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Høringssvar fra Sigma Nord as
Vårt høringssvar er avgrenset til spesielt å omhandle fagområdet tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) slik det er beskrevet i kap. 4.
Generelt slutter vi oss til hovedprinsippene for hvordan tiltakene til rusavhengige skal
vektlegges og prioriteres i planperioden.
Vi er spesielt fornøyde med at planen tar for seg nødvendigheten av at det etableres
forpliktende arenaer mellom offentlige og private institusjoner for samarbeid og
kvalitetsutvikling innen TSB. Som Helse Nords største private leverandør innen TSB (42
døgnplasser) ser vi frem til å være med på å videreutvikle samarbeidsmodeller med de
offentlige rusinstitusjoner i landsdelen.
Planen beskriver videre at behandling og oppfølging av pasienter med avhengighetslidelser
bør ha et familieperspektiv som sikrer at hele familien blir ivaretatt og at pårørende blir
involvert.
Sigma Nord vil foreslå at intensjonene følges opp ved at fremtidige anbudsutlysninger innen
TSB forutsetter at hjelp til familiene skal være en del av behandlingstilbudet.
Planen beskriver områder som krever spisskompetanse ved døgninstitusjoner innen TSB. Vi
skulle ønske at «langtidspasienter» også var eksplisitt nevnt, og ikke bare pasienter med
behov for innleggelser ut over 4-6 uker.
Enkelte trenger innleggelse i opptil ett år. Dette er ofte pasienter med omfattende
psykiske/somatiske hjelpebehov. Denne pasientgruppen har tradisjonelt fått skole- og
arbeidstrening som hoveddelen i sin behandling. Det er viktig å se til at disse pasientene også
blir tilgodesett med faglig spisskompetanse.
Vi merker oss at planen beskriver ulike innsatser - fra forebygging, kommunale tiltak,
polikliniske tilbud, DPS, somatiske avdelinger og døgnenheter innen TSB. Vi tror ikke at det
ene tiltaket utelukker det andre. Pasienter med ruslidelser er en sammensatt gruppe som også i
fremtiden vil ha behov for et differensiert tjenestetilbud. God samhandling mellom de ulike
tjenestenivåene vil være avgjørende for å skape en god tjeneste. Vi imøteser utvikling av
forpliktende og konkrete samarbeidsmodeller innen tiltakskjeden.
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