form av familie/ par/ barnesamtaler. Vi 

har god erfaring med å arrangere pårørendekvelder på avdelingen på kveldstid og vi har fått gode 

tilbakemeldinger fra både pårørende og pasienter. 

Brukerstyrte senger 

Behandlingsavdelingens spesialpsykolog gjør tidsavgrensede avtaler med enkelte pasienter om 

brukerstyring av innleggelse etter utskriving til poliklinikk. Vår erfaring med dette er overveiende 

positiv, flere pasienter har benyttet tilbudet gjennom 2019. Behandlingsavdelingen har også økt bruk 

av erfaringskonsulent, som deltar i mannsgruppen en gang i uken. 

Behandlingsavdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle vårt tilbud. Vi ønsker å se rusbehandling i et 

helhetlig perspektiv på ulike livsområder, dels med spesiell tilrettelegging og skreddersøm for 

enkeltpasienter som trenger det. Vi ser frem til et nytt år, der vi tilbyr et enda bredere og mer 

komplett tilbud om behandling, og vedvarende livsstilsendringer til våre pasienter. 

 

Avdeling gravide og småbarnsfamilier  

 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier(AGS) har 3 døgnplasser for gravide og 2 familieplasser. 

AGS gir behandlingstilbud til gravide og småbarnsforeldre med bekymringsfull bruk av alkohol, 

narkotika eller vanedannende medikamenter. Behandlingstilbudet har fokus på mestring av rus og 
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psykisk helse, styrke omsorgskompetansen, støtte til utvikling av trygg tilknytning mellom foreldre og 

barn, samt tilrettelegging for tiden etter utskrivelse.  

Belegg og pasientsammensetning 

Avdelingen hadde belegg på 97% i 2019.  Vi startet året med 54% belegg og hadde flere måneder i 

løpet av året med 120% belegg. I løpet av året har det vært 10 innleggelser av gravide, 1 av disse har 

vært innlagt etter Helse - og omsorgstjenesteloven(HOL) § 10-3. 

12 pasienter har vært innlagt på familieplass, herav 6 som fortsatte behandlingen etter å ha vært 

innlagt som gravid.  5 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 behandlings-

tiden vanligvis 4 – 6 mnd.   

Bemanning 

Vi har i 2019 fått ny avdelingsleder, 2 nyansatte miljøterapeuter fast og 1 miljøterapeut i vikariat. En 

miljøterapeut har fått økt stillingsprosent.  

Fagutvikling og kompetansebygging 

Vi har i løpet av 2019 hatt fire samlinger for Mentaliseringsbasert terapi, MBT-miljø med psykiater 

Finn Skårderud, Oslo og psykologspesialist Bente Sommerfeldt, Oslo som veiledere. Dette har vi 

gjennomført sammen med ansatte fra Behandlingsavdelingen og vi vurderer dette som veldig 

lærerikt og nyttig for behandlingstilbudet ved avdelingen. To ganger i måneden har vi MBT- 

internveiledning på avdelingen. 

Pasientmedvirkning og egen erfaringskonsulent 

Som en del av kvalitetsforbedringsprosjekt 2018 startet vi etter pasientenes ønske opp et 

gruppetilbud som heter «Snakk om rus». Denne gruppen har blitt tatt godt imot, og både ansatte og 

pasienter vurderer denne gruppen som nyttig. Vår erfaringskonsulent deltar i denne gruppen når hun 

er på jobb. For øvrig har erfaringskonsulenten egen gruppe med pasientene, og deltar på tur med 

dem på fredager.  

Kvalitetsforbedring 

Avdelingen har også hatt fokus på rusmestringsplan og permisjonssøknader, og ansatte har laget nye 

skjemaer som vi vurderer som mer hensiktsmessige. I 2019 har vi hatt fokus på pakkeforløp og 

barnejournal. Vi har gjennomført fagdager for å finne gode formuleringer for hva som skal skrives i 

barnejournal og dette er godt implementert i journal, medio mars.  
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Fagteam døgn 

Fagteam døgn ble etablert som egen enhet i 2019 og teamet er organisert innenfor Avdeling 

utredning/behandling.  

Ved utgangen av 2019 var det ansatt fem psykologer i 100% stilling og en psykolog i 50% stilling, i 

Fagteam døgn. Fire av psykologene har spesialistkompetanse, og de to øvrige er i gang med 

spesialistutdanning i rus og avhengighetspsykologi.   

Utredning og behandling av rus og psykisk helse 

Fagteam døgn bidrar med utredning og behandling av rus og psykisk helse, fortrinnsvis til pasienter 

innlagt ved Behandlingsavdelingen(BA) og ved avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS). Det 

gis også tilbud om poliklinisk oppfølging til pasienter som har vært innlagt ved AGS, samt at teamet 

bidrar med psykologfaglige tjenester, på tvers av avdelingene ved Rogaland A-senter. I tillegg til 

individuell oppfølging av pasienter, driver Fagteam døgn gruppebehandling ved Avdeling for gravide 

og småbarnsfamilier og Behandlingsavdelingen. Fagteam døgn bidrar dessuten med undervisning og 

veiledning. Teamet har tett samarbeid med miljøterapeuter, samt regelmessige møter med 

legetjenesten ved døgnavdelingene, for drøfting av kliniske problemstillinger.  

Et viktig tema i 2019 har vært å etablere rutiner og samarbeid rundt gjennomføring av KVARUS,  

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler og 

registreringer i pakkeforløpet.  

 

 

Legetjenesten 

Pakkeforløpet har blitt implementert i løpet av året, og Rogaland A-senter har lagt vekt på å la alle 

pasienter få medisinskfaglig utredning med legeundersøkelse som en del av basiskartleggingen. 

Blant Leger i spesialisering, LIS-legene har det vært en del permisjoner. Dette har gitt mulighet for å 

ansette både ferske og mer erfarne leger i vikariater, og vikarene drar videre med en bedre forståelse 

av rusmedisin. Opplevelsen er at legetjenestene fungerer godt, på tross av rotering og vikariater. 

Det er sendt inn søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon for LIS-leger i spesialiteten rus- 

og avhengighetsmedisin etter ny ordning. Inn til videre er vi godkjent etter den gamle ordningen. Det 

kreves en omfattende innsats for å innfri detaljerte krav. 

Legene har tett samarbeid med Avdeling for rus og avhengighet ved SUS, og deltar i jevnlige møter 

ved Rusmedisinsk forum. Det er planlagt rotasjon for LIS-leger til LAR. 

Rogaland A-senter har etablert samarbeid med KORFOR for å utvikle kunnskap om fedmeopererte 

pasienter med alkoholproblematikk. Foreløpig er det planlagt forskning i liten skala, med 

prevalensundersøkelse internt og en mastergradsstudie med intervjuer. 
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Poliklinikken  
 

 
Daglig leder i Kirkens Bymisjon Rogaland Gaute Brækken (til høyre), åpner ny poliklinikk. Direktør Bjarte Grov, (til venstre), 
leder poliklinikk Tor Borge (th) sammen med ansatte fra poliklinikk og øvrige avdelinger. 

 
I Rogaland A-senters poliklinikk jobber vi stadig med å gi våre pasienter et godt faglig tilbud. Dette 
året har vært spennende særlig pga. to store endringer: innføring av pakkeforløp for tverrfaglig 
spesialisert behandling(TSB) og flytting av kontorer. Mye godt arbeid videreføres fra tidligere år. 
 
Poliklinikken tilbyr rusbehandling fra kontorene våre på Tasta og Bryne og har ambulerende kontor i 
Sandnes og på Jørpeland.  
 
Pakkeforløpet 
Fra 1.januar 2019 ble hele arbeidet innen TSB endret i det pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert 
behandling ble innført. I den forbindelse har det vært mye godt samarbeid mellom avdelingene på 
Rogaland A-senter, opp mot vår oppdragsgiver Helse Vest og internt i avdelingen. I poliklinikken 
hadde vi en plan klar ved oppstart, og i kontakt med andre opplevde vi å være faglig i front.  
 
Vi har hatt stort fokus på basis kartlegging, som skal munne ut i en klinisk beslutning innen 21 dager 
etter 1. konsultasjon i poliklinikken. Ruspasienter får totalt 3 konsultasjoner under basis kartlegging:  
 

1. konsultasjon hvor blant annet pasientens egen forståelse av sitt problem, ønske om endring 
og evt. barn og familiens situasjon står i fokus. 
 

2. konsultasjon er en legekonsultasjon hvor vitale funksjoner blir undersøkt, en gjør en 
ytterligere kartlegging av somatisk og psykisk helse og en screening av kognitiv fungering.  
 

3. konsultasjon inneholder spørsmål knyttet til pasientens sosiale situasjon, bakgrunnshistorie, 
tidligere behandlingserfaring inne psykisk helse og rus, egenopplevd helse og livssituasjon og 
rushistorie – for å nevne noe.  
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Pasienter med spillproblematikk 
I tillegg har vi en grundig samtale omkring pasienten evt. pårørendes opplevde behov for behandling 
opp mot våre vurderinger så langt. Spilleavhengige pasienter får en noe mindre omfattende 
kartlegging, oftest i form av en samtale og på forhånd utfylte skjema som de har med inn i samtalen. 
Sakene blir så drøftet i tverrfaglig møte med spesialist til stede før klinisk beslutning, som handler om 
hvorvidt pasienten er i behov av behandling og/eller utredning og hvor denne gis best til den aktuelle 
pasient. I fortsettelsen gis det tilbakemelding til fastlege/ henviser evt. andre samarbeidspartnere om 
beslutning og funn under somatisk undersøkelse. De pasientene som fortsetter i poliklinikken får 
tildelt den behandler en anser best egnet, til å møte akkurat denne personens behov.  
 
Kartleggingsverktøy 
Vi bruker ulike verktøy til kartleggingen vår: maler for samtaler, basisskjema for spilleavhengige, MINI 
screen (screeningverktøy for psykisk lidelse), MoCA (screening av kognitiv fungering, audit (screening 
av alkoholproblemet), dudit (screening av narkotikaproblemet) og KVARUS (kvalitetsregister for rus 
og avhengighet). Inkludert i KVARUS ligger screeningverktøyene SCL10 (selvrapportert psykisk helse 
siste uken) og QoL5 (selvrapportert opplevelse av livskvalitet).  
 
Systematisk kvalitetsarbeid 
Vi jobber tilnærmet som tidligere, men tilbudet til pasientene våre er nå mye likere innledningsvis, og 
formen på kartleggingen er strammet godt opp. Det tverrfaglige perspektivet er til stede fra starten 
av, og alt er systematisert slik at det skal være enkelt for terapeutene å gå inn for hverandre, overta 
hverandres saker og starte opp terapi, eventuelt overføre pasienten til annet behandlingsnivå eller 
annen instans. Flere ansatte møter den enkelte pasient, noe som er en styrke inn i videre behandling 
med individualpasient i forbindelse med drøftinger av behandling og mulighet for å vikariere i 
ferieavvikling og annet.  
 
 
Flytting i nye lokaler 

Humorinnslag ved åpning av ny poliklinikk. 
 
I overgangen august-september 2019 flyttet poliklinikken ved Rogaland A-senter i Stavanger fra leide 
lokaler på Møkster, Tastasjøen, inn i nytt bygg samlokalisert med resten av de kliniske avdelingene 
ved Rogaland A-senter. Dette var en krevende og kjekk prosess. For avdelingsledelsen var det mange 
valg en skulle ta, og mange små og store praktiske forhold som måtte tenkes gjennom. Hele 
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avdelingen stilte i arbeidsklær og jobbet godt i lag for å komme i hus. I dag sitter de av oss som 
jobber på A-senteret, i store gode kontorer, i en avdeling som går over 2 etasjer. Lokalene er lyse og 
innbydende, både for våre pasienter og for oss som jobber i dem. Fremdeles er det noen utfordringer 
knyttet til lydisolering, som jo er sentralt opp mot det å drive samtalebehandling, noe vi ser for oss 
kommer til å løse seg i nærmeste fremtid.   
 
Driften for øvrig / Behandlingstilbud 
Vi har også i 2019 stort fokus på å møte våre pasienter og deres pårørende ut fra deres ulike behov 
for behandling. Som tidligere jobber vi primært individuelt, men også med grupper. Vår satsning på 
Mentaliseringsbasert terapi har fortsatt inn i 2019, likeledes satsning på behandling av 
spilleavhengige og familieterapi. Kvinnegruppen går fremdeles, og gir et verdifullt bidrag opp mot 
problemstillinger den enkelte måtte oppleve som er bedre å drøfte i en setting uten menn til stede. 
Barne- og pårørendekontakt for Rogaland A-senter er organisert inn i vår avdeling, og brukes aktivt 
opp mot våre barn- og pårørende. Også i 2019 jobber vi fra kontorene våre på Tasta og Bryne, og har 
ambulerende kontor i Sandnes og på Jørpeland.  
 
 

 
Illustrasjonsfoto 

 
 
Erfaringskonsulent 
I 2019 har vi prøvd ut bruk av erfaringskonsulenter. Vi har sett at dette er nyttig og vil prøve tiltaket 
ut i flere sammenhenger i 2020. Vi ser for eksempel at det kan være særlig nyttig i møte med 
mennesker med medikamentavhengighet og i møte med mennesker med spillavhengighet. 
 
Behandlingspersonell og ressurser 
Også i 2019 har det vært noe høyt sykefravær i avdelingen. Dette håndteres av avdelingsleder i 
samarbeid med HR. Vi har fått aksept for fortløpende å ansette vikarer for å opprettholde våre 
behandlingsmåltall. Ellers har vi i 2019 hatt en psykologistudent i praksis i 6 mnd, noe som har vært 
positivt for avdelingen.  
 
Vi har 3 personer i merkantile stillinger organisert inn i vår avdeling (ca. 2 hele stillinger). Vi hadde 
ikke klart oss uten dem, som trygt loser og leder oss andre gjennom det som er av registreringer og 
endringer i journalsystem og annet. Pasientene våre blir møtt med smil og hjelpsomhet, og 
merkantilt personell er sterke bidragsyter til at vår avdeling klarer å ligge faglig i front, ikke minst i 
det å være menneskelige og nære.  
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Diakoni, etikk og livssyn  

Institusjonspresten (60% stilling) har som ansvarsområde å bidra til utviklingen av Rogaland A-senter 

som diakonal virksomhet, bidra til etisk og verdibasert bevissthet og refleksjon blant pasienter og 

ansatte, og ivareta et livssynsåpent tilbud gjennom sjelesorg, åndelig omsorg og ritualer. Stille rom er 

en sentral arena i dette arbeidet.   

I 2019 hadde institusjonspresten 116 bestilte sjelesorgsamtaler, 121 etikkgrupper og 77 meditasjons-      

grupper for pasienter. 

Sjelesorg 

«Vil du snakke med presten mens du er innlagt?» er et spørsmål pasientene får ved innleggelse til 

avrusning. Noen benytter seg av muligheten til å åpne opp om krevende livserfaringer og 

eksistensielle spørsmål i et fortrolig rom. «Dette har jeg aldri fortalt til noen» kan være det første 

som blir sagt når rusen slipper taket. For noen er dette starten på en sjelesorgrelasjon som følger 

dem inn i videre klinisk og poliklinisk behandling. Sjelesorgen skjer i samarbeid med og i forlengelsen 

av den terapeutiske behandlingen. Det er god diakonal omsorg når en som ikke fikk pasientrettighet i 

2019 likevel fikk presten som fast samtalepartner i en krevende livssituasjon.  

Musikkrommet 

Noen vil heller ha en å spille gitar sammen med som avkobling og påkobling til det å igjen kunne 

bruke sine ressurser og interesser. Da er veien til musikkrommet kort der fullt bandutstyr er 

tilgjengelig for alle. Noen låner med seg en gitar til bruk på rommet. I 2019 fikk vi til å ha bandøving 

for tre pasienter gjennom hele behandlingsforløpet med konsert på deres avslutning. 

Stille rom, meditasjon  

Når uro og tankekjør melder seg kan det være vanskelig å tenke at en halvtime i et stille rom kan 

være aktuelt. Flere gir det en mulighet når de likevel er her og har god tid, og opplever at fokus på 

pust og oppmerksomt nærvær i et rom med tente lys og sildrende vann gir en kjærkommen ro.  

Pasientene på de kliniske avdelingene har ukentlig tilbud om «mindfullness - basert meditasjon» på 

Stille rom. Det er utarbeidet ritualer for behandlingsstart og behandlingsavslutning, minnemarkering 

og de ulike kirkelige ritualer. Fra 2019 også med livssynsåpne alternativ.  
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Etikkgrupper for pasientene 

«Jeg tør ikke være åpen om rusproblemet mitt av frykt for andres stigma. Samtidig jeg vet at det er 

gjennom åpenhet at stigmaet og manglende kunnskap kan overvinnes.» Dette og mange andre etiske 

dilemma blir tatt opp når pasientene er samlet til etikkdrøs eller undervisning.   

På alle de kliniske avdelingene er det ukentlig etikkrefleksjon som ledes av prest.  

 

Klinisk Etikk Komite og etikkrefleksjon for ansatte 

Rogaland A-senter har egen kliniske etikkomite, KEK der alle avdelinger, lege, prest og 

brukerrepresentant er representert. Komiteen skal fremme etisk refleksjon og behandle etiske tema 

og dilemma som meldes inn fra avdelingene. Etikkomiteen har et godt samarbeid med KEK ved 

Stavanger Universitetssykehus. I 2019 ble det satset på kompetanseheving da tre medlemmer var på 

kurs i regi av Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo, og der SME også deltok i 

undervisning på RAS. Det vil fremover også være regelmessig etikkrefleksjon på avdelingene, først på 

avrusningsavdelingen. 
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Nøkkeltall 

Illustrasjonsfoto 

Belegg døgn og poliklinikk 

I dette avsnittet viser vi til statistikk for Behandlingsåret 2019 ved Rogaland A-senter. 

Beleggsprosenten for de ulike avdelingene viser høye tall: 

Behandlingsavdelingen har 99 % belegg gjennom året. Mens Avdeling for gravide og 

småbarnsfamilier har 97 % belegg. 

Stabilisering viser det høyeste belegget med 114 % og Ambulant har 102 % belegg. 

Avrusingsavdelingen har 87 % og Poliklinikken har 91 % belegg. 

Henvisninger og konsultasjoner  

 Mottatte henvisninger: 920 

 Polikliniske konsultasjoner: 5813  

 Antall ambulante polikliniske konsultasjoner: 306 
 
Behandlingssekvenser 
 

 Antall behandlingssekvenser i avdelingene: 
o Avrusningsavdelingen: 457 
o Behandlingsavdelingen: 70 
o Avdeling for gravide og småbarnsfamilier: 17, av disse 5 barn 

Liggedøgn 
 

 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 5161 

 Liggedøgn Behandlingsavdelingen: 5420 

 Liggedøgn Avdeling for gravide og småbarnsfamilier: 2120 

 Antall akuttinnleggelser: 167 

 Avsluttede døgnbehandlinger: 574 
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1 Poliklinikk 

1.1 Aldersfordeling Polikliniske konsultasjoner 
 

Det har vært en tydelig økning i aldersgruppene 60-69 og 70+ fra henholdsvis 6% og 1% i 2018 til 

henholdsvis 11% og 3% i 2019. 
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1.2 Tall fra Barne- og pårørendekontakt 
 

Samtaler med barn og pårørende 

  
Samtaler med barn som 

pårørende 
Samtaler 

med voksne 

som 

pårørende   Alder 0 - 18 Alder 19 - 26 

Januar 12 3 14 

Februar 5 10 28 

Mars 6 4 13 

April 9 6 11 

Mai 3 9 10 

Juni 4 9 16 

Juli 1 2 10 

August 2 3 3 

September 16 3 41 

Oktober 10 7 22 

November 3 3 11 

Desember 0 0  0  

Total 71 59 179 
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2 Døgnavdelingene 

2.1 Pasienter i Avrusningsavdelingen 

 

 

 

Det har vært en tydelig økning i aldersgruppen 

60-69 fra 3.7% i 2018 til 8% i 2019. I 

aldersgruppen 70+ har det vært en liten nedgang 

fra 1.4% i 2018 til 1.3% i 2019. 

 

 

2.2 Pasienter i Behandlingsavdelingen 

 

 

Det har vært en økning i aldersgruppen 60-69 fra 

10% i 2018 til 14% i 2019.  
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2017 2018 2019

Antall pasienter

Avrusningsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 0 0 0 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 7 21 28 

24 - 29 år 27 38 65 

30 - 39 år 34 103 137 

40 - 49 år 38 63 101 

50 - 59 år 45 38 83 

60 - 69 år 10 27 37 

70 + år 4 2 6 

Sum 165 292 457 

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 5 5 

30 - 39 år 3 11 14 

40 - 49 år 9 16 25 

50 - 59 år 9 7 16 

60 - 69 år 7 3 10 

70 + år 0 0 0 

Sum 28 42 70 
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2.3 Pasienter i Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

 

 

 

 

 

 

3 Gjennomsnitt belegg 
  

14

19

17

5

10

15

20

2017 2018 2019

Antall pasienter

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 4 1 5 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 2 0 2 

24 - 29 år 4 0 4 

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 16 1 17 

Fordeling i hht. krav 

Avrusningsavdelingen 87 % 

Behandlingsavdelingen 99 % 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 97% 

Stabilisering 114 % 

Poliklinikk 91 % 

Ambulant 102 % 
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4 Rusmidler 

4.1 Fordeling avhengighetsdiagnoser 
 

 

 

De største endringene når det gjelder fordeling av hoveddiagnoser blant pasientene finner vi ved 

alkoholbruk og spilleavhengighet: 

F10: En minskning fra 59% i 2018 til 47% i 2019 

F630: En økning fra 7% i 2018 til 10% i 2019 

 

F14-Kokain er kommet med i oversikten siden 2018, det vil si en liten økning av dette rusmidlet fra 

0% i 2018 til 2% i 2019. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at statistikken kun viser hoveddiagnoser, 

og at F19 er en samlediagnose og kan innebære ulike typer rusmiddelavhengighetsdiagnoser. 
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15%F12
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F13
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F10 F11 F12 F13 F14 F15 F19 F630

Registrerte hoveddiagnoser på 
pasienter i behandling 

F10 - Alkohol 210 

F11 - Opiater 65 

F12 - Cannabis 32 

F13 - Sedativa og hypnotika 16 

F14 – Kokain 2 

F15 - Andre stimulanter 31 

F19 - Mulitiple/psykoative stoffer 48 

F630 - Spilleavhengighet 44 
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5 Ikke møtt 

5.1 Ikke møtt til innleggelse og polikliniske konsultasjoner

 

De aller fleste pasientene starter 

pasientforløpet i Avrusningsavdelingen eller 

Poliklinikken. Derfor har vi ikke oppgitt tall for 

andre avdelinger. Tall for Poliklinikken 2017 gir 

ikke sammenlignbare tall på grunn av overgang 

til nytt journalsystem, og er derfor utelatt.  

Ikke møtt 

Avdeling 2017 2018 2019 

Avrusningsavdelingen 59 63 69 

Poliklinikken - 745 796 
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KoRus vest Stavanger 

 
Kompetansesenter rus, KoRus har oppdrag fra Helsedirektoratet og har også i 2019 konsentrert sin 
innsats rundt kjerneoppdragene forebygging i et folkehelseperspektiv, tidlig innsats og 
oppfølging/behandling. Det har vært et svært produktivt år, og under presenteres noen utvalgte 
innsatser.  

Ungdom og rus 

I 2019 har KoRus bidratt til gjennomføring av en felles UngData undersøkelse for hele fylket – «Ung i 
Rogaland». Svarprosenten var svært høy i ungdomsskolen og tett opp mot 80 prosent ved de 
videregående skolene. I forbindelse med undersøkelsen ble det gjennomført innsalg til 15 
redaksjoner i Rogaland, noe som resulterte i god mediedekning. I kjølvannet av publiseringen av 
resultatene fra undersøkelsen har vi hatt stort fokus på formidling og analyse av resultatene, og har 
gjennomført 25 kommunepresentasjoner, 16 presentasjoner i videregående skoler og 26 
presentasjoner for andre relevante samarbeidspartnere.  

Kjentmann 

Når det gjelder ungdom og rus har KoRus i 2019 også planlagt og tilrettelagt for oppstart av 
opplæringsprogrammet «Kjentmann». Programmet bidrar til en beredskapsordning for skoler, som 
skal gi bedre konstruktive handlingsalternativer overfor elever som ruser seg. Målet med denne 
opplæringen er at skoleansatte skal kunne oppdage og identifisere rusbruk hos elever på et tidligst 
mulig tidspunkt. Vi har samarbeidet med Stavanger kommune og tre videregående skoler om 
opplæringen som startet opp februar 2020. 
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Foto: fra venstre Ingrid R. Strømsvold og Åsa Sjøgren, rådgivere KoRus vest Stavanger introduserer «Kjentmann» for  
inviterte deltakere. 

 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

KoRus samarbeider med flere andre kompetansesentre på Vestlandet (KoRus Bergen, RVTS vest og 
RKBU vest) om samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Kommuner som velger å 
benytte seg av denne modellen blir fulgt opp og veiledet, og vi arrangerer nettverkssamlinger. Noen 
av disse kommunene har hatt spesielt fokus på «Barn som pårørende» oppfølging. Det er også en 
fordel for samarbeidet at Fylkesmannen i Rogaland er involvert i denne satsningen. 

I 2019 har vi gjennomført flere 0 -punktsundersøkelser for noen av «BTI kommunene». 
Undersøkelsene avdekker blant annet hva slags kompetanse kommunene har på området, noe som 
gir et bedre grunnlag for å tilpasse modellen lokalt. I tillegg inngikk Rogaland A-senter/KoRus en 
avtale om et aksjonsforskningsprosjekt hvor Egersund og Sokndal kommune skal innføre modellen 
«Bedre tverrfaglig Innsats» (BTI) som en del av sin folkehelsesatsning. Målsetningen er å finne ut om 
BTI fører til reell endring av praksis i de kommunale tjenestene, og om dette igjen fører til reell 
endring i barn og familiers liv. Prosjektet ivaretas gjennom samarbeid mellom de to kommunene, 
Universitetet i Stavanger og Rogaland A-senter/KoRus. Forhåpentligvis vi vårt engasjement i dette 
prosjektet også føre til at KoRus kan bli enda bedre rustet til å kunne tilby kompetansestøtte til 
kommuner som er i gang med integrere rusmiddelforebygging i sitt systematiske folkehelsearbeid. 
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Foto: Inghill Mydland, Avisen Agder. Foto: foran fra venstre: Rådmann Gro Anita Trøan, Eigersund, Linda Øvestad Olsen, 

koordinator barn og unge Sokndal, Kristel Dahl, rådgiver Rogaland Fylkeskommune, Kari Anne Bergøy, SLT- og 

oppvekstkoordinator Eigersund kommune, Maren Løvås, rådgiver KoRus vest Stavanger, rådmann Lars Arne Oldnes, 

Sokndal. 2.rekke fra venstre: Ordfører Odd Stangeland, Eigersund, Sigmund Hadland, Helse og velferdsleder Sokndal, 

ordfører Jonas Andersen Sayed, Sokndal, Eivind Galtvik, Kultur og oppvekstsjef Eigersund, Anne Schancke Selbekk, 

sosiolog, KoRus vest Stavanger.  

 

Kompetanseutvikling – praksisnær FoU og evaluering 

KoRus har i løpet av året deltatt i et utviklingsarbeid sammen med de andre kompetansesentrene for 
rus, som blir finansiert av Helsedirektoratet. Samarbeidet handler om å styrke vår kompetanse på 
praksisnær forskning og utvikling. KoRus har på denne bakgrunn valgt å samtidig legge til rette en 
arena for utvikling av kommunenes kompetanse innenfor dette området. Vi inviterte derfor i 
november flere kommuner og kompetansemiljøer til en felles fagsamling om temaet.  
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Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid ved Rogaland A-senter 
Rogaland A-senters system for kvalitet og pasientsikkerhet har i løpet av 2017-2018 fått en 

tydeligere overordnet struktur. Derfor har arbeidet i 2019 i stor grad dreid seg om å etablere og 

videreutvikle gode arbeidsrutiner i internkontroll:  

 Ny modell for risikovurderinger på avdelingene er testet ut. 

 En overordnet ROS-analyse om Medikamenthåndtering ble gjennomført i 2019 

 Ny rutine for gjennomføring av Ledelsens gjennomgang 

 Prosedyredager i oktober, med felles opplæring og brukerstøtte. Dagene ble godt mottatt av 

de dokumentansvarlige, som opplevde både å få god hjelp og muligheter til å samarbeide 

med kolleger om å revidere prosedyrer.  

 Utviklet nye ordninger for jevnlige journalrevisjoner og kontroll av innsyn i journal. 

 

Forbedret behandlingstid for avvikshåndteringen 

Avviksmeldinger er en viktig kilde i det systematiske arbeidet med forbedring av pasientsikkerheten 

og kvaliteten på behandlingen. Å registrere avvik er en lovpålagt oppgave som bidrar til å 

dokumentere feil og lære av dem. Noen avdelinger melder få avvik. Alle avdelinger har i løpet av året 

fått opplæring og informasjon om hvordan og hvorfor man bør melde avvik. Vi regner også med at 

det er en viktig stimulans til å melde avvik at avvikene nå ferdigbehandles innen rimelig tid, at hver 

enkelt kan holde seg oppdatert om status for avviket, at alle avvik blir lest og vurdert og at tiltak 

opprettes der det er nødvendig. Det har vært jobbet godt med avvik på avdelingene i 2019, og vi ser 

en tydelig forbedring når det gjelder behandlingstid. Alle avvik har blitt lukket innen fristen vi har satt 

hvert tertial, og avvikene blir i tillegg gjennomgått i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget. 

Vi ser en økning i antall avviksmeldinger i forhold til foregående år: 
 

2017: 160 2018: 150 2019: 186 

 

 

EQS letter kvalitetssikring 

Vårt elektroniske system, EQS har flere funksjoner som kan lette arbeidet med å kvalitetssikre og 

dokumentere sentrale krav i internkontrollen. Vi har tatt i bruk flere av disse i 2019. Startsider og 

tilganger har blitt tilrettelagt for å bedre brukervennligheten. Vi har testet ut implementerings-

funksjonen i EQS. Den skal sikre og dokumentere at ansatte har lest og forstått sentrale prosedyrer. 

Vi er i startfasen med dette arbeidet, som fortsetter i 2020. De fleste avdelinger har fått opplæring i 

grunnleggende funksjoner i EQS i løpet av året. Kvalitet-/HMS-leder og IT-ansvarlig deltok på EQS 

brukerforum. 

Pilotprosjekt felles journalsystem i Helse Stavanger 

Pilotprosjektet Felles journalsystem med Avdeling for Rus og Avhengighet i Helse Stavanger startet i 

slutten av 2018, og det er forespeilet at klarsignal for deling av noen definerte journalopplysninger 

kommer i løpet av våren 2020. 

Arbeid for å legge om interne rutiner og få bedre kvalitet på registrering av barn som pårørende i 

journalsystemet er igangsatt, og fortsetter inn i 2020. Ny lovparagraf om også å kartlegge 

mindreårige søsken implementeres. 
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Pasientsikkerhet 
47 ansatte deltok på årets to førstehjelpskurs i regi av Stamina. Det var positive tilbakemeldinger  
om høy kvalitet på kursene fra deltakerne. Rutiner for oppdatering og informasjon om hjertestarter 
er oppdatert, både på våre nettsider og i EQS.  
ROS analysen om medikamenthåndtering forslo blant annet innføring av MEONA, et elektronisk 
program for legemiddelhåndtering. Det er nyetablert samarbeid med politiet i Stavanger i forhold til 
levering av beslaglagte illegale rusmidler. Oversikt, kontroll og opplæring i bruk av elektromedisinsk 
utstyr var tema for et eksternt tilsyn i 2019. 
 

Pakkeforløp 
Arbeidet med å implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus i 2019 har kommet langt i løpet av 
året. Særlig krevende har nok endringer i saksgang/arbeidsflyt, innføring av basis kartlegging, nye 
registreringskrav både i form av koder og kvalitetsregister, samt krav til forløpstider vært. Innføring 
av pakkeforløp økte også behovet for nye rutiner og prosedyrer i EQS. 
 

Brukertilfredshet 
Den elektroniske løsningen for brukerundersøkelser ved bruk av programmet Questback har fungert 
som forventet, og alle de tre aktuelle avdelingene har gjennomført de planlagte undersøkelsene og 
mottatt sine rapporter med resultatene ved årsskiftet. 
Programmet Checkware er bestilt hos Helse Vest IKT, og etableres blant annet for å kunne innføre 
pasientevalueringsmetoder som Feedback Informerte Tjenester. Det innebærer korte og direkte 
tilbakemeldinger fra pasientene til behandler etter hver konsultasjon.  
 

Informasjon til pasienter 
Ett av målene i virksomhetsplanen for 2019 var å utarbeide pasienttilpasset informasjon om 
pakkeforløp. Informasjon er lagt ut på hjemmesidene til RAS, og en enkel brosjyre fra 
Helsedirektoratet deles ut i Poliklinikken. TV-skjerm i venteområdet med lysbilder om pakkeforløp er 
satt opp. Tolv ulike virksomheter er invitert for å presentere sine aktivitetstilbud for pasienter på 
samme skjerm, som et supplement til behandling eller som et viktig tilbud etter at behandling på 
Rogaland A-senter er avsluttet. 
Informasjon i form av lysbilder i PowerPoint format har vært et kvalitetsforbedringsprosjekt i 2019. 
Personalrommene på de tre døgnavdelingene har i løpet av året fått sentral og kortfattet 
informasjon om blant annet pasientsikkerhet, viktige prosedyrer, brannsikkerhet, og 
internundervisning presentert på TV skjermer som jevnlig oppdateres. 
 
Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) hadde syv møter i 2019. Temaer i møtene ut over det 

som allerede er nevnt: Utfasing av skjemaet «Situasjon ved behandlingsstart», Voldsrisiko-

vurderingsmetoder, anskaffelse av Checkware, Nytt krav om registrering i nasjonalt selvmords-

kartleggingsregister og Epikrise i hånda ved utskrivelse. 

Brukerutvalget hadde i 2019 fire møter, i tillegg til et felles møte med Kvalitets og pasientsikkerhets-

utvalget, KPU i juni. Totalt ble det behandlet 33 saker. Fast sak var informasjon om driften på RAS. 

Noen saker som ble behandlet: Pakkeforløp, innføring av kvalitetsregister (KvaRus), og rapport fra 

brukerundersøkelser. Årlig fellesmøte mellom Brukerutvalget og Kvalitet og pasientsikkerhets-

utvalget, KPU ble avholdt i juni 2019. Temaer denne gang var: Hvordan få til økt brukermedvirkning 

på RAS og Hva vil være viktig ved ansettelse av erfaringskonsulent? 
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Illustrasjonsfoto 

 
Forskning og utvikling 
En viktig del av FOU-strategien ved Rogaland A-senter og KoRus Vest Stavanger var å knytte til seg 
masterstudenter som kunne forske på klinisk praksis ved vår institusjon og på våre eksisterende 
datakilder. I 2019 leverte de to første masterstudenter sine masteroppgaver. Tema for oppgavene 
var henholdsvis poliklinisk avrusning (se avsnitt lenger nede) og ungdom, psykisk helse og skole. 
Studenter og veiledere arbeider nå med å få publisert resultatene i artikkelformat.  

Prosjektet om poliklinisk avrusning ble også lagt fram på Vettre – Nasjonalt seminar for forskere på 

rusmiddelfeltet, Scandic Lillestrøm den 15.11.19»  

  

Foto: Avdelingsoverlege Reidar Stokke, Rogaland A-senter og Wenche Kjørmo, masterstudent i rus og psykisk 

helse, Universitetet i Stavanger, holder innlegg på Nasjonalt forskerseminar, Lillestrøm 2019. 
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Poliklinisk avrusning 

Rogaland A-senter har siden 2018 arbeidet med et prosjekt om poliklinisk avrusning: «Intensiv 
poliklinisk avrusning – for hvem og på hvilken måte? Erfaringer fra et prøveprosjekt innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling ved Rogaland A-senter». Prosjektet fikk eksterne Såkornmidler fra Helse 
Vest ut 2019, og en prosjektgruppe ble etablert med eksterne deltakere fra K46, Stavanger 
Universitetssykehus og KORFOR og Universitetet i Stavanger, UiS (masterstudent).  

Gjennom prosjektet etablerte virksomheten et systematisk tilbud om poliklinisk avrusning for 

aktuelle pasienter. Et viktig arbeid ble gjort med etablering og forbedring av rutiner og prosedyrer for 

dette arbeidet. Vi klarte imidlertid ikke å øke andel avrusninger betydelig, slik vi hadde ambisjoner 

om. Samtidig viste de polikliniske behandlingsforløpene at dette var et tilbud som dekket behovet for 

en gruppe som ikke tidligere hadde hatt et slikt tilbud. Den sparsomme rekrutteringen gjør at vi 

stiller spørsmål om denne pasientgruppen er i spesialisthelsetjenesten, eller om den kanskje først og 

fremst finnes hos fastlegene. Samtidig viser tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere at 

fastlegene trenger støtte fra spesialisthelsetjenesten i gjennomføringen av poliklinisk avrusing. Et 

videre arbeid bør fokusere på informasjon og kompetanseheving i grensesnittet mellom fastlegene 

og spesialisthelsetjenesten. 

Gjennom samarbeidet med en mastergradsstudent ble pasientenes erfaringer med tilbudet 

utforsket, student og veiledere arbeider nå med å få publisert resultatene fra denne studien.  

Kunnskapsoppsummering om barn som pårørende 

I 2019 fullførte Rogaland A-senter i samarbeid med Vestre Viken og Akershus Universitetssykehus en 
kunnskapsoppsummering om livssituasjonen for barn som pårørende og partner som pårørende, og 
om hvilke studier som sier noe om virksomme tiltak. Rapporten er avlevert Helsedirektoratet men er 
ennå ikke offentliggjort. Kunnskapsoppsummeringen viser hvordan barn og partnere til personer 
med rusproblemer er i en krevende livssituasjon, med forhøyet risiko for fysiske og psykiske 
helseutfordringer, for utvikling av eget høyt rusbruk og/eller rusproblemer, for å bli utsatt for vold og 
traumer, og for å bli påført stress og utfordringer innen skole, familie- og hverdagsliv. Dette viser et 
bilde av familier med svært utfordrende hverdagsliv og som sliter i sine nære relasjoner.  
De få studiene av intervensjoner for barn under og over 18 år gir foreløpig et begrenset og uklart 
bilde av mulige effekter, og det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner om dette. Men noen studier 
indikerer at familiebaserte intervensjoner kan være av nytte. Studiene av intervensjoner rettet mot 
partner, viser at både parbaserte og individuelle tilbud kan gi effekt henholdsvis i forhold til 
tilfredshet i parforholdet, vold i nære relasjoner og psykisk helse hos partner. 

Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste om barn som pårørende 

KoRus Vest Stavanger var i 2019 delaktig i avslutning av et aksjonsforskningsprosjektet: «Hvordan 
sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for barn som 
pårørende i Helse Fonna regionen? Utvikling og utprøving av modell» (se lenke til prosjektrapport 
under publikasjoner). Prosjektet var finansiert av BarnsBeste. Aksjonsforskningsprosjektet ble 
gjennomført ved hjelp av undersøkende kunnskapsdialoger der de fem kommunene, samt 
representanter for foretaket og fou-miljøer kom sammen for å diskutere aksjoner for og erfaringer 
med å styrke samhandlingen. I prosjektet ble det avdekket at det fortsatt er gap mellom intensjoner i 
lovverk, inngåtte lokale tjenesteavtaler om samhandling og hvordan barn som pårørende ble fulgt 
opp i hverdagen. Prosjektet har bidratt til å få en oversikt på gjeldende praksis og til bevisstgjøring av 
holdninger til barn som pårørende. Kommunene har i prosjektperioden utarbeidet strukturer og 
rutiner for hvordan de skal arbeide systematisk med barn som pårørende. Det er også opprettet et 
nettverk for samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste på dette området.  
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Kielland, T., & Selbekk, A. S. (2019). Musikkterapi - gir meg en sånn positiv følelse inne i meg at jeg kan. 

Erfaringer med implementering av musikkterapi i rus- og psykisk helsearbeid i Sandnes kommune. Retrieved 
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