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RAS er en IA bedrift og har gjennom en årrekke hatt 

et stabilt og godt utdannet personal. I perioder har 

det vært utskiftninger, men vi har klart å rekruttere 

nye ansatte, og de fleste ansatte har jobbet her i 

mange år.

RAS har tett samarbeid med Helse Stavanger og 

andre private ideelle med avtale innen TSB. Da IO-

teamet overtok vurderingsarbeidet 15. november 

manglet de lege, og RAS har i en overgangsperiode 

stilt med lege. RAS ble også kontaktet av SUS under 

planlegging av TOBA, som er et sengetun i 

mottagelsen på SUS, som skal utrede og behandle 

pasienter med samtidig psykisk og somatisk sykdom, 

inkludert rusrelatert lidelse. Det er ønskelig med 

deltagelse med lege fra RAS, for å sikre 

rusmedisinsk erfaring og kompetanse.

Totalt innen døgn/sengeavdelingene hadde RAS 79 

% belegg. I poliklinikken oppnådde RAS 91 % på 

konsultasjoner og 81 % på ambulante konsultasjoner. 

Vi måtte i perioder ta ned belegget knyttet til 

pandemien ved vår avrusingsavdeling. 

Klinikksjefens 

tilbakeblikk på 2021

Rogaland A-senter AS (RAS) har avtale med 

Helse Vest RHF om å levere tverrfaglig 

spesialisert behandling (TSB), innen avrusing, 

døgnbehandling, gravide og familieplasser inkl. 

tvang etter Helse og omsorgs- tjenesteloven 

§ 10-3, samt ordinær poliklinikk inkl. 

basiskartlegging med legeundersøkelse. Fram til 

15. november hadde RAS også egen 

vurderingsenhet, som ble overført til Helse 

Stavanger HF ved IO-teamet (inntak og oppstart). 

I tillegg har vårt KORUS en oppdragsavtale med 

Helsedirektoratet.

Den store utfordringen i 2021 har vært Covid-19 

pandemien og nødvendige tiltak i forbindelse med 

dette. RAS har hatt et godt og nært samarbeid både 

med smittevern på SUS og beredskapsmøter i klinikk 

for psykisk helse. RAS har i lang tid hatt en avtale om 

beredskap ved større utbrudd, noe som ikke har vært 

aktuelt å ta i bruk fram til nå. Vi har hatt smitte både 

blant pasienter og ansatte, men det har vært moderat 

slik at driften kun har vært noe redusert, spesielt i 

avrusingsavdelingen.

RAS har god dekning av personal med sosialfaglig, 

psykologfaglig og medisinsk kompetanse, inkl. 

psykologspesialister og legespesialister. RAS har 

praksisplasser for utdanning av sosionomer, syke- og 

vernepleiere. RAS har også godkjenning for deler av 

nødvendig tjeneste for spesialistutdanning av 

psykologer, og har mottatt henvendelse fra 

Universitetet i Stavanger (UiS) om praksisplasser til 

det nye profesjonsstudiet som er planlagt. RAS har 

godkjenning for utdannelse av legespesialister i Rus-

og avhengighetsmedisin, slik at med praksis i 

Legemiddelassistert behandling (LAR) og psykiatri, 

kan hele utdannelse tas i Stavanger.

RAS er godt utrustet for å avruse og behandle 

pasienter i TSB, inkl. utredning av samtidige lidelser 

innen både psykiatri og somatikk, der vi og har et tett 

samarbeid med SUS. I poliklinikken, og noen ganger 

i avrusingsavdelingen, gjøres basiskartlegging inkl. 

en legetime, der psykiatri og somatiske lidelser også 

blir undersøkt. Poliklinikken har også en egen 

avdeling på Bryne, i tillegg til at behandlere og har litt 

poliklinisk virksomhet i Helse Stavanger sine lokaler 

på RUPO Sandnes.

Rogaland, april 2022

Finn Johansen,

Klinikksjef
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Styret

Inge Takle Mæstad (styreleder) 

Verna Rege Nilssen (nestleder)

Kjell Skjæveland

Kari Nådland

Trond Grønnestad

Preben Hempel Lindø

Karen Saurdal (ansattvalgt)

Arnhild Bakken (ansattvalgt)

Per Arne Tengesdal (ansattvalgt)

Varamedlemmer: 

Grethe Hansson Hatleskog

Roman Benz

Daglig leder ved Rogaland A-senter Bjarte Grov 

har møte og talerett i styremøtene.

Eier

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) 

er en ordinær stiftelse. SKBR eier 100 % av 

aksjene i Rogaland A-senter AS. Styreleder i 

AS’et er daglig leder i SKBR. 

Formål og vedtekter

Selskapet har som formål på «non-profit» basis 

å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er 

fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Kirkens 

Bymisjon Rogaland. Slik virksomhet kan drives 

av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller 

i samarbeid med andre offentlige eller private 

selskaper og institusjoner. Rogaland A-senter 

AS skal drives i nært samarbeid med andre 

deler av spesialisthelsetjenestene, kommunale 

helse- og sosialtjenester og sammen med 

kirkens øvrige diakonale virksomhet. 

Rogaland A-senter AS skal drive rusbehandling, 

og utøve sin virksomhet i samsvar med den til 

enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige 

offentlige regelverk for drift av behandlings- og 

kompetansesentre innen rusfeltet, herunder 

offentlige helseplaner. 

Rogaland A-senter sin visjon:

«Faglig i front – menneskelig og nær» 

Mål

Rogaland A-senter AS sitt mål er å være en 

foretrukken samarbeidspartner innen TSB for 

Helse Vest RHF inkludert Helse Stavanger HF 

samt Helsedirektoratet. 
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Om Avrusningsavdelingen

Avdelingen gir behandling til pasienter som har 

behov for medisinsk avrusning før videre 

behandling innen TSB eller kommunal oppfølging.

Pasientene er fra 18 år og oppover. 

Innleggelser er frivillig, ved unntak av pasienter på 

§ 10.3 i helse- og omsorgstjenesteloven. 

De fleste innleggelser er elektive. 

Avdelingen tar også imot pasienter akutt i 

tidsrommet 08-20 når problematikken er så 

alvorlig at pasienten ikke kan vente på en ordinær 

vurdering. 

De flest innleggelsene har en varighet på 2-3 

uker. 

Pasienter kan også få en akutt vurdering uten 

innleggelse.

Personalet

Personalet består av forskjellige typer profesjoner 

som jobber tverrfaglig med pasienten under 

oppholdet. Pasientene blir fulgt opp av sykepleier, 

vernepleier, sosionom, LAB sykepleier og lege under 

behandlingen. I tillegg har avdelingen flere vikarer 

med ulike profesjoner. 

Avdelingen

Som ellers i samfunnet har avdelingen vært påvirket 

av koronaepidemien, noe som har betydd at vi har 

gått med vesentlig lavere belegg enn ved normal 

drift. Selv om avdelingen har vært påvirket av 

restriksjoner /tiltak er det gitt et godt 

behandlingstilbud til våre pasienter. Blant annet viser 

brukertilfredshetsundersøkelser en høy score fra 

pasientene. Gruppetilbudene har stort sett holdt 

vanlig aktivitet som etikkgruppe og 

meditasjonsgruppe med institusjonsprest, samt 

samtalegruppe med erfarings konsulent en gang i 

uken. Under innleggelsene får alle pasientene tilbud 

om samtale med sosionom. Annet fast 

behandlingstilbud, som HLR undervisning, 

informasjonsmøte med selvhjelpsgrupper, medisinsk 

yoga og øreakupunktur har dessverre ikke vært mulig 

å gjennomføre grunnet smittevernhensyn. 

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling har blitt påvirket av pandemien, 

men vi har likevel fått gjennomført noen fagdager i 

løpet av året. Vi har hatt fokus på bruk av 

Motiverende intervju (MI ) som en metodikk/verktøy 

som bedrer kommunikasjon og brukermedvirkning . 

Personal i større stillinger har gjennomført et tre 

dagers kurs med innlevering av obligatorisk oppgave 

for MI godkjenning. I tillegg har flere av våre 

ekstravakter/nattevakter fått tilbud om samme kurs. 

Videre oppfølging blir veiledning en gang i måneden 

og tre egne ressurspersoner som skal følge opp bruk 

av MI i avdelingen. I tillegg har vi hatt undervisning i 

aggresjonsforståelse og terapeutiske relasjoner i 

samarbeid med de andre døgnavdelingen på RAS. 

En god dag på jobben

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten har 

avdelingen deltatt i prosjektet «En god dag på 

jobben». Tema for prosjektet var fokus på 

arbeidsmiljø og sykefravær. Det ble gjennomført 3 

samlinger i løpet av året som ble avsluttet med et 

tiltaksmøte og handlingsplan. Etter flere år på rad 

med høyt sykefravær, har det vært en markant 

nedgang av sykefravær på avdelingen. 

Vaktrommet

Vaktliste
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Om Behandlingsavdelingen

Behandlingsavdelingen har 15 døgnplasser og en 

brukerstyrt plass. 

Våre pasienter er i alderen fra ca. 30 – 69 år med 

alkohol eller annen rusrelatert avhengighet.

Pasientene har ofte sammensatte utfordringer 

knyttet til moderate psykiske lidelser, somatikk 

eller sosial situasjon som nettverk, samt bolig, 

arbeidsliv, aktivitet og økonomi. 

Pasientbelegg gjennom 2021 på 64 

behandlingsforløp og 4836 liggedøgn.

Tilrettelagt aktivitet og arbeid

Pasientene har ulik arbeidslivstilknytning, noen har 

ikke vært i arbeidsforhold på flere år, mange er på 

arbeidsavklaring, enkelte har tilrettelagt arbeid et par 

dager i uka, noen deltar frivillig i brukerorganisasjon, 

andre er uføretrygdet. Avdelingen forsøker å 

tilrettelegge for økt aktivitet, stimulere til at pasienten 

får bistand gjennom NAV til karrierekartlegging, 

tilrettelagt arbeids-situasjon, arbeidsutprøving eller 

kurs/utdanning. 

Internt følges pasientene opp i et tverrfaglig team 

med fokus på pasientens fysiske og mentale helse, 

sosiale forhold, samt utfordringer knyttet til aktivitet, 

arbeid og økonomi. Pasientene lager selv en 

behandlingsplan under innleggelse sammen med 

primærkontakt.

Trening som medisin

Mange pasienter har redusert fysisk helse, kondisjon 

og styrke. Avdelingen har to miljøterapeuter med 

spesielt ansvar for å følge pasientene tett i et 

strukturert treningsprogram. De representerer også 

RAS i et Nasjonalt nettverk for høyintensitetstrening. 

I løpet av 2021 har også fysioterapeut bidratt i dette 

arbeidet. Treningen er obligatorisk og tilpasset den 

enkelte pasient sitt funksjonsnivå fysisk og psykisk. 

Vi vektlegger høyintensiv kondisjonstrening, 

kroppsbevissthet og avspenning. Treningsopplegget 

er basert på godt dokumentert forskning om at 

trening hjelper pasientene til å være mer konsentrert 

og mer fokusert. Tilbudet har gjennom 2021 blitt en 

integrert del av behandlingstilbudet ved 

behandlingsavdelingen. Målet er at hver pasient 

deltar på trening minst tre ganger i uken. I tillegg til 

dette har vi heldagstur en gang i uken, og en kort tur i 

nærområdet to ganger i uken.

Psykoedukativ undervisning

Avdelingen har utviklet et psykoedukativt

undervisningsprogram i MBT for pasientene. En av 

psykologene ved avdelingen underviser ukentlig et 

10 ukers program i MBT som går kontinuerlig. 

Innholdet handler om både å gjenkjenne, forstå og 

akseptere egne og andres reaksjoner og følelser. 

Avdelingen har også et gruppebasert lærings- og 

mestringsprogram med fokus på rus og psykiske 

problemer som ledes av miljøterapeut ved 

avdelingen. Det undervises også i ulike tema som 

tilknytning, førstehjelp, trening, søvn, hjernen og 

avhengighet og røykeslutt. I tillegg til at eksterne 

etterverns-organisasjoner, NAV og kommunale 

tjenester kommer regelmessig og informerer om de 

ulike tilbud som finnes.

Fagutvikling og kompetansebygging

Avdelingen har systematisk økt kompetansen til 

behandlere og miljøterapeuter i Mentaliseringsbasert

terapi, MBT, gjennom omfattende flerårig 

undervisningsprogram med gruppeveiledning av 

nasjonale og internasjonale kapasiteter. I 2021 er det 

avholdt flere samlinger ved RAS sammen med 

ansatte ved Avdeling for gravide og 

småbarnsfamilier. Nok et pandemi år har lagt store 

begrensninger for eksterne kurs og møter. 

Fra treningsrommet
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Erfaringskonsulenter

Avdelingen har store deler av året hatt 1 kvinnelig og 

1 mannlig erfaringskonsulent tilknyttet avdelingen, 

som har deltatt henholdsvis i kvinne- og 

mannsgruppen en gang i uken, samt vært tilgjengelig 

for samtaler for pasientene før og etter gruppene. 

Kunstterapi og Musikkrom

Vi har et frivillig tilbud i kunstterapi. Hensikten er å gi 

pasientene tilgang til egen kreativitet. Tilbudet foregår 

i tilrettelagt lokale med utstyr og materialer, og gis av 

kunstterapeut under utdanning. Grunnet 

koronarestriksjoner har det store deler av 2021 ikke 

vært mulig å gi tilbudet. Pasientene har også tilbud 

om bruk av eget musikkrom med fullt bandutstyr som 

en avkobling og/eller påkobling for enkelte pasienter 

til det å ta i bruk egne ressurser og interesser. 

Familiearbeid og pårørendekvelder

Avdelingen har stort fokus på barne- og 

pårørendearbeid. Vi har dedikerte 

miljøterapeuter/familieterapeut som jobber med 

familiearbeid i form av familie/ par/ barnesamtaler. Vi 

har god erfaring med å arrangere pårørendekvelder 

på avdelingen. På grunn av pandemisituasjonen fikk 

vi kun arrangert 1 pårørendekveld i 2021. 

Brukerstyrt seng

For å ivareta pasienten etter utskrivelse, får alle som 

ønsker poliklinisk oppfølgning tilbud om å gjøre 

avtale om brukerstyrt seng. Avtalen gjelder for 6 

måneder, med mulighet for forlengelse. 

Tilbakemeldinger fra pasienter er at de kjenner på en 

trygghet over å ha et slikt tilbud. I løpet av 2021 har vi 

hatt 62 liggedøgn på brukerstyrt seng. 

Behandlingsavdelingen jobber kontinuerlig med å 

utvikle behandlingstilbudet til det beste for 

pasientene. Vi ser frem til et år som vi håper i mindre 

grad blir preget av pandemien.

Fra kunstrommet

Pasientrom

Ukemeny

Mat fra eget kjøkken
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Om 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 psykisk helse, styrke omsorgskompetansen, 

støtte til utvikling av trygg tilknytning mellom 

foreldre og barn og tilrettelegging for tiden etter 

utskrivelse. 

Vi har en overgangsleilighet som blir brukt for å 

trygge overgangen fra avdelingen til hjemmet.

Belegg og pasientsammensetning

Avdelingen hadde beleggsdekning på 67% i 2021  Vi 

startet året med veldig lavt  belegg  da vi kun hadde 1 

pasient på avdelingen høsten 2020, men det tok seg 

opp i løpet av året.

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.  

I tillegg til å ta imot primær -og sekundærpasienter 

har vi også hatt stabiliseringspasienter på 

avdelingen. Dette har vært kvinner som skal videre i 

behandling eller til hjemmet med poliklinisk 

oppfølging. Det har vært ett fint tilskudd til resten av 

pasientgruppen.

Bemanning

Vi har i 2021 fått 3 nyansatte miljøterapeuter i faste 

stillinger. Det har vært erfaringskonsulenten i 

deltidsstilling ved avdelingen frem til august 2021. 

Stillingen er p.t. ubesatt.

Fagutvikling og kompetansebygging

Vi har i løpet av 2021 hatt flere samlinger for MBT-

miljø (Mentaliseringsbasert terapi) med eksterne 

veiledere. Dette har vi hatt sammen med ansatte fra 

Behandlingsavdelingen og vi vurderer dette som 

veldig lærerikt og nyttig. To ganger i måneden har vi 

hatt MBT- internveiledning på avdelingen.

Vi har hatt etikkrefleksjons grupper sammen med 

institusjonspresten 2 ganger i måneden. Dette har 

vært en viktig utviklingsarena for personalet.

I slutten av september var 7 av personalet på 

konferansen «Barnet og Rusen» i Sandefjord. Det 

var en flott konferanse og var med på å bygge ett 

godt samhold blant de ansatte.

Kvalitetsforbedring

I september 2021 hadde vi 2 flotte fagdager på Sola 

Strand hotell. Tema var det miljøterapeutiske 

arbeidet på avdelingen og mentalisering.
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Om Poliklinikken

Målgruppen ved poliklinikken kjennetegnes av 

rusproblematikk, hvor mange også har andre 

psykiske vansker i tillegg. 

Vi har også behandlingstilbud for dem som 

strever med spillavhengighet og avhengighet til 

anabole steroider.

Pasienter over 30 år som har fått rett til 

behandling i TSB (utenom LAR-pasienter) starter 

opp med poliklinisk oppfølging ved RAS. 

2021 har være preget av en rekke endringer i 

poliklinikken. Covid -19 har satt begrensinger for den 

polikliniske virksomhet, men en har klart å gi 

forsvarlig helsehjelp til pasientpopulasjonen og 

samtidig hatt fokus på å opprettholde 

smittevernstiltak. Det har vært større omfang av 

videokonsultasjoner enn tidligere og en har hatt de 

fleste møter med andre aktører digitalt. 

Gruppetilbudene har vært satt på pause, men på 

tross av Covid-19 har en klart å opprettholde 

tilnærmet normal drift og produksjon i individuelle 

tiltak.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viste til et 

arbeidsmiljø med godt samarbeidsklima og 

ivaretakelse av hverandre som kollegaer. Det er godt 

å ha å ha trygge og gode kollegaer å støtte seg til i 

en stadig skiftende arbeidshverdag. Vi gleder oss til å 

kunne ha sosiale sammenkomster igjen og håper på 

en mer stabil tilværelse i 2022. Det er mange planer 

fremover for poliklinikken. Blant annet er det mange 

som er påmeldt kurs og utdannelser i for eksempel 

spillavhengighet, Motiverende intervju, Kognitiv 

atferdsterapi og MBT. I tillegg er det planer om en 

rekke interne kurs for å heve 

utredningskompetansen.

Vi ønsker å fortsette å være «faglig i front» og er stolt 

over den behandling vi gir våre pasienter - noe som 

ble bekreftet i pasienterfaringsundersøkelsen hvor 

tilbakemeldingene var svært positive på det å bli møtt 

med respekt, bli involvert i egen behandling, 

opplevelse av høy faglighet og at behandling har en 

positiv effekt på den endringsprosessen våre 

pasienter er i. 

Det har vært merkbare endringer både i 

arbeidsoppgaver og i ansattgruppen i 2021. 

Avdelingsleder gikk over i pensjonisttilværelse, og en 

ny leder tiltrådte i september. I likhet med 

avdelingsleder gikk tre seniorer også av med 

pensjon. Vi har fått to nye psykologer, en 

familieterapeut, en psykiatrisk sykepleier og en ny 

barne- og pårørendekontakt som flotte tilskudd til 

avdelingen.

Poliklinikken
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Fagteam døgn

Fagteam døgn (FD) arbeider hovedsakelig på 

døgnavdelingene på RAS. Vi tilbyr utredning og 

behandling av pasienter på AGS og BA, og gir tilbud 

om poliklinisk oppfølging etter utskrivelse når det er 

hensiktsmessig. I tillegg til individuell behandling 

driver FD grupper og undervisning for pasienter på 

døgnavdelingene. Fagteam døgn har tett samarbeid 

med miljøpersonell og legetjenesten, og deltar 

regelmessig på felles møter og veileder 

miljøpersonell. Videre har FD kartleggingsoppgaver 

ved AA som en del av basiskartlegging i 

pakkeforløpet og deltar i  planlegging av videre 

behandling ved akutte innleggelser.

Legetjenesten

Legetjenesten har i 2021 bestått av syv leger i 

spesialisering (LIS) og en konstituert overlege. 

Legene har vært fordelt slik at det er en konstituert 

overlege og to LIS på avrusingsavdelingen, en LIS på 

BA, 50% LIS på AGS, og 2,5 LIS i poliklinikken. 

I 2021 har FD fortsatt å bidra med psykologfaglige 

tjenester på tvers av avdelingene på RAS. FD bidrar 

inn i poliklinikkens gruppetilbud, gjennom Tilbake til 

nåtid - gruppen samt i etableringen av en 

psykoeduaktiv MBT-gruppe. FD er også involvert i 

det nasjonale rus- og voldsprosjektet, hvor FD i 

samarbeid med KORUS skal formidle kunnskap om 

samtidig rus- og voldsproblematikk til kommuner i 

Rogaland, samt bidra med opplæring i metoden VRT 

(Voldsrisiko-Triage). Videre har Fagteam døgn hatt 

undervisningsoppgaver for eksterne 

samarbeidspartnere, deriblant undervisning om 

personlighetsproblematikk for Bufetat. 

I løpet av året har Fagteam døgn hatt stor utskiftning 

av medarbeidere. Et viktig fokus for 2021 har dermed 

vært å bli kjent med nye kolleger og fremme godt 

samhold i enheten. Ved utgangen av 2021 bestod 

Fagteam døgn av fem psykologer, hvorav tre 

spesialister i klinisk psykologi og to psykologer som 

er i spesialistutdanning. I virksomheten arbeider legetjenesten for å sikre den 

rusmedisinske kompetansen. Det fungerer godt med 

legekonsultasjoner på alle pasienter i poliklinikken. 

På avrusingsavdelingen har det i 2021 blitt 

gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt i forhold til 

epikrisetid av to LIS. Målet med prosjektet var å korte 

ned epikrisetiden både med tanke på å innfri 

kvalitetsindikator mål, men også for å gi bedre og 

mer sømløs pasientbehandling. Fra 01.01.21-

30.11.21 har man kun hatt tre epikriser med 

fristbrudd i perioden, så man har ligget opp mot 

100% hver måned. Vi har ligget godt over målet på å 

få ut 50% epikriser ut innen ett døgn. I juli og 

november var dette opp mot 100%. 

Nytt av 2021 er at det har blitt satt av legeressurs til 

pilotoppstart av tverrfaglig enhet ved SUS –TOBA. 

Enheten er et samarbeid mellom medisinsk divisjon 

og psykisk helsevern ved SUS
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Vaktrommet

Vaktliste

Rusmedisinkompetanse har blitt etterspurt og 

Rogaland A-senter har gått inn med 50% LIS stilling i 

liason-rolle. Det har gjennom året vært avholdt 

jevnlige planleggingsmøter på SUS og piloten har 

oppstart 7.mars 2022. 

I legetjenesten har det også vært fokus på 

forberedelse til implementering av pakkeforløp 

overdose som blir innført fra 1.januar 2022. Leder i 

legetjenesten bidrar i en arbeidsgruppe som har 

utarbeidet et skriv som er sendt videre i Helse 

Stavanger, da det er helseforetakets ledelse som har 

ansvar for å koordinere dette pakkeforløpskapittelet i 

sin virksomhet. 
Flere av LIS nærmer seg nå spesialisering innen 

Rus- og avhengighetsmedisin. En av LIS har levert 

inn søknad om spesialitet. To LIS har hatt rotasjon til 

psykisk helsevern i 2021. Vi har hatt gode legevikarer 

gjennom året. 

Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon 

for leger i spesialisering i rus- og 

avhengighetsmedisin ble sendt i 2019. Vi beholder 

fortsatt godkjenning som vi har etter gammel ordning, 

inntil svar foreligger. 

925 mottatte henvisninger

6020 polikliniske konsultasjoner 243
ambulante polikliniske 
konsultasjoner

497
behandlingssekvenser i 
Avrusingsavdelingen

64
behandlingssekvenser i 
Behandlingsavdelingen

23
behandlingssekvenser i 
Avdeling for gravide og 
småbarnsfamilier

2 av disse er barn

4357 liggedøgn i 
Avrusingsavdelingen

4836 liggedøgn i 
Behandlingsavdelingen

1234
liggedøgn i Avdeling for 
gravide og småbarnsfamilier

Av disse er akuttinnleggelser174

580
Avsluttede 
døgnbehandlinger

Nøkkeltall

Legene har tett samarbeid med Avdeling for rus og 

avhengighet (ARA) ved SUS, og deltar i jevnlige 

møter ved Rusmedisinsk forum. Så langt har seks av 

LIS rotert i tjeneste i LAR i en 50% stilling i 6 mnd. I 

2021 har legetjenesten også bidratt med lege i 

inntaks- og oppstarts teamet ved ARA, for å sikre 

rusmedisinsk kompetanse i rettighetsvurderinger av 

henvisninger til TSB.
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Bruker- og pårørendeutvalget 

Bruker- og pårørendeutvalget hadde ett møte i 2021. 

Dette knyttet til smittevernhensyn. Tema for møtet 

var brukermedvirkning.

Fagrådet

Fagrådet har gjennomført seks møter gjennom året. 

Mange av sakene som har blitt drøfta her ses igjen i 

årsrapporten under de ulike avdelingene. Fagrådet er 

tverrfaglig sammensatt med lederrepresentasjon, og 

ser på faglige spørsmål og satsinger.

• Ved behandlingsavdelingen har kunstterapeut 

under utdanning gjennomført et prøveprosjekt 

innen kunst og uttrykksterapi i samarbeid med 

avdelingen, som har blitt tatt godt imot av 

pasientene.

• Avrusingsavdelingen har gjennomført opplæring 

på metodikken motiverende intervju (MI) der også 

legene har deltatt, og de har hatt fagdager om 

Møte med AggresjonsProblematikk (MAP)

• Ved avrusingsavdelingen har legene arbeidet 

målretta for å få epikrisene ut tidlig, og dette 

arbeidet har gitt gode resultater.

• Det har blitt gjort en evaluering av 

pakkeforløpskoordineringen. Oppstart og 

oppfølging i startfasen fungerer godt ved 

poliklinisk oppfølging. Vi legger opp til mer 

involvering fra psykolog og personale fra avdeling 

hos pasienter som får basiskartlegging i 

Avrusingsavdelingen, blant annet som følge av at 

Vurderingsenheten har blitt avviklet. 

Utdanning av spesialister

LISene (lege i spesialisering) har hatt god progresjon 

i spesialiseringen, og den første LISen sendte inn 

søknad om spesialistgodkjenning i rus-og

avhengighetsmedisin høsten 2021. For psykologene 

har det både fra eksternt og internt hold vært mer 

oppmerksomhet retta mot spesialiteten i rus- og 

avhengighet.

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) 

hadde fire møter i 2021. Foruten systematisk 

oppfølging av avvik, prosedyrer, pasientklager og 

tvangsprotokoller har dette vært temaer: Rutiner for 

voldsrisiko i Poliklinikken, behov for innsyn i journal 

mellom virksomhetene -særlig ved akuttinnleggelser, 

forsvarlig dokumentasjon av klagesaker, regler for 

lydopptak av konsultasjoner, og samhandling med 

nytt IO-team.

EQS kvalitetssystem

Programmet letter arbeidet med å kvalitetssikre og 

dokumentere våre rutiner, prosedyrer og prosesser i 

kvalitetsforbedringsarbeidet som håndtering av avvik, 

risiko og forbedringsmeldinger. Innsatsen er gradvis 

endret fra å sikre at vi har nødvendige prosedyrer til 

å sikre kvalitet og god organisering av dem. En større 

omlegging av strukturen for å tilby avdelingene egne 

prosedyresider er gjennomført i 2021. Målet er å øke 

brukervennligheten; det skal bli lettere å finne rett 

prosedyre. 

Informasjonsskjermer

Informasjonsskjermer på vaktrommene i døgnklinikk 

brukes aktivt for å minne om viktige oppgaver, 

informere om interne møter/undervisning, fokusere 

på sentrale temaer i faglige retningslinjer og 

prosedyrer, sikkerhet og brann, med mye mer. I 

Poliklinikken er informasjonsskjermen plassert i 

venteområdet, og inneholder informasjon til 

pasientene, om pakkeforløp og om aktivitetstilbud i 

regionen, blant annet.

Fag/kvalitet og utvikling
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Pasientsikkerhetskonferansen 2021 

Pasientsikkerhetskonferansen var digital, og hadde 

1500 deltakere fra hele landet, inkludert Klinikk-

/fagsjef og Kvalitet-/HMS leder fra RAS med flere. 

Sentralt i år var sammenhengen mellom gode 

arbeidsforhold for ansatte og god kvalitet på 

behandlingen og pasientsikkerheten. Helse Vest sin 

Kvalitet- og registerkonferanse hadde mange 

spennende innslag om innovasjon, simulering som 

verktøy for forbedring og bruk av nye digitale 

løsninger og arbeidsmetoder i det nye sykehuset.

Forskning og utvikling

Rogaland A-senter har fornyet sin samarbeidsavtale 

om forskning og utvikling med KORFOR og 

Stavanger Universitetssykehus i et årlig 

samarbeidsmøte. Rogaland A-senter/KORUS 

Stavanger inngår også i STARUS-samarbeidet 

sammen med Universitetet i Stavanger, KORFOR og 

NORCE. I 2021 har det vært et særlig samarbeid i 

forhold til temaet «Fedmekirurgi og 

alkoholbrukslidelser» (der Hege Tvedt leverer sin 

masteroppgave fra UiS våren 2022) og «Covid-19-

pandemien og pasienter henvist til behandling av 

alkoholbrukslidelser». Resultater fra begge 

prosjektene ble bl.a lagt frem på den nasjonale 

rusforskningskonferansen Vettre2021 25.-

26.11.2021. Covid-prosjektet ble i tillegg lagt frem på 

KORFORs kveldsskole 10.05.21 og på 

Overdosekonferansen 16.09.21. Det arbeides nå på 

skriving av vitenskapelige artikler fra prosjektene.

Det har også pågått et arbeid gjennom 2021 med 

evaluering av stillingen som Barne- og 

pårørendekontakt ved Rogaland A-senter – 10 år 

etterpå. Dette ble gjort i forbindelse med at Barne- og 

pårørendekontakt gjennom mange år sluttet og ny 

skulle ansettes. I forbindelse med evaluering ble det 

også gjennomført en brukerundersøkelse om barn-

og pårørendes erfaringer med å få hjelp og støtte ved 

Rogaland A-senter. 

Deltakere ved pasientsikkerhetskonferansen

Glimt

Som pasient ved RAS møter du et sterkt fagmiljø 

innen både fag – og erfaringskompetanse, og flinke 

folk i støttefunksjoner som vaktmester, renhold og 

merkantil. Vi har også eget kjøkken som gir god mat 

og service.

Sommergjest & gressklipperResepsjonen
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KORUS Stavanger skal sikre ivaretakelse, 

oppbygging, implementering og formidling av 

kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse og tiltak. 

Hovedmålgruppen er ansatte og 

beslutningstakere i de 23 kommunene i 

Rogaland.

Også i 2021 har KORUS opprettholdt god kontakt 

med målgruppen, spesielt ansatte og 

beslutningstakere i kommunene. Den siste SINTEF 

rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 

(IS-24/8) viser at det i 2021 var 95 prosent av 

kommunene i Rogaland som rapporterte at de i løpet 

av året hadde vært i kontakt med/brukt KORUS 

Stavanger. Dette tyder på at senteret har sørget for 

god tilgjengelighet for kommunene også gjennom 

pandemiåret 2021.

Strategisk plan for nasjonalt sentersamarbeid

Arbeidet med å utvikle tettere og en mer koordinert 

innsats mellom de 7 KORUS’ene i landet er 

videreført i 2021. Samarbeidet har også i 2021 vært 

betydelig styrket gjennom faste månedlige 

virksomhetsledermøter, med eget arbeidsutvalg 

(KORUS Sør, Øst og Stavanger) som har forberedt 

sakene. «Strategisk plan for sentersamarbeid 2020-

2025, KORUS» ble i løpet av året vedtatt, og det er 

utarbeidet handlingsplan for 2021 som har ligget til 

grunn for prioriterte innsatser og samarbeid gjennom 

året. Helsedirektoratet har vært invitert til å delta i 

virksomhetsledermøtene ved behov.

I året som gikk har sentrene prioritert utvikling av 

felles logo og profileringsmateriell, samt videreført 

arbeidet med felles nettside for KORUS 7.  Andre 

konkrete tiltak har vært utsjekk av felles 

høringsinnspill (fast agendapunkt på 

virksomhetsledermøtene) og felles webinarer om 

praksisnær FOU kompetanse. Det er også utarbeidet 

en oversikt, etter helsedirektoratets bestilling, over 

hvem som har koordinerings-ansvar tilknyttet ulike 

nettverk og nasjonale grupper (innsatser som alle 

sentrene arbeider med).

Nytt i 2021 har vært at KORUS i noe større grad har 

vært involvert i kompetanseutvikling i 

barnevernstjenesten. I tillegg til vårt arbeid med 

Bedre tverrfaglig samarbeid (BTI) så deltar vi nå 

også i en ressursgruppe for læringsnettverk for 

kommunalt barnevern (opprettet av Statsforvalteren i 

Rogaland), for å bistå med kompetanse når 

barnevernsreformen iverksettes i 2022.

Digital kompetanse

Den høye prosenten kan skyldes at vi arrangerte en 

stor samling for alle kommunene, for å informere og 

mobilisere om kommende års UngData

undersøkelse, men også at senteret har opparbeidet 

seg nyttig digital kompetanse gjennom 2020-2021, 

for slik å holde god kontakt med våre 

samarbeidspartnere.

Kompetansesenterforum Vest og Statsforvalteren 

i Rogaland

KORUS Stavanger har inngått gjensidig forpliktende 

avtale om samarbeid med de andre regionale 

kompetansesentrene i vest (RVTS vest, KORUS vest 

Bergen, RKBU vest, NAPHA vest), både på et 

overordnet nivå i kompetansesenterforum Vest 

(lederforum), og på mange av de ulike satsingene 

knyttet til våre kjerneområder. I løpet av 2021 har 

senteret også deltatt i etableringen av et systematisk 

samarbeid om digital formidling og planarbeid i vest, 

sammen med de andre regionale 

kompetansesentrene i regionen. 
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Samarbeid med bruker- og pårørende 

organisasjoner/representanter

KORUS vest Stavanger etablerte i 2020 et eget 

erfaringsforum tilknyttet senteret. Erfaringsforumet 

består av tre erfaringskonsulenter, en pårørende 

representant, representant fra A-larm og 

representant fra BAR (Barn av rusmisbrukere). Det er 

i 2021 gjennomført to samlinger med 

erfaringsforumet, en fysisk og en digital. Den første 

samlingen (digital) ble brukt til gjennomgang og 

drøfting av nye oppgaver i tilskuddsbrevet fra 

helsedirektoratet for 2021, og på den andre 

samlingen så ble KORUS Stavanger sine innsatser 

på skolearenaen (opplæringsprogrammet 

Kjentmann) presentert og drøftet.

Når det gjelder samarbeid med bruker- og 

pårørendeorganisasjoner må også nevnes senterets 

samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland om 

samlingene for Kompetansegruppe rus og psykisk 

helse i Rogaland, som består av representanter fra 

bruker- og pårørendeorganisasjoner; A-larm, RIO, 

proLAR Nett og Mental Helse, i tillegg til deltakelse 

fra mange kommuner, helseforetak og 

utdanningsinstitusjoner. I 2021 er det gjennomført 2 

halvårlige samlinger i kompetansegruppen, en med 

tema «Hva viser evalueringen av opptrappingsplan 

for rusfeltet», med innlegg fra FAFO og refleksjoner 

fra kommuner og brukerorganisasjoner, og en 

samling med tema «Boligsosialt arbeid og 

Kompetanseutvikling Rus&vold». Vi tenker at vår 

innsats i løpet av året med fokus på bolig, 

ACT/FACT, pakkeforløp og pårørendesamarbeid, har 

vært i tråd med tiltak som er viktig å videreføre og 

opprettholde innsats rundt etter Opptrappingsplanen 

for rus periodens slutt.

Vi har også videreført samarbeidet om vår nettside 

om hvordan involvere brukere og pårørende, bli-

invovert.no.  Videre har vi sammen med 

statsforvalteren og de andre regionale sentrene 

utarbeidet en felles samarbeidsrutine, som legger til 

grunn innretning og oppgavefordeling når det 

avdekkes behov for faglig støtte i kommunene. For 

øvrig har vi samarbeidet med statsforvalteren i en 

rekke spesifikke innsatser.

Litt om forskningsaktiviteter og publiseringer

Flere ansatte på KORUS deltar i ulike 

forskningsnettverk.

I mars 2021 forsvarte en av våre to sosiologer, Inger 

Eide Robertson, sin avhandling «Inn i det ukjente»: 

En sosiologisk analyse av fortellinger om 

avhengighet, endring og anerkjennelse. PhD-

avhandling, UiS

Arbeidsliv og rus

I 2021 er det 15 år siden det første nettverket innen 

arbeidsliv og rus (alor) startet i Rogaland etter modell 

utviklet ved Rogaland A-senter/Korus. Samtidig feirer 

alor Norge – det nasjonale nettverket for alle som 

drifter alor nettverk, 10 år. Det er i dag 9 nettverk 

som årlig arrangerer 18 samlinger 11 ulike steder i 

Norge.

• Robertson, I. E. (2021). Inn i det ukjente: En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og 

anerkjennelse. PhD-avhandling, UiS

• Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021). The hunt for a job: narrating the process

of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use. Drugs: Education, Prevention

and Policy, 1-10.

• Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021). Narratives of Change: Identity and 

Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use. Contemporary

Drug Problems, 48(3), 204-222.

• Rimstad, S. L., Sagvaag, H., & Robertson, I. E. (2021). The pub: an expanded office. A qualitative study on

Norwegian female employees’ experiences with English work-related drinking culture. Drugs: Education, 

Prevention and Policy, 1-10.
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Vedlegg - Året i tall
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60 - 69 år
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En svak økning fra 2020 til 2021 på 1% i aldersgruppene 60-69 år og 70+ og en økning fra 0 til 2% for 

den yngste aldersgruppen 18-23 år. Den største nedgangen har aldersgruppen 40 til 49 år, det vil si 4%.

Poliklinikk
Aldersfordeling Polikliniske konsultasjoner

Tall fra Barne- pårørende kontakt

Samtaler med barn og pårørende 

  Samtaler med barn som pårørende Samtaler med voksne som pårørende 

  (Alder 0 – 18) (Alder 19 – 26) 

2019 71 59 179 

2020 106 20 201 

2021 67 37 194 
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Døgnavdelingene

Pasienter i Behandlingsavdelingen
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De aldersgruppene som har hatt den største økningen i 2021 er aldersgruppen 60-69 med 64% og 30-49 

med ca. 30%. Aldersgruppen 70+ har hatt en nedgang. Det har vært en økning på ca. 21% når det gjelder 

totalt antall pasienter i Avrusingsavdelingen fra 2020 til 2021.
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Pasienter i Avrusingsavdelingen

Ingen store endringer i aldersfordelingen fra 2020 til 2021. Totalt antall pasienter har gått noe opp, noe som 

delvis kan skyldes endrede smittevernforhold og muligens også at en del pasienter har kortere opphold.

 

Avrusningsavdelingen     

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 0 0 0 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 5 13 18 

24 - 29 år 17 40 57 

30 - 39 år 53 105 158 

40 - 49 år 31 110 141 

50 - 59 år 37 55 92 

60 - 69 år 10 31 41 

70 + år 0 2 2 

Sum 153 356 509 

 

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 0 0 

30 - 39 år 10 8 18 

40 - 49 år 7 13 20 

50 - 59 år 20 12 32 

60 - 69 år 5 4 9 

70 + år 0 0 0 

Sum 42 37 79 
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Gjennomsnitt belegg

Det var lavt belegg fra primærmålgruppen i første del av 2021, derfor er det en økning i aldersgruppen 40-

59, da sekundærmålgruppen (kvinnelige pasienter på stabiliseringsopphold) har høyere 

gjennomsnittsalder.

Pasienter i Avdeling for gravide og småbarnsfamilier
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Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Aldersfordeling Kvinner Menn Sum 

0 - 12 år 1 1 2 

13 - 17 år 0 0 0 

18 - 23 år 1 0 1 

24 - 29 år 3 0 3 

30 - 39 år 12 1 13 

40 - 49 år 1 1 2 

50 - 59 år 4 0 4 

60 - 69 år 0 0 0 

70 + år 0 0 0 

Sum 22 3 25 

 

Fordeling i hht. krav 

Avrusningsavdelingen 72 % 

Behandlingsavdelingen 88 % 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 67 % 

Stabilisering 111 % 

Poliklinikk 91 % 

Ambulant 81 % 
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Rusmidler

Ikke møtt til innleggelse og polikliniske konsultasjoner 

Vi ser en prosentvis nedgang i alkoholdiagnoser F10 fra 55-49% i 2021. 

Når det gjelder spilleavhengighet F630 fortsetter nedgangen vi så i 2020: fra 6-4% i 2021. Vi gjør 

oppmerksom på at statistikken kun viser hoveddiagnoser. F19 er en samlediagnose og kan innebære ulike 

typer rusmiddelavhengighetsdiagnoser.

Fordeling avhengighetsdiagnoser
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Ikke møtt
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De aller fleste pasientene starter 

pasientforløpet i Avrusingsavdelingen eller 

Poliklinikken. Derfor har vi ikke oppgitt tall for 

andre avdelinger.

Registrerte hoveddiagnoser på 
pasienter i behandling  

F10 - Alkohol 329 

F11 - Opiater 84 

F12 - Cannabis 34 

F13 - Sedativa og hypnotika 21 

F14 – Kokain 0 

F15 - Andre stimulanter 35 

F19 - Mulitiple/psykoative stoffer 91 

F630 - Spilleavhengighet 25 

Z637 – Pårørendediagnose 26 

Andre 20 

 

 

Ikke møtt 

Avdeling 2019 2020 2021 

Avrusningsavdelingen (pr. opphold) 69 37 54 

Poliklinikken (pr. konsultasjon) 796 963 775 


