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1. Overordnet mål og oppdrag

Rogaland A-senters overordnede mål er å fremme helse, livs- og rusmestring.
Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) som 
eneeier. Eventuelle overskudd tilfaller Rogaland A-senter AS.
Rogaland A-senter har en oppdragsavtale med Helse Vest RHF som ivaretas av klinikken. 

Kompetansesenteret (KoRus Vest Stavanger) styres gjennom et årlig tilskuddsbrev fra 
Helsedirektoratet, og leverer egen årsrapport.

2. Klinisk drift

Fokus på barn og familier
Barneperspektivet er gjennomgående i Rogaland A-senters arbeid; fra mottatt henvisning til 
behandling. Rogaland A-senter har en egen barne- og pårørendekontakt som arbeider på tvers av 
avdelingene og som samarbeider med de ulike avdelingenes personell. 
Fra august og ut året hadde vi dessverre bare Barne –og pårørendekontakten i  60%.

Barne-og pårørendekontakten har hatt samtaler med totalt 34 barn, 67 samtaler med foreldre /  
pårørende og 20 samtaler med familier. Ved behov utarbeider avdelingene egne kriseplaner for barn. 

Gravide pasienter
En egen fløy i avrusningsavdelingen er i løpet av 2013 
etablert og tatt i bruk for gravide pasienter. Dette har 
gitt en bedre anledning til skjerming og et tryggere og 
mer ”mor/barn-vennlig miljø” for den gravide pasient 
og hennes ufødte barn.
 
I 2013 hadde vi 20 innleggelser fordelt på 17 kvinner.  
3 av kvinnene hadde kortvarige eller lengrevarende 
ambulante og/eller polikliniske tilbud fra gravideteamet 
etter fødsel.

Illustrasjon: Et barn i Kanutten barnehage har tegnet 
til Gravideenheten.



9 av innleggelsene var etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-3. 2 innleggelser var etter Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 10-4 og 1 var etter Straffegjennomføringslovens § 12. 8 innleggelser var etter 
Lov om spesialisthelsetjenestens § 3-12. 9 av innleggelsene skjedde i første trimester av svangerskapet, 
4 i andre trimester og 7 i tredje trimester.

Bruk av ikke-foreskrevet Subutex forut for innleggelse var kjent i 6 av svangerskapene. 1 av kvinnene 
var i LAR ved svangerskapsstart og fortsatte sin medisinering med Subutex fram til fødsel. 2 av 
kvinnene søkte om plass i LAR etter innkomst. Begge fikk tilbud om LAR med oppstart i graviditet, 
og medisinering med LAR-medikament ble startet opp under oppholdet. 

10 av oppholdene var på 3 måneder eller mer. 2 av disse var på 8 måneder eller mer. 
3 av kvinnene kom tilbake til avdelingen for kortvarige stabiliseringsopphold etter fødsel. 

Poliklinikk
Rogaland A-senter markerte åpning av poliklinikk på Bryne som er samlokalisert med  
Familievernkontoret våren 2013. Vi registrerer en jevn økning i henvisninger og aktivitet og har 
dreiet ytterligere en 50 % stilling fra kontorene i Stavanger til kontorene på Bryne. I tillegg til 
psykologspesialist og familieterapeut, tilbyr psykiater / lege og barne - og pårørendekontakt samtaler 
der. En av poliklinikkens ansatte er i Strand kommune en dag pr uke, lokalisert til Ryfylke DPS.

Avrusning og stabilisering / utredning
Etter avtale med Helse Vest ble oppdraget endret 
fra 12 avrusningsplasser og 6 stabiliserings-og 
utredningsplasser til 16 avrusingsplasser og 2 
stabilisering –og utredningsplasser. Av totalt 429 
opphold på avdelingen, utgjorde kvinner 138 
av pasientoppholdene. Avdelingen hadde ingen 
innleggelser hvor pasienten var under 18 år, men 
33 var under 24 år; 88 var mellom 24 og 29 år.

Avrusningsavdelingen samarbeider nært 
med blant annet Frelsesarmeens avdeling for 
stabilisering -og utredning for å legge til rette for 
helhetlige behandlingsforløp og for å utnytte  

  samlet kapasitet best mulig. 
Utsikt fra Dusavikveien 216 en klar vinterdag



Akuttfunksjon
154 pasienter er innlagt akutt til avrusning i 2013 ,dette er to færre enn i 2012. Det gir et snitt på 13 
akuttinnleggelser pr måned. 51 av disse pasientene var kvinner, 103 menn.
59 av pasientene som var innlagt akutt, var under 30 år, 41 var mellom 30 og 40 år.
126 av pasientene hadde akuttinnleggelsen som start på et lengre døgnbehandlingsforløp.

9 pasienter har hatt totalt 12 akutte polikliniske samtaler.

Raskere tilbake
Rogaland A-senter har hatt tjenester innen ordningen Raskere tilbake. Totalt antall pasienter innen 
ordningen Raskere tilbake er 73, hvorav 20 kvinner. Poliklinikken hadde 417 konsultasjoner, det var 
17 opphold i avrusningsavdelingen med totalt 166 liggedøgn, og 1 døgnbehandlingsopphold i 126 
liggedøgn.

Døgnbehandling
62 pasienter har vært innlagt i 2013. 18 av disse var kvinner. Behandlingsopplegget har fokus både 
på fysisk og psykisk helse og består av individual samtaler, ulike gruppetilbud og familiesamtaler. 
Behandlingen består også av en såkalt Mentaliseringsgruppe. Det er også gruppeundervisning i 
Mindfulness Based Coping. (MBC)..

Det er gjennomført 4 samtaler med barn under 18 år, og 8 med barn over 18 år. Familieteamet har 
gjennomført 14 parsamtaler og 12 familiesamtaler. Det har vært arrangert 4 kvelder der pårørende 
til pasientene var invitert til en felles informasjon om avdelingen og om det å være i behandling. 
Oppmøte har vært godt: Det har vært søsken, ektefeller, foreldre, annen slekt, kjærester og venninner. 
Romjulstreffet er blitt et årlig arrangement, hvor inneliggende pasienter og pasienter som har vært 
innlagt i løpet av året, inviteres sammen med sin familie.

Avdelingen er opptatt av brukermedvirkning. Det gjennomføres 4 brukerundersøkelser pr år og 4 
tidligere pasienter inviteres regelmessig inn for å fortelle om sine erfaringer.

Legedekning
Mens vi i store deler av 2012 hadde få leger ansatt, er situasjonen i 2013 at vi har 4 ansatte leger. 
Avdelingsoverlege er psykiater.

Vurderingsenhet
Vurderingsinstansens oppgave er å vurdere pasientens rett til helsehjelp i tråd med 
pasientrettighetsloven § 2-1 og prioriteringsforskriften § 2. Vurderingen gjøres i henhold Sosial 
– og Helsedirektoratets veileder: ”IS – 1505; Veileder for vurdering av tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.” 



Rogaland A-senter vurderer mellom 450 og 650 henvisninger for rett til TSB hvert år. Mange 
henvisninger er mangelfulle eller uklare med tanke på rusomfang, motivasjon og behandlingsbehov. 
For å kunne vurdere rett til helsehjelp i TSB, innkalles 
om lag 30 % til vurderingssamtaler for å innhente tilstrekkelig informasjon. Over halvparten av disse 
pasientene trekker seg eller lar være å møte til samtale.

Fagutvikling og forskning

Konferanse om personlighetsproblematikk og rus.
Rogaland A-senter arrangerte en to dagers konferanse med professor Otto Kernberg (USA) om 
personlighetsproblematikk og rus høsten 2013.

Etterutdanning i kognitiv terapi 
Rogaland A-senter initierte et samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi for å få en 
etterutdanning i kognitiv terapi lagt til Stavanger. Både ansatte ved Rogaland A-senter og andre fra 
regionen har deltatt på trinn 1 innen kognitiv terapi for ansatte med 3 årig helseutdanning, med 
eksamen i mai 2014.

Phd-løp
Rogaland A-senter (KoRus Vest Stavanger) har to ansatte som i 50% stilling er  phd-løp.
Tema er Familieinvolvering i rusbehandling og Avhengighet, anerkjennelse og identitet.
Dette er mulig takket være forskningssamarbeidet med KORFOR og forskningsmidler fra Helse Vest.

Multisenterstudie
RAS bidrar i et forskningsprosjekt (multisenterstudie) med utgangspunkt i et forskernettverk i 
Barns Beste: “Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, 
perceived needs, services received and outcome”.
Prosjektet har fått midler fra Norges Forskningsråd. 



Nøkkeltall, klinisk drift

• Mottatte henvisninger: 955
• Vurdering av pasientrettigheter: 484
• Polikliniske konsultasjoner: 5738
• Ambulante polikliniske konsultasjoner: 201

• Antall behandlingssekvenser i avdelingene:
  o Avrusningsavdelingen:  429  
  o Behandlingsavdelingen:    62  
  o Poliklinikken:           554  
  o Gravide     20

• Antall akuttinnleggelser: 154
• Avsluttede behandlinger: 698

• Avrusningsavdelingen  Beleggsprosent 93%
• Behandlingsavdelingen Beleggsprosent 92%

• Gjennomsnittlig estimert ventetid:
  o Avrusning    3,8 uker
  o Døgnbehandling  14,8 uker
  o Poliklinikk  15,3 uker

• Epikriser sendt innen 7 dagers frist
  o Avrusningsavdelingen 61%
  o Døgnbehandling  75%
  o Poliklinikk  86%



3. Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus vest Stavanger) 

KoRus vest Stavanger er ett av sju nasjonale kompetansesenter innen rusproblematikk i Norge, 
med oppdrag fra Helsedirektoratet. Tiltaket er organisert som en egen resultatenhet ved Rogaland 
A-senter (RAS) 
Hovedoppgavene for kompetansesenterfunksjonen blir gitt i årlig oppdragsbrev av Helsedirektoratet. 
Sentralt for satsningen i 2013 har vært å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig 
kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region, 
samt ivareta nasjonale spisskompetanseområder.  
 
Kompetansegruppen for rusfeltet i Rogaland
Gruppen som møtes 4 ganger i året og ledes av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med KoRus 
vest Stavanger. Dette er et rådgivende nettverk for fylkesmann og KoRus, samt fungerer som arene 
for erfaringsdeling og inspirasjon mellom deltakerne. Deltakerne representerer utvalgte kommuner, 
Helse Stavanger, Helse Fonna, Universitetet og Høgskole, samt brukerrepresentant. Gruppen 
har diskutert kompetansesituasjonen og behov i regionen og kommet med innspill til Regional 
kompetanseplan 2014. 

Kartleggingsverktøyene UngData, HKH (Hurtig kartlegging og handling) og Brukerplan
Datagrunnlaget brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeid med kommunenes ruspolitiske planer 
og utvikling av forebyggende tiltak i kommuner. Prosessen rundt kartleggingen er svært viktig 
inngangsport i forebyggende tiltak i kommunene, samt at det styrker lokalt engasjement og 
samhandling. 

Våren 2013 var det felleskjøring av UngData i 23 av 26 kommuner i Rogaland.
KoRus bistår kommunen før, under og etter gjennomføringen. Det er etablert samarbeid med 
Fylkeskommunen i dette arbeidet. 

En annen kilde til kommunenes ruspolitiske planarbeid, er HKH.(Hurtig Kartlegging og handling) 
Det var oppstart av ny HKH høsten 2013 med tematikk knyttet til ungdom og rusbruk, samt 
foreldrenes holdninger til dette, med utgangspunkt i en bydel i Stavanger kommune. KoRus veileder 
HKH-teamet. HKH-rapporten legger grunnlag for kommunenes handlingsplaner for forebygging og 
tidlig intervensjon. 

Brukerplan er en kartlegging av kjente rusmiddelavhengighet innbyggere som benytter seg av 
det kommunale tjenesteapparatet, utviklet av KORFOR. I kartleggingen for 2013 deltok 22 av 
26 kommuner. KoRus skal overta mer og mer av arbeidet med kommunene før, under og etter 
kartleggingen i nært samarbeid med KORFOR. 



Lokalt rusforebyggende arbeid og Tidlig intervensjon (TI)

Ansvarlig vertskap og Ansvarlig alkoholhåndtering nasjonalt og regionalt
KoRus Vest Stavanger har vært en sentral bidragsyter og høringsinstans på nasjonalt nivå ved 
utarbeidelse av materiell innen Ansvarlig vertskap (AV) og Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH). 

Rogaland er en av tre fylker som er utpekt av Helsedirektoratet å være pilotfylke i 2013. Sammen 
med fylkesmannen i Rogaland er det etablert et pilotnettverk innen Alkoholloven og AAH, første 
nettverkssamling var i desember for politi, bransje og kommunene. 
Vi deltar i Fagrådet for skjenkesaker hvor 15 kommuner i Sør Rogaland deltar.
Veileder i kontroll presentert for 23 av 26 kommuner i Rogaland.  
Det er gjennomført kurs i Ansvarlig Vertskap i 4 kommuner. 

Skole / foreldresatsning. 
KoRus Vest Stavanger har arrangert halvdagskurs for skolepersonell om Tidlig Intervensjonsveileder 
”Fra bekymring til handling”, presentert støttemateriellet ”Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen”, 
resultat fra UngData og gitt informasjon om rus og spill og hva skolen kan gjøre ved bekymring for 
elever. Samme tema ble også gitt til en større målgruppe i seks kommuner.  
 
Unge & Rus. Tre kommuner har fått stimuleringsmidler til gjennomføring av programmet. 

Tidlig intervensjon (TI)- satsningen
Det drives utstrakt aktivitet inne kursing, undervisning, metodeopplæring, prosjektoppfølging og 
nettverksarbeid, blant annet innen MI (Motiverende Samtaler)

I 2013 har KoRus vest Stavanger gjennomført seks opplæringskurs i MI à to dager, med 107 deltakere 
fra ulike virksomheter i Rogaland. I tillegg får alle som har deltatt på vår MI-opplæring årlig tilbud 
om to heldags MI-nettverkssamlinger for fagutviking, erfaringsdeling og inspirasjon. I 2013 har 
vi sammen med KoRus vest Bergen arrangert kurslederkurs i MI for 25 kommuneansatte i Nord-
Rogaland. Tilsvarende tilbud vil også bli gitt til ressurspersoner i Sør-Rogaland våren 2014. Det er 
også startet opp MI-ressursnettverk i Nord Rogaland for de som har gjennomført kurslederkurset. 
Tilsvarende tilbud vil bli gitt til Sør-Rogaland våren 2014. 

To kommuner har oppfølging innen satsningen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Haugalandsløftet 
som består av 10 kommuner i Nord Rogaland. 



KoRus Vest har også tatt initiativ til og startet opp tidlig intervensjonsprosjektet  
”Samhandlingsprosjektet Helse Fonna (akutt hjerteavdeling)og Haugaland A-senter” med 
følgeforskning av KORFOR. 

Implementering av veiledere / kurs / seminar
KoRus Vest Stavanger har bistått Nasjonal kompetansetjeneste ROP (Samtidige Rus Og Psykiske 
lidelser)i samarbeid med fylkesmannen i Rogaland med å implementere ROP-retningslinjene i 
Rogaland. Arrangert to store to-dagers seminar i regionen med samlet 450 deltakere. 

Sammen med brukerorganisasjonen RIO og andre stod vi for arrangementet Brukerkonferansen 
”Forbli rusfri” med 270 deltakere

Spisskompetanseområdesatsning. 
Arbeidet innenfor de to spisskompetanseområdene Rusproblematikk i familier med barn og 
Arbeidsliv og rus, har hovdefokus på forebygging, tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon, samt 
folkehelseperspektivet. I 2013 besluttet Helsedirektoratet å legge ned alle spisskompetanseområdene 
2014, og innføre kjerneoppdrag slik at alle KoRus skulle bli mer like og jobbe med samme oppdrag. 
Vi har brukt tid høsten 2013 til å reorganisere kompetansesentervirksomheten med tanke på våre nye 
oppdrag. 

Rusproblematikk i familier med barn. 
Den årlige konferansen ”Mot til å se – evne til å handle” ble avholdt januar 2013 med 370 deltakere 
fra hele landet. Tema denne gang var ”Barn som pårørende i familier med rusproblematikk, psykisk 
og somatisk syke foreldre”. Konferansen arrangeres av Rogaland A-senter / KoRus Vest Stavanger og 
Fylkesmannen i samarbeid med tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra sju kommuner og 
to spesialisthelsetjenester. 

Høsten 2013 startet opp tidlig intervensjonsprogrammet Barn i Rusfamilier (BIR) for ansatte i 
barnehager, SFO, barneskoler og andre i fire kommuner i Nord-Rogaland og en i Hordaland. 
Prosjektledelse av pilotprosjektet FRIDA – tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner der 
åtte kommuner i Rogaland deltar. 



Arbeidsliv og rus
Teamet som arbeider med Arbeidsliv- og rus har også i år driftet regionalt alor nettverk (nettverk for 
arbeidsliv og rus). Nettverket er et tilbud for ansatte i offentlige og private bedrifter og arbeidsplasser 
med spesielt ansvar for tema arbeidsliv og rus. I 2013 har tre nye regionale nettverk startet under 
veiledning av KoRus vest Stavanger i andre deler av landet. Ved årskiftet er seks alor nettverk i Norge. 
Vi drifter nettsidene www.alor.no, samt årlig nasjonal samling for alle som drifter regionale alor 
nettverk.

Utprøving av ulike tidlig intervensjonsmodeller i arbeidslivet startet høsten 2013, kalt  The 
WIRUS prosject – workplace-bases interventions preventing risky alcohol use and sick leave. 
Helsedirektoratet finansierer prosjektet. KoRus vest Stavanger har prosjektlederansvar, Universitetet 
i Stavanger har ansvar for implementerings- og effektforskning på RCT-studie. Det er planer om å 
rekruttere 10 000 ansatte i norsk arbeidsliv til studie.

”Alkohol + arbeidsliv = sant?, en vitenskaplig antologi om arbeidsliv ble i 2013 ferdigstillet via 
Gyldendal akademiske forlag. Lansering var i januar 2014. Boken er et samarbeidsprosjekt mellom 
Universitetet i Stavanger og KoRus vest Stavanger. Fagpersoner innen ulike forskningsmiljø i Norge 
har bidratt som kapittelforfattere.

Logo for alornettverkene.
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