
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forord 
 
Den nordnorske befolkning er liten og bor spredt. Dette har opp gjennom alle tider skapt 
utfordringer i å organisere helsetjenesten på en rasjonell og effektiv måte, men uten å gi 
avkall på prinsippene om at alle har rett til helsetjeneste av høy kvalitet uavhengig av kjønn, 
alder, etnisk opprinnelse, kultur, religion eller bosted.  
 
Helsetjenestetilbudet i Nord-Norge er godt organisert og har høy faglig kvalitet. For å utvikle 
tjenestetilbudet enda bedre har Helse Nord RHF satset på å knytte primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten tettere sammen slik at befolkningen ikke skal oppleve noen hindre 
eller terskler mellom tjenestenivåene.  
 
For å få inn forslag til strategiske og praktiske tiltak for å utvikle bedre samhandling mellom 
tjenestenivåene, ble en arbeidsgruppe fra både primær- og spesialisthelsetjenesten etablert.  
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FORORD 
 
Regjeringens visjon er frihet fra rusmiddelproblemer. Hovedmålet for rusmiddelpolitikken er 
en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Det er to 
målestokker for rusmiddelpolitikken, forebygge og redusere rusmiddelproblemer for den 
enkelte og redusere rusmiddelproblemene for samfunnet som helhet. Hvert år dør langt over 
1000 personer som følge av alkohol- og narkotikamisbruk. Rusmiddelpolitikken handler 
derfor også om å redde liv. 
 
For å nå hovedmålet om reduksjon av rusmiddelproblemer, kreves en ny rusmiddelpolitikk 
som bedre forebygger at rusmiddelproblemer oppstår, og som sikrer effektiv behandling, god 
rehabilitering og tilstrekkelig skadereduksjon for personer med rusmiddelproblemer. 
 
Rusmiddelpolitikken skal målrettes, og tiltakene vurderes ut fra måloppnåelse. 
Rusmiddelmisbrukere skal ha samme tilgang til helsetjenester som befolkningen for øvrig. 
Helsetjenesten har ansvar for å tilby helsetjenester til rusmiddelmisbrukere. For å redusere 
rusmiddelproblemene er det nødvendig både med spesialisert behandling og 
rehabilitering/oppfølging i dagliglivet. Et verdig liv og økt livskvalitet er avhengig av at 
grunnleggende behov som bolig, arbeid og/eller aktivitet og sosialt nettverk dekkes. I Norge 
har vi en sterk tradisjon for institusjonsbasert behandling. Nå er det viktig å bygge opp et 
oppfølgingsapparat utenfor institusjon, som dekker rusmiddelmisbrukernes behov for 
langsiktig oppfølging og rehabilitering i dagliglivet. 
 
 
Utdrag fra Regjeringens handlingsplan 
mot rusmiddelproblemer 2003 - 2005 
 
 

Oddvar Larsen 
(leder) 

 
 
Iver Dreiås        Bård Schive 
         
Inger Lise Bjerknes       Bjørn Bremer 
 
Inger Johanne Sivertsen      Ellen Hoxmark 
 
Jostein Tørstad       Inger Johannesen 
 
Lisbeth Presthus       Øyvind Zahl Arntzen 
 
Beathe Reiert.Nilsen 
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1. Innledning 
 
Et av innsatsområdene i nasjonal handlingsplan 2003 – 2005 er bedre behandlings-, omsorgs-, 
og skadereduserende tilbud. Som ledd i dette etableres ny organisering av tjenestene fra og 
med 2004 der staten ved Regionale helseforetak overtar ”sørge for” ansvaret for 
spesialisthelsetjenester og tjenester etter sosialtjenesteloven §§ 6.2 (tvang). Denne planen 
avgrenses primært til spesialiserte tjenester, og er ikke en samlet plan for tiltak overfor 
rusmiddelmisbrukere. Planen bygger imidlertid på forutsetninger om at hovedfundamentet i 
tjenesten er de lokale tiltak og tjenester som er nødvendig for å gi et helhetlig hjelpetilbud. 
Spesialisthelsetjenestene er et supplement. I tillegg til å yte spesialisert diagnostikk, utredning 
og behandling skal spesialisthelsetjenesten samarbeide nært med og understøtte de 
kommunale tjenestene. Gjennom regionale kompetansesenterfunksjoner skal Helse Nord også 
ivareta nasjonal satsing innen forebyggende arbeid og kompetanseutvikling i regionen. 
 
I Nord-Norge er det lang tradisjon i å samarbeide over forvaltningsnivåer og mellom ulike 
tjenester. Det har også vært samarbeidet i utarbeidelsen av regional plan for sosiale tjenester 
og barnevern. Nordlandsklinikken som regionalt kompetansesenter har over mange år drevet 
et betydelig utviklingsarbeid i samarbeid med kommuner og fylkeskommunene i landsdelen. 
Mulighetene for en videreutvikling av tjenestetilbudene for å nå målsettingene er gode, der ny 
ansvarsstruktur gir bedre mulighet til å utvikle et helhetlig tilbud der helsetjenesten får en 
sterkere rolle enn tidligere. Planen fremmer forslag til hvordan Helse Nord kan ivareta sitt 
ansvar fra 2004 med grunnlag i de tilførte ressurser. Det gis anbefalinger om hvordan 
tilbudene bør styrkes i årene fremover for å møte utfordringene. 
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2. Sammendrag 
 
I denne rapporten har vi kartlagt eksisterende tjenestetilbud innen rusfeltet i helseregion nord. 
Kartleggingen omfatter således både det tilbud som fylkeskommunene, spesialisthelse-
tjenesten og de private aktørene tilbyr. Ved å kartlegge omfanget, har vi belyst aspekter 
vedrørende målgruppen og de behov for utvikling av tjenestens innhold og omfang som synes 
nødvendig for å ivareta spesialisthelsetjenesten ansvar overfor rusmiddelmisbrukere. 
Hovedformålet har vært å fremme konkrete forslag til fremtidig organisering, samt skissere 
hvilke organisatoriske, faglige og økonomiske forutsetninger som må legges til grunn ved 
ansvarsoverføringen. 
 
Innledningsvis gis det en kort beskrivelse av ansvarsreformen rusvern generelt, samt 
Rusreform 1 og Rusreform 2. I kap. 6 redegjøres for det eksisterende tjenestetilbudet i 
helseregionen. Videre er det gjort en kartlegging av personell og kompetanse. Kap. 7 tar opp 
samarbeid og samordning av tjenesten mellom tjenesteyterne.  
 
Rapportens kap. 8 fremmer forslag til plan for tilbudet i spesialisthelsetjenesten etter 
reformens gjennomføring. Prosjektgruppen har lagt særlig vekt på de tiltak som er nødvendig 
for å kunne gi rusmiddelmisbrukere et tilbud med god tilgjengelighet og god helsefaglig 
kvalitet. Det foreslås derfor at ruskompetansen økes i de psykiatriske poliklinikkene ved 
etablering av rusteam.  
 
De faglige utfordringer knyttet til behandling av rusmiddelmisbrukere er først og fremst at de 
har flere og mer sammensatte behov. De har ofte behov for tjenester fra flere instanser 
samtidig. Ungdom er blitt mer liberale til rusmidler, noe som gir grunn til å ha fokus mot de 
yngste og de tyngste rusmiddelmisbrukerne og å sørge for utvikling av tjenester som ivaretar 
deres behov.  
 
Avrusning og akuttilbud er ikke godt nok utbygd i dag, og må utvikles både i forhold til 
kapasitet og kompetanse. Plasser for innleggelse etter tvang er ikke tilstrekkelig, og ikke godt 
nok tilrettelagt i forhold til den øvrige behandlingskapasitet. 
 
Den samiske befolkningen skal tilbys et likeverdig tilbud for sine rusproblemer som den 
øvrige befolkningen. 
 
Behandlingstilbud til innvandrere, flyktninger og asylsøkere skal også styrkes.   
 
I det videre arbeidet med utvikling av gode helsetjenester til rusmiddelmisbrukere, vil det 
være en sentral oppgave å legge til rette for økt rekruttering av spesialister til forskning og økt 
kvalitet på den kliniske forskningen.  
 
I kap. 9 redegjør gruppen for sine anbefalinger. Arbeids- og funksjonsfordeling drøftes kort. 
Under forutsetning av fremtidig behandling av Rusreform II i Stortinget, avklares hvilke 
institusjoner som bør overføres til det regionale helseforetaket. Videre drøftes to modeller for 
fremtidig organisering av tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Her er det lagt til grunn en 
mulig modell hvor tjenesten integreres i eksisterende foretak og at institusjonene inngår som 
del av de helseforetak de geografisk tilhører. I tillegg er det drøftet muligheten av å organisere 
tjenesten ved at ett helseforetak overføres ansvaret for alle institusjonene.  
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3. Mandat og arbeidsgruppe 
 
Helse Nord RHF etablerte høsten 2002 prosjekt Rusreform 1 med følgende mandat og 
arbeidsgruppe. 
 
Mandat: 
Planutvalget skal, med grunnlag i sosialdepartementets høringsnotat av 09.01.02, fremme 
forslag til plan for statlig overtakelse av ansvar for spesialiserte tjenester overfor 
rusmiddelmisbrukere, organisert under Helse Nord RHF. Tjenestetilbudene skal 
organisatorisk legges til de etablerte helseforetak. 
 
Det skal utarbeides en statusbeskrivelse av dagens tjenestetilbud; herunder funksjoner, 
organisering, aktivitet, bemanning og kompetanse, økonomi, lokaler og eiendomsforhold for 
disse. 
 
Planutvalget skal fremme konkrete forslag til: 
 

 Hvilke tjenestetilbud / institusjoner som skal overtas, og lokalisering av disse til 
helseforetak. 

 
 Hvilke organisatoriske, faglige og økonomiske forutsetninger som skal legges til 

grunn ved ansvarsoverføringen på region- og helseforetaksnivå. 
 

 Funksjoner, samt funksjons- og arbeidsdeling mellom helseforetak. Tjenestetilbudet 
skal inkluderes eksisterende spesialisthelsetjenester overfor rusmiddelmisbrukere i 
helseforetakene. 

 
 Samordning og samarbeid med tilgrensede tjenester; herunder psykiatri, somatikk og 

den kommunale helse- og sosialtjenesten inklusiv barnevern. 
 
Det skal etableres et nært samarbeid med dagens eiere og drivere av tiltak og tjenester overfor 
rusmiddelmisbrukere. Planarbeidet skal samordnes med Sosialdepartementets arbeid med 
reformen, og skje innenfor rammene av dette. 

 
Samlet rapport fremlegges Helse Nord RHF senest innen 1. mai 2003.  
 
Arbeidsgruppas sammensetning: 
Oddvar Larsen (leder) Helse Nord RHF 
Beathe Reiert.Nilsen (sekr.) Helse Nord RHF 
Iver Dreiås   Helgelandssykehuset  
Bård Schive   Rustiltakene i Troms 
Inger Lise Bjerknes  Finnmarksklinikken   
Bjørn Bremer   Nordlandsklinikken 
Inger Johanne Sivertsen Hålogalandssykehuset, Stokmarknes   
Ellen Hoxmark  Universitetssykehuset Nord-Norge 
Jostein Tørstad  Kirkenes kommune 
Inger Johannesen  Bodø kommune 
Lisbeth Presthus  Troms fylkeskommune    
Øyvind Zahl Arntzen  Finnmark fylkeskommune 
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4. Ansvarsreformen rusvern 
 
4.1.  Rusreform 1 
 
Stortinget har vedtatt å overføre sektoransvaret for spesialiserte helsetjenester for 
rusmiddelmisbrukere og eieransvaret for institusjoner som yter slike tjenester, fra 
fylkeskommunen til staten.  Dette innebærer at staten ved de regionale helseforetakene fra og 
med 01.01.2004 skal ha et udelt ”sørge for” ansvar for spesialisthelsetjenester overfor 
rusmiddelmisbrukere. I tillegg skal staten ha ansvaret for institusjonsplasser etter lov om 
sosiale tjenester §§ 6.2 og 6-2a (tvang) og § 6.3 (tilbakeholdelse). Ansvarsendringen er 
benevnt Rusreform 1. Fylkeskommunale tiltak for rusmiddelmisbrukere som var hjemlet i 
spesialisthelsetjenesteloven, ble omfattet av den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. 
januar 2002. 
 
Følgende oppgaver overføres til staten ved spesialisthelsetjenesten: 
 

� Avrusning etter henvisning som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging. 
� Helsefaglig utredning og kartlegging av egnet behandlingsbehov. 
� Spesialisert (vesentlig helsefaglig) behandling, poliklinisk eller i institusjon. 

 
Behovet for å utvikle varierte tilbud innen psykisk helsevern for rusmiddelmisbrukere som 
samtidig har en alvorlig psykisk lidelse vil i hovedsak skje som del av opptrappingsplanen for 
psykisk helse. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 annet ledd vil Helsedepartementet ved 
forskrift eller i det enkelte tilfelle bestemme hva som er å anse som spesialisthelsetjeneste. 
 
Kommunehelsetjenesten er henvisende instans for innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og 
vil i utgangspunktet også være det i forhold til de institusjoner som staten overtar fra 
fylkeskommunene. 
 
Ved overføring av ansvaret for helsefaglige tiltak fra fylkeskommunen til staten, vil tjenesten 
reguleres av bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven.  Rusmiddelmisbrukere som 
anmoder om, tilbys eller mottar slike tjenester, vil være å anse som pasienter etter 
pasientrettighetsloven og således være omfattet av lovens bestemmelser. 
 
 
 
4.2. Rusreform 2 
 
Som nevnt overfor skal ansvaret for spesialiserte helsetjenester og institusjoner og tiltak som 
yter slike tjenester til rusmiddelmisbrukere, overføres til staten ved de regionale 
helseforetakene, jfr. Rusreform 1. Det som da er igjen av fylkeskommunens opprinnelige 
ansvar, er ansvaret for etablering og drift av institusjoner som tilbyr spesialiserte sosiale 
tjenester for rusmiddelmisbrukere, samt døgninstitusjoner. Dette ansvaret foreslås i 
høringsutkastet lagt til kommunene. Det foreslås at kommunene overtar eksisterende 
fylkeskommunale institusjoner og trer inn i fylkeskommunenes avtaler med private 
institusjoner.  
 
Forslaget innebærer endringer i lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester. 
Forslaget bidrar til sluttføringen av en prosess hvor det overordnede målet har vært å 

 8 



reformere tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere for å få bedre tjenester og bedre 
behandlingsresultater.  
 
Helsedepartementet og Sosialdepartementet vil videreføre arbeidet med å gjennomføre 
Rusreform I sett i sammenheng med Rusreform II. Dette med sikte på felles gjennomføring av 
begge reformene fra 1.1.2004, med forbehold om Stortingets behandling av Rusreform II og 
konsekvensene av denne. De regionale helseforetakene er bedt om å tilpasse sine 
planleggings- og forberedelsesaktiviteter slik at en kan overta ansvaret for hele rusfeltet i 
fylkeskommunene fra 1.1.2004 dersom Stortinget vedtar en løsning som innebærer dette i 
forbindelse med behandlingen av Rusreform II. 
 
 
 
 
5. Gjeldende planer 
 
Det er utarbeidet planer som gjelder for utvikling og styrking av tjenestetilbud til 
rusmiddelmisbrukere, både nasjonalt og i regionen.  
 

� Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005 
� Regional delutredning for Rusvern, Helseregion Nord, April 2000 
� Nordland fylkeskommune: Tiltak mot Rusmiddelmisbruk i Nordland 2001-2006 
� Troms fylkeskommune: Plan for tiltak mot rusmiddelmisbruk. Vedtatt desember 1997 
� Finnmark fylkeskommune: Rusvernplan for Finnmark, vedtatt 1997 

 
Planene viser en bekymringsfull utvikling i misbruksproblematikken, noe som gir store 
utfordringer for helse- og sosialtjenesten, og i forhold til forebyggende arbeid. 
Tjenestetilbudene er mangelfulle og må styrkes på flere områder, særlig overfor unge 
mennesker og de med de største og mest sammensatte problemer. Dette gjelder både i forhold 
til poliklinisk bistand og dagtilbud, men også døgntilbud på noen områder (avrusning). 
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6. Eksisterende tjenestetilbud i Helseregion Nord  
 
6.1.  Fylkeskommunale tjenester 
Både Nordland, Troms og Finnmark har offentlige institusjoner som gir tilbud til 
rusmiddelmisbrukere. Rusinstitusjonene i regionen forholder seg til et svært bredt og 
komplekst spekter av misbruksproblematikk. Dette gjelder både med hensyn til alder, økende 
forekomst av yngre misbrukere, økende kombinasjonsmisbruk, økt innslag av psykiske 
lidelser/problemer og økende sykelighet spesielt hos langtkommende injeksjonsmisbrukere. 
 
6.1.1. De ulike tjenestetilbudene: 
Nordlandsklinikken (www.nordlandsklinikken.no) 
 
Behandlingsvirksomheten ved Nordlandsklinikken. 
Institusjonen eies og drives av Nordland fylkeskommune. Nordlandsklinikkens 
behandlingsvirksomhet er lokalisert i Håkvik med tilhørende kontorbrakker. Institusjonen er 
under utbygning, og vil stå ferdig tidlig høst 2003. Under forutsetning av nødvendig økning 
av driftsbudsjettet, kan en ta i bruk en skjermet enhet på 3 plasser, samt utvide behandlings-
kapasiteten fra 17 til 24 plasser. 
 
Nordlandsklinikken har ansvar for å bidra til at de klienter i Nordland som det søkes 
institusjonsbehandling for, i størst mulig grad får den mest egnede behandling enten ved 
Nordlandsklinikken eller ved institusjoner utenfor fylket. I tillegg skal Nordlandsklinikken 
bidra til at rusmiddelmisbrukere som fyller de nasjonale kriteriene, kan få tilbud om 
legemiddelassistert rehabilitering. Nordlandsklinikken har tre hovedoppgaver:  
 
1. Tilby klienter og deres familier et kvalitativt godt behandlingstilbud preget av individuell  
    tilrettelegging.  
2. Ha det faglige, administrative ansvaret for driften av fylkesbasen som er et faglig team som  
    gir økonomiske og faglige tilrådinger på innleggelser utenfor Nordland fylke (jfr. 5.1.5). 
3. I samarbeid med Senter for medikamentassistert rehabilitering i Trondheim, bidra til at  
    rusmiddelmisbrukere kan få et aktivt, helhetlig og langsiktig legemiddelassistert rehabili- 
    teringstilbud. 
 
Ved innleggelse vektlegges en grundig kartlegging/utredning og diagnostisering av den 
enkelte klient. Sammen med klienten formuleres målsettinger for oppholdet og en individuell 
tiltaksplan som er styrende for det behandlingsfaglige arbeidet ved klinikken, og for 
samarbeidet med lokale instanser. 
 
Legemiddelassistert rehabilitering ved Nordlandsklinikken er en tjeneste underlagt MARIT 
(Medikamentassistert rehabilitering i Trøndelag), men arbeidsgiveransvaret er plassert på 
Nordlandsklinikken. Tilbudet dekker Nordland og Finnmark. 
 
Medikamentassistert rehabilitering er et aktivt, helhetlig og langsiktig rehabiliteringstilbud 
med sikt på å skape betingelser for rusfrihet, normalisering og livskvalitet for den enkelte 
bruker (sysselsetting, hushold, nettverk, psykisk og somatisk helse). Forutsetningen er at den 
enkelte fyller de nasjonale inntakskriteriene fastsatt av Helsedepartementet.  
 
Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken. 
Det regionale kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken baseres på en driftsavtale med 
Sosial- og helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune som ”vertsfylke” i Helseregion 
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Nord. Kompetansesenteret ble etablert høsten 1994 på bakgrunn av St.meld. nr. 69 (1991-92) 
Om tiltak for rusmiddelmisbrukere. Bakgrunnen for etableringen av regionale 
kompetansesentra i Norge (til sammen 7), var ønsket om å utvikle sentra som et viktig ledd i 
kvalifisering og utdanning for alle som yrkesmessig arbeider med rusmiddelmisbrukere.  
 
I dag har de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål tre definerte oppgaver: 
forebyggende tiltak, kompetanseutvikling i kommunene og tildelt fagområde med nasjonal 
spisskompetanse. De skal også drive metodeutvikling og bidra til kompetanseheving på det 
rusmiddelforebyggende området. Sosialdepartementet tildeler kompetansesentrene midler 
gjennom Sosial- og helsedirektoratet i form av et tildelingsbrev som også presiserer 
mål/hovedoppgaver for sentrene. 
 
Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken har gruppeterapeutiske tilnærminger til 
rusmiddelproblemer som sitt nasjonale spisskompetanseområde. Innenfor rammene av 
tildelingsbrevet driver kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken et bredspektret faglig 
utviklingsarbeid, gir råd og veiledning, og iverksetter opplæringstiltak fra 
behandlingsproblematikk til primærforebyggende arbeid. 
 
www.forebygging.no er en nasjonal nettjeneste der ansvaret for drift og utvikling ligger ved 
Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken. Oppdragsgiver er Statens institutt for 
rusmiddelforskning (SIRUS). Den overordnede målsettingen for Forebygging.no er å være en 
sentral interaktiv arena og portal for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge 
ved å være ”lim” mellom forskning og praksis. Målgruppene er praktikere, dvs. helse- og 
sosialarbeidere og lærere i norske kommuner. Nett-tjenesten representerer 2 ressursområder: 
en kunnskapsbase og interaktive tjenester. 
 
 
Rustiltakene i Troms: (www.rustiltakene.no) 
Rustiltakene i Troms (RuT) er Troms fylkeskommunes behandlingstilbud til 
rusmiddelmisbrukere. RuT består av 3 avdelinger som har forskjellige målgrupper og 
behandlingsmodeller. RuT er organisert som en egen virksomhet. 
 
RuT har til sammen 42 behandlingsplasser i tillegg til dagtilbud, og utgjør Nord-Norges 
største behandlingsinstitusjon. Samtlige avdelinger ligger i Tromsø, men yter tjenester til hele 
Troms fylke (Færingen også Nordland). 
 
Avdeling Færingen Terapeutiske Samfunn.  
Avdelingen ligger i Tromsø, og er et sameie mellom Troms og Nordland fylkeskommuner. 
Troms fylkeskommune har driftsansvaret. Institusjonen har 15 plasser og drives etter 
prinsippene til terapeutiske samfunn. Behandlingsforløpet går over 18 måneder fordelt på 
ulike faser. Den enkelte beboer oppfordres til å gjennomgå hele behandlingsforløpet, men 
dette avhenger noe av den enkeltes behov.  
 
Behandlingen er individuelt tilrettelagt, men med vekt på gruppedynamisk tilnærming hvor 
den enkelte beboer inngår i et fellesskap som er hierarkisk oppbygget. I behandlingen 
benyttes ulike metoder innen individuell og gruppeterapi. Målgruppen er i hovedsak kvinner 
og menn mellom 18 - 40 år med et langvarig misbruk av ulike narkotiske stoffer.    
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Avdeling Tromsklinikken. 
Institusjonene har 27 plasser fordelt på 3 seksjoner. Institusjonen ligger på Kvaløya, ca 15 km 
fra Tromsø sentrum.  
 
Tromsklinikken er et differensiert behandlingstilbud for mennesker over 18 år, som har ulike 
typer rusmiddelmisbruk. Hovedvekten av tilbudet gis i forhold til alkohol, medikamenter og 
ulike narkotiske stoffer. Tilbudene er individuelt tilrettelagt med varighet fra 1 uke til 1 år.    
 
Krise- og utredningsenheten (KUEN) er et individuelt tilrettelagt krisetilbud av kortere 
varighet (1 - 3 uker). Enheten har 7 plasser for voksne rusmiddelmisbrukere over 18 år. 
KUEN ivaretar avrusing (både som eget tiltak og i forbindelse med Metadonassistert 
Rehabilitering (MAR-tiltak)) og gir tilbud om tvangsinnleggelser etter lov om sosiale tjenester 
§ 6-2 og § 6-2a for klienter fra Troms. (se eget avsnitt om tvang og avrusing). I tillegg er dette 
en utredningsenhet for videre behandling. Tilbudet om tvang er integrert i enheten, men er 
adskilt i eget tilbygg. Enheten har hatt klienter på tvang hele siste år.  
 
KUEN gir medisinsk avrusing før institusjonsbehandling, før oppstart av medikamentassistert 
rehabilitering, og som et ledd i en kommunal rehabiliteringsprosess. I tillegg gis tilbud om 
medikamentell nedtrapping av vanedannende preparater, opptrapping på metadon, oppfølging 
etter akutt sykehusinnleggelse, kartlegging og utredning, hjelp i en kritisk livsfase relatert til 
rus og generell skjerming fra negative omgivelser. 
 
Basis er et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud for personer over 18 år. For første gangs 
søkere er programmet på minimum 6 uker. Ved behov for forlengelse vurderes dette 
individuelt i samarbeid mellom klient, innleggende instans og Tromsklinikken (opptil 3 
måneder). Behandlingen tar utgangspunkt i kartlegging av problematikk med utarbeiding av 
individuell behandlingsplan. Behandlingen baseres på samarbeid med lokalt hjelpeapparat og 
med familiemedlemmer eller andre klienten ønsker å inkludere i sin rehabilitering. 
 
Langtid er et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud for personer over 18 år. Behandlingen 
har et langsiktig perspektiv (minimum 3 måneder) hvor behandlingen består av ulike 
elementer på bakgrunn den enkeltes behov. Seksjonene fokuserer bl.a. på nettverksarbeid og 
relasjonsbygging, individuelt og gruppevis tilrettelagt terapi, forebygging av tilbakefall og 
sosial trening. 
 
Avdeling Ruspoliklinikken.  
Ruspoliklinikken er et poliklinisk behandlingstilbud, samlokalisert i Sosialmedisinsk Senter 
med Tromsø kommunes helse- og sosialtilbud til rusmiddelmisbrukere. Poliklinikken ligger i 
Tromsø sentrum. Fylkeskommunens MAR-tilbud er tilknyttet poliklinikken administrativt, og 
faglig og strukturelt knyttet til MARIT. Dette er et tilbud til de tyngste opiatmisbrukere. 
(MAR tiltak har vært i gang i fylket siden mai 2001).  
 
Ruspoliklinikken er et lavterskeltilbud i den forstand at brukere og pårørende kan henvende 
seg selv, d.v.s. de trenger ikke henvisning fra lege eller annen 1. linjetjeneste og at tilbudet er 
gratis. Behandlingen består bl.a. av utredning og kartlegging, motiveringssamtaler, 
behandling enten individuelt eller i grupper. Oppfølging og behandling skjer både i for- og 
etterkant av institusjonsopphold. Det gis tilbud individuelt og gruppevis til pårørende. 
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Finnmarksklinikken : 
Finnmarksklinikken er lokalisert til Karasjok kommune, 2 km fra sentrum, og er den eneste 
fylkeskommunale rusinstitusjonen i Finnmark. Institusjonen ble bygd i 1980, og 
lokaliseringen hadde sin begrunnelse i å kunne tilby samiske alkoholmisbrukere nærhet til 
behandlingstilbud. Det er ikke foretatt forandringer av bygningene, til tross for endret 
målgruppe. Institusjonen har 10 plasser, med varierende lengde på behandlingstilbudet. 
 
Finnmarksklinikken gir tilbud til rusmiddelmisbrukere over 18 år fra Finnmark. Behandlingen 
består av ulike tilbud, med bakgrunn i den enkelte brukers behov. I tillegg har 
Finnmarksklinikken til oppgave å ha det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for 
”gjestepasientordningen”. Dette innebærer blant annet å gi faglige tilrådninger på innleggelser 
utenfor Finnmark og ved Klinikk Nord. I de fleste tilfellene benyttes Finnmarksklinikken til 
kartlegging/observasjon for vurdering av behandlingsbehov og aktuelt behandlingssted, før 
det gis garanti for behandling.  
 
Alle nye klienter må igjennom en 4 ukers kartlegging og observasjonsfase. Deretter utarbeides 
rapport, samt forslag til individuell plan for behandling i samarbeid med klient og 
sosialtjeneste.  
 
Finnmarksklinikken har et basisprogram på 8 uker med gruppeterapi (prosesstyrte), 
temagrupper, individuelle behandlingssamtaler, undervisning, fysiske aktiviteter, 
nettverksarbeid og mestringstrening for å bedre klientens sosiale kompetanse. 
Familie/pårørende tilbys samtaler etter behov og klinikkens kapasitet. Inntak på kort varsel 
ved fare for rusing kan avtales. Polikliniske behandlingssamtaler kan gis i et begrenset 
omfang i perioder som et ledd i behandlingen. Finnmarksklinikken gir også en telefon/SMS- 
service, i hovedsak til tidligere klienter og klienter i en utskrivningsfase. Fra mai til desember 
2002, utgjorde dette 405 henvendelser. 
 
Utviklingsarbeid 
I samarbeid med Kompetansesenteret, Nordlandsklinikken ble det 1997/98 startet et 
utviklingsarbeid rettet mot behandling av unge mennesker ved Finnmarksklinikken. 
 
Bakgrunn for arbeidet var at Finnmarksklinikken sto overfor grunnleggende utfordringer både 
av faglig, driftsmessig og etisk art. Det er en betydelig økning i pågang av relativt unge 
mennesker med rusproblemer(19-25 år), et økende antall kvinner og et komplekst forbruk av 
ulike typer rusmidler. 
 
Mange av de som søkes inn, spesielt de yngste, karakteriseres av større innslag av akutt 
problematikk, kaotisk og uoversiktlig totalsituasjon, samt betydelig sammensatt problematikk 
med større innslag av psykiske plager/lidelser. Det er et økende antall henvendelser fra UNN, 
avdeling Åsgard. (suicidalitet/stoffutløste psykoser). 
 
Finnmarksklinikken legger stor vekt på samhandlingen mellom sosialtjenestene og klinikk. 
Dette gjennomføres ved besøk fra Finnmarksklinikken i kommunene, samt at sosialtjenestene 
mfl. besøker klinikken i konkrete klientsaker. Finnmarksklinikkens tilsatte deltar i 
ansvarsgruppearbeid. I perioder dette er naturlig i hht behandlingsplan, eller ønske fra 
sosialtjenesten.  
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6.1.2. Avrusning 
Avrusning i form av medisinsk øyeblikkelig-hjelp funksjon ivaretas i hovedsak ved alle 
sykehusene. Ved noen sykehus som f.eks Håloglandssykehuset, div.Stokmarknes og 
Nordlandssykehuset får rusmiddelmisbrukere et oppfølgingstilbud utover den akutte 
avrusningsfasen. Dette skjer under forutsetning av at avrusningen inngår i et helhetlig 
rehabiliteringsopplegg. Ved UNN ivaretas kun de alvorligste intoxicasjoner i sykehuset. 
 
Avrusingen ved sykehusene må vurderes opp mot de faglige kravene i Ot.prp. 3. I særlig grad 
må det settes fokus på lengden på oppholdene og vurdering av psykisk tilstand.  
 
Alle helseforetak har et psykiatrisk poliklinisk tjenestetilbud. Ved Helgelandssykehuset, 
Nordlandssykehuset, samt Narvik og Stokmarknes ved Hålogalandssykehuset er det utviklet 
en modell for samarbeid/samhandling mellom medisinsk avdeling og psykiatrisk poliklinikk 
som skal iverksettes når pasienter innlegges til avrusning. Denne modellen benyttes i for liten 
grad når det fremkommer symptomer hos den innlagte pasienten som tilsier at en psykiatrisk 
vurdering er nødvendig for å kunne vurdere behovet for videre oppfølging etter avrusning.  
 
Et faglig forsvarlig avrusningstiltak må også ivareta den stadig voksende gruppen 
rusmiddelmisbrukere med omfattende blandingsmisbruk, ofte med hovedvekt på misbruk av 
ulike illegale stoffer. I tillegg er det stadig flere rusmiddelmisbrukere, og særlig har de yngre, 
store sammensatte psykiske, sosiale og medisinske problemer. 
 
Sykehusene har verken faglig eller materielle rammer for å gi denne gruppen et forsvarlig 
avrusningstilbud. Vi ser stadig eksempler på at klienten og avdelingen ikke finner en 
samarbeidsform som gjør det mulig for klienten å motta helt nødvendig medisinsk 
behandling. 
 
Presisering av målgruppen: 
 

1) Klienter med behov for spesialisert og noen ganger langvarig avrusning/avgiftning 
for å kunne bli tilgjengelig for planlagt og systematisk behandling av sine 
rusproblemer. Denne tjenesten må være av medisinsk karakter og må være basert 
på medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse. Under oppholdet på 
avrusingsavdelingen må det også foretas en nødvendig og omfattende utredning 
for videre tiltaksplanlegging. En slik utredning må være av både medisinsk og av 
psykologisk/psykiatrisk karakter. 

 
2) Et tilbud for klienter innen ”Legemiddelassistert rehabilitering” som har behov for 

å stanse et begynnende misbruk, eller som trenger et kortvarig institusjonstilbud i 
forbindelse med kriser eller vansker i det daglige liv. 

 
Verken Nordlandsklinikken eller Finnmarksklinikken har etablert slike funksjoner.  I den 
vedtatte rusplanen for Nordland fylke er en akutt/avrusningsenhet med 8 plasser som første 
trinn i en utbygning av 3 enheter, det mest prioriterte tiltaket. Det er viktig å understreke at 
selv om Nordlandsklinikken eller Finnmarksklinikken ikke har egen enhet for avrusning 
/akuttinnleggelser, har institusjonene likevel i økende omfang tatt imot klienter der en del av 
behandlingsopplegget innebærer avrusning utover den akutte fasen som skal ivaretas av 
sykehusene. I den praktiske hverdagen vil dette også være situasjonen for behandlings-
tiltakene i landsdelen som overtas av staten 01.01.2004 selv om det etableres egne enheter for 
avrusning/akuttinnleggelser. Kravene til et forsvarlig faglig nivå på avrusningstilbudet må 
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vurderes opp mot det faktiske tilbudet ved disse behandlingstiltakene. Nordlandsklinikken og 
Finnmarksklinikken har ikke døgnkontinuerlig sykepleiefaglig oppfølging og tilsyn. Det er 
også en vurdering om nåværende samarbeidsavtale angående kjøp av legetjenester sikrer et 
tilstrekkelig beredskapssystem. 
 
Krise- og utredningsenheten (KUEN) ved Tromsklinikken er etablert for å kunne ivareta ulike 
spesialtjenester som ikke ligger under tradisjonell kort- og langtidsbehandling. Oppgavene er 
allsidige, inkludert håndtering av tvang og avrusing som krever medisinsk og helsefaglig 
oppfølging. Enheten har i dag 7 plasser og har tilknyttet bl.a. 3 sykepleiere, vernepleier, 
psykolog og lege 3 dager i uka og ytterligere tilsyn etter behov. Det er en fulltids 
overlegestilling som i hovedsak vil betjene Tromsklinikken. Enheten er fysisk atskilt fra øvrig 
behandlingsvirksomhet for å kunne skjerme klienter for negativ eksponering i vanskelige 
faser. Bygningen er ikke planlagt til dette formålet og er ikke optimal m.h.t. kontroll og 
oversikt. Av de klienter som i dag benytter tiltaket, er opptil 80 % avrusing som krever 
medisinsk og helsemessig oppfølging. De fleste av disse er 1-2 uker i avdelingen, men noen 
blir også lengre tid. Dette gjelder særlig klienter med mye psykiatrisk tilleggsproblematikk og 
gravide på tvang, § 6-2A. jfr. avsnitt om tvang. 
 
6.1.3. Tvang 
Både Nordlandsklinikken og Tromsklinikken foretar innleggelser på bakgrunn av 
tvangsbestemmelsene i Lov om sosiale tjenester. Finnmark gir ikke dette tilbudet. Nordland 
fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Finnmark fylkeskommune som innebærer 
at klienter fra Finnmark kan innlegges ved Nordlandsklinikken. Det er ikke avsatt egne 
plasser som kun disponeres til tvangsinnleggelser, men Nordlandsklinikken tilrettelegger de 
materielle rammene og det faglige opplegget relatert til den enkelte innleggelse. 
 
Nordlandsklinikken er under utbygning med ferdigstillelse august 2003. Etter ferdigstillelsen 
vil Nordlandsklinikken ha bygningsmessig kapasitet til inntil 3 tvangsinnleggelser i egen 
skjermet enhet. 
 
RuT er tillagt oppgaven med å ivareta fylkeskommunens oppgaver hjemlet i lov om sosiale 
tjenester §§ 6.2, 6.2A og 6.3 som omhandler tilbakeholdelse mot eget samtykke – tvang. 
Siden 1998 har institusjonen hatt til sammen 9 innleggelser. Samtlige innleggelser har vært 
ved Krise- og utredningsenheten (Kuen).  
 
Tromsklinikken har de siste årene hatt en økning av vurderinger av tvang, mens bruken har 
vært stabil på et lavt nivå. Dette har trolig flere årsaker. Kommunen begynner å få noe 
erfaring med å håndtere slike saker, og opplever saksforberedelsene og oppfølgingen som 
krevende. Pårørende har nå fått rett til å få tvangsvedtak utredet. Institusjonene tilrettelegger 
bedre for dette på bakgrunn av egne erfaringer. 
 
Erfaringene fra KUEN viser behov for et forsterket tiltaksapparat for å kunne håndtere 
tvangsinnleggelser. Konkret er det snakk om økt bemanning i form at medisinsk og 
helsefaglig kompetanse i forbindelse med graviditet og avrusing. Dette i tillegg til generell 
forsterket tilstedeværelse i form av økt vakthold, spesielt på kveld og natt. Videre krever 
denne type tiltak egnet skjerming, og helst fysisk atskilt. Tvangstiltak som går over lang tid 
(gravide på § 6-2a opptil 6-7 mnd.) må fysisk atskilles fra akutt- og avrusningsfunksjonene.  
 
Både RuT og Nordlandsklinikken har utviklet kompetanse på håndteringen av tvangsinnlagte. 
Fra og med august 2003 har begge behandlingsinstitusjonene en nødvendig fysisk 
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tilretteleggelse for tvangsinnleggelser. I stedet for å sentralisere tvangsinnleggelsene til en 
behandlingsinstitusjon i landsdelen, etableres det et tvangstilbud både ved Nordlandsklinikken 
og RuT.  Plasser for tvang er ikke spesielt tilrettelagt for den samisk språklige befolkningen. 
 
6.1.4. Aktivitetsdata 
Aktivitetsdata viser at de fire rusinstitusjonene på enkelte områder gir likt tilbud, og på andre 
områder er tilbudene svært forskjellige. Alle har korttidsplasser, unntatt Færingen. 
Nordlandsklinikken har ikke langtidsplasser. Det er kun Nordlandsklinikken og 
Tromsklinikken som tar imot brukere som er innlagt på tvang etter Lov om sosiale tjenester 
§§ 6-2, 6-2a og § 6-3. Aktivitetsdata fra Nordlandsklinikken for 2002 gir ikke et dekkende 
bilde da driftsaktiviteten i stor grad dette året var påvirket av utbyggingen av 
Nordlandsklinikken. I tillegg til redusert drift, var ingen klienter innlagt 5 uker våren 2002 
pga utbyggingsarbeider. Nærmere beskrivelse av antall plasser, innleggelser, søknader og 
behandlingsopphold, samt liggedøgn vises i vedlegg 1. 
 
6.1.5. Stillinger og kompetanse. 
Ettersom tilbudene er noe ulikt i de fire institusjonene, er også stillinger og kompetanse 
forskjellig. Både Nordlandsklinikken og Tromsklinikken har lege i fast stilling. Alle 
institusjonene har fagstillinger med solid kompetanse innen rusproblematikk. Nærmere 
beskrivelse gis i vedlegg 2. 
 
6.1.6. Økonomi 
Regnskapene 2001 for de fire rusinstitusjonene unntatt Mar-RuT, MARIT, Forebygging.no og 
Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken viste et forbruk på kr 51 477 064,-. I 2002 var 
regnskapet for disse til sammen på kr 57 117 206,-.  
 
Dersom alle tiltak innen rusomsorgen tas med, er det totale forbruket i 2002 på kr 
74 675 775,-. Budsjett 2002 var på kr 70 139 304,-.  
 
6.1.7. Kjøp av gjestepasienttjenester      
Gjestepasientbudsjettet for 2002 var på kr 17 593 569,-. Regnskapet var på 23 198 790,-.  
Merforbruket gir indikasjon på at behovet for døgnplasser er større enn vedtatt budsjett. 
Samtidig har Nordland og Troms forholdt seg til dette på ulikt vis, ved at Nordlandsklinikken 
har løst problemene gjennom reguleringer/tilleggsbevilgninger. Det vises for øvrig til vedlegg 
3. 
 
6.1.8. Avtaler 
Det foreligger samarbeidsavtale mellom Sigma Nord og fylkesbasen ved Nordlandsklinikken 
om akuttopphold og langtidsbehandling ved Sigma Nord. I henhold til vedtak i Nordland 
fylkesting bør institusjonen derfor benyttes som alternativ til kjøp av plasser utenfor 
landsdelen. 
 
Troms fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Sigma Nord om kjøp av plasser. Det 
er likevel ikke knyttet et bestemt antall plasser til denne avtalen. I tillegg kjøper 
fylkeskommunen plasser ved institusjoner andre steder i landet ved behov eller så langt det er 
økonomisk dekning for dette. Avtalen utgår 31.12.03. 
 
Finnmark fylkeskommune har samarbeidsavtale med Finnmarkskollektivet Avtalen gjelder 
fram til 31.12.03. Fylkeskommunen yter et årlig driftstilskudd på 7 000 000 til virksomheten. 
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Finnmark fylkeskommune har i tillegg avtale med Klinikk Nord på Ifjord. Denne avtalen gir 
rett til kjøp av enkeltplasser ved behov. 
 
 
 
6.2. Kommunale tjenester 
 
Kommunen har hovedansvaret for å gi råd, veilede og for hjelpetiltak overfor rusmiddel-
misbrukere og deres pårørende. Sosialtjenesten skal sørge for behandlingsopplegg når det er 
behov for det lokalt eller i egnet behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Sosialtjenesten har 
også oppfølgingsansvar under og etter institusjonsopphold. 
 
Lov om sosiale tjenester understreker kommunenes ansvar for hjelpetilbud til rusmiddel-
misbrukere. Sosialtjenesten har et koordinerende ansvar, samt ansvar for å sørge for 
samarbeid med andre kommunale instanser og andrelinjetjenester. Intensjonen er at 
rehabilitering av rusmiddelmisbrukere skal skje lokalt i et helhetlig perspektiv, som inkluderer 
aktivisering og sosiale tiltak. Helsetjenestens ansvar for helsetjenester til rusmiddel-
misbrukere, på samme måte som for befolkningen for øvrig, understrekes i loven. Det er 
derfor nødvendig å styrke samarbeidet mellom sosiale tjenester og helsetjenesten. 
Sosialdepartementet og Helsedepartementet har de siste år gitt øremerkede midler til 
lavterskel helsetjenestetilbud til de tyngst belastede rusmiddelmisbrukere i enkelte kommuner. 
Ettervernet er i sin helhet lagt til kommunene.  
 
Lov om sosiale tjenester pålegger kommunene å utarbeide tiltaksplaner for 
rusmiddelmisbrukere som er i institusjon. Rusmiddelmisbrukere som har behov for 
ettervernstiltak er klienter som er tilknyttet institusjon, behandlingsopplegg eller 
medikamentassistert rehabilitering 
 
6.2.1. Boliger 
Lov om sosiale tjenester beskriver kommunens ansvar for å skaffe bolig til personer som ikke 
er i stand til å dra omsorg for seg selv. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til 
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med 
særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak. Kommunen har også et lovpålagt ansvar for å 
skaffe midlertidig husvære til de som ikke klarer det selv. 
 
6.2.2. Rusforebyggende tiltak 
Kommunene har videre ansvar for å sørge for god og relevant informasjon og opplysninger til 
ulike målgrupper og å sikre samordning lokalt bl.a. gjennom helhetlige rusmiddelpolitiske 
planer på kommunalt nivå. Videre blir det viktig å utvikle rusmiddelforebyggende tiltak i 
sektor med andre hovedmål, særlig de som berører barn og ungdoms oppvekstvilkår. Ut fra 
Regjeringens handlingsplan er barn og unge de mest prioriterte målgrupper. De forebyggende 
tiltakene skal være kunnskapsbaserte og bygge på virksomhetsprinsipper for forebyggende 
arbeid. 
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6.3. Private tjenester 
 
Private med driftsavtale: 
 
Private behandlingstilbud representerer et supplement til de offentlige institusjonstilbudene, 
og de siste 6-8 år har tilbudene økt i omfang i regionen.  
 
6.3.1. Sigma Nord  
Sigma Nord er en privat klinikk for behandling etter Minnesotamodellen, organisert som 
aksjeselskap. Klinikken ligger på Evenskjer i Skånland kommune i Troms, og har 12 plasser. I 
tillegg til det ordinære klinikktilbudet, har institusjonen også familiepaviljong og 
langtidsavdeling. Det foreligger samarbeidsavtale mellom Sigma Nord og Nordlandsklinikken 
om akuttopphold og langtidsbehandling ved Sigma Nord, samt samarbeidsavtale med Troms 
fylkeskommune, jfr. pkt. 6.1.8. 
 
6.3.2. Finnmarkskollektivet  
Institusjonen ligger i Langfjordbotn sør for Alta, og er en privat stiftelse som Finnmark 
fylkeskommune har etablert. Institusjonen har 6 langtidsplasser og mottar årlig driftstilskudd 
fra Finnmark fylkeskommune på kr 7 000 000,- med forankring i en samarbeidsavtale fra 
1998.  Avtalen med Finnmarkskollektivet går ut 31.12.03. I 2003 skal samarbeidsavtalen 
reforhandles. Det har i løpet av siste halvår 2002 funnet sted en prosess mellom 
Finnmarkskollektivets styre og Finnmark fylkeskommune med sikte på et tettere samarbeid 
mellom Finnmarkskollektivet og fylkeskommunen. 
 
6.3.3. Klinikk Nord  
Klinikk Nord er et privateid rehabiliteringssenter for alle typer rusmiddelmisbrukere, 
lokalisert til Ifjord i Lebesby i Finnmark. Institusjonen har 10 plasser og bygger 
behandlingsopplegget på Minnesotamodellen. Fylkesutvalget i Finnmark vedtok i 1998 å ta 
Klinikk Nord inn på fylkeskommunal plan for rusvernet. Følgende vilkår ble vektlagt: Ved å 
ta inn Klinikk Nord i rusplanen vil en dersom det ikke er kapasitet innen andre tjenestetilbud 
fylkeskommunen yter eller har avtale med, kunne henvises dit. Dette under forutsetning av at 
en nøye faglig vurdering anser tilbudet forsvarlig.   
 
Fylkesteamet som gir økonomiske og faglige tilrådinger på innleggelser utenfor fylket, har 
ikke foretatt slike konkrete vurderinger. Samtlige søknader har blitt innvilget etter klientens 
ønske og henvisning fra sosialtjenesten som faglig ansvarlig part. Dette innebærer at 
Finnmark fylkeskommune dekker 50 % av kostnadene ved et behandlingsopphold. 
 
 
Private uten driftsavtale: 
Ved private institusjoner som ikke har avtale skjer finansieringen av behandlingsopphold på 
ulikt vis. Klienter innsøkt av kommunene betales det kommunal andel for med kr 12 500,- pr 
mnd. Evangeliesentrene har i tillegg statlig finansiering. De øvrige tiltakene har ulike 
finansieringsordninger. 
 
6.3.4. Grensen Evangeliesenter i Karasjok  
Ett av 31 rehabiliteringssentre som Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter driver i Norge, 
er lokalisert til Karasjok. Senteret har 20 plasser og tar kun imot menn. Evangeliesenterets 
behandlingsopplegg har ikke et tidsbegrenset utgangspunkt.  
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6.3.5. Rognan Evangeliesenteret  
Senteret er lokalisert til Rognan, og er et inntakssenter som også gir tilbud om avrusning. 
 
6.3.6. Evangeliesenteret i Fauske  
Tuva Evangeliesenter har 8 plasser, og tilbud gis for inntil 6 mndr. Det gis ikke permisjon før 
etter 3 mndr.  
 
6.3.7. Kirkens Bymisjon i Bodø 
Kirkens Bymisjon i Bodø er en frittstående stiftelse blant flere bymisjoner i Norge. Fra 1997 
har Kirkens Bymisjon i samarbeid med Bodø kommune drevet et vernet botilbud (J49) for 
husløse mennesker med omfattende rusmiddelsmisbruk.  
 
 
 
6.4. Tjenester i Helse Nord  
 
En økende del av de innlagte pasientene i psykisk helsevern har et rusproblem kombinert med 
en alvorlig psykisk lidelse.  En undersøkelse ved daværende Åsgård sykehus av pasienter 
innlagt i 1992 og 1996 viste at opp til 30 % av alle innlagte hadde en sikker misbruks-
diagnose. Tallet var økende fra 1992 til 1996. Andre undersøkelser viser en livstidsprevalens 
for rusmisbruk på opp til 56 % for enkelte psykiatriske lidelser. Det er grunn til å tro at 
forekomsten stadig øker. Ansatte ved akuttpostene i allmennpsykiatrisk avdeling observerer at 
opptil 80 % av mannlige førstegangsinnlagte har et rusproblem. Aktivitetsdata knyttet til 
konsultasjoner og antall liggedøgn i voksenpsykiatri og somatikk, samt antall tiltak i barne- 
og ungdomspsykiatri, har vært vanskelig å dokumentere fordi registreringen er mangelfull 
med hensyn til diagnosen rus. 
 
I de fleste fylkene i landet ble det på slutten av 1980-årene etablert psykiatriske ungdomsteam 
med ansvar for å gi et poliklinisk behandlingstilbud til rusmiddelmisbrukere. Mange steder er 
det etablert egne rusmiddelpoliklinikker enten i tilknytning til institusjoner eller som 
selvstendige enheter. I helseregion nord valgte fylkene den gang ulike modeller mht. 
organisering. 
 
6.4.1. Helse Finnmark HF 
I forbindelse med overgangen til statlig eierskap, ble samisk psykiatrisk ungdomsteam (PUT) 
i Karasjok en del av Helse Finnmark HF. Teamet har 4 terapeutstillinger fordelt slik: 
1 overlege, 1 spesialpsykolog, 1 sosialkonsulent og 1 klinisk pedagog 
 
Det kan gi behandling på samisk. De fem samiske kommunene Karasjok, Kautokeino, 
Porsanger, Tana og Nesseby er det primære opptaksområde. 
 
6.4.2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Rus/Psykiatriposten på UNN åpent i mars 2002. Posten gir i hovedsak tilbud om utredning og 
oppstart av behandling. Målgruppen er mennesker med samtidig alvorlig rusmiddelmisbruk 
og alvorlig psykisk lidelse. Posten skal fungere som en kompetanseenhet innenfor 
rus/psykiatrifeltet i opptaksområdet Troms og Finnmark. Posten har 8 plasser og tar primært 
inn pasienter ihht. psykiatriloven. I målgruppa fra Troms kan posten ta imot gravide 
rusmiddelmisbrukere på tvang etter Lov om sosiale tjenester § 6-2a. Vanlig liggetid er 6 
måneder. En plass kan brukes til kriseforebygging for tidligere innlagte pasienter. 
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6.4.3. Hålogalandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF  og Helgelandssykehuset HF 
I perioden fra 1987 til 1990 ble de psykiatriske poliklinikkene i Nordland tilført 19 
rusrelaterte stillinger for å styrke poliklinikkenes evne til å prioritere arbeidet med 
rusproblematikk i en helhetlig kjede. 16 av stillingene ble fordelt mellom barne- og 
ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske poliklinikker ved 5 av lokalsykehusene. 
Sosialmedisinsk poliklinikk ble etablert med 3 stillinger og organisert som del av Nordland 
Sentralsykehus. Ved overgang til statlig eierskap er alle 19 stillinger med i de nye 
helseforetakene. 
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7.  Samordning og samarbeid mellom tjenesteytere 
 
Rusmiddelmisbrukere har behov for tjenester fra ulike instanser samtidig, og de har behov for 
både somatiske og psykiatriske helsetjenester. De største utviklingsmuligheter for å skape en 
kvalitetsmessig god tjeneste og en best mulig utnyttelse av de samlede ressursene, er å styrke 
samarbeidet mellom kommunene, private aktører og spesialisthelsetjenesten.  
 
Behovet for tettere og mer rasjonelt samspill mellom tjenestenivåene har vært erkjent lenge, 
men tiltakene har vært lite systematisert og ikke omfattende nok. I et system der tjenestenivået 
i tillegg er lagt til ulik forvaltningsnivå, kan det dessuten oppstå ansvarsfraskrivelse og 
”Svarteper-spill” der rusmiddelmisbrukeren alltid vil tape.  
 
Helse Nord har i sitt strategiarbeid gitt samarbeid med primærhelsetjenesten høy prioritet, og 
påtatt seg et strategisk ansvar for å få dette til. Dette gjøres gjennom flere tiltak, blant annet 
ved å skape gode og stabile arenaer for å drøfte felles problemstillinger, etablering av faglige 
nettverk, samt iverksette konkrete utviklingsprosjekter og tiltak. Det blir særlig viktig å sørge 
for at tilbud til rusmiddelmisbrukere også omfattes av dette arbeidet.  
 
Å sørge for etablering av nye møteplasser må prioriteres. Dette kan eksempelvis være 
samarbeidsutvalg, telemedisin; elektroniske henvisninger og epikriser, eller etablering av 
behandlingsnettverk knyttet til individuelle planer. Dette kan være tiltak som ambulant 
tjeneste fra helseforetakene ut til kommunene. Her har allerede UNN HF igangsatt team ved 
Rus/Psykiatriposten og Tromsø og Karlsøy Psykiatriske senter hvor de etablerte akutt-team i 
2002.  
 
Gravide rusmiddelmisbrukere og rusmiddelmisbrukere med små barn har behov for tett 
oppfølging og tilrettelagt behandling. Samarbeid mellom sosialtjenesten, barnevernstjenesten 
og spesialisthelsetjenesten vil være av stor betydning for utvikling av tilbudene til denne 
pasientgruppen. Dette gjelder både ved behandling på frivillig grunnlag og ved 
tvangsinnleggelser. Av den grunn bør samarbeid også utvikles i forhold til felles faglige 
samling og kompetanseheving. 
 
 
7.1.  Individuelle planer 
 
Retten til individuelle planer for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester 
er hjemlet i helselovgivningen. Hjelpeapparatets plikt til å utarbeide individuell plan er 
hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1, samt 
kommunehelsetjenesteloven § 6-2a. Pasientens rett til å få utarbeidet individuell plan er 
hjemlet i pasientrettighetsloven § 2-5. Det fremgår også av Ot.prp. nr. 54 (2002 – 2003) 
(Rusreform II og rett til individuell plan) kap.10, at regjeringen vil legge frem forslag om å 
lovfeste rett til individuell plan også i sosialtjenesteloven. 
 
Formålet med lovhjemlene er å sikre at personer med langvarig og omfattende hjelpebehov 
skal få et koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud og dermed danne grunnlaget for en 
helhetlig innsats for rusmiddelmisbrukere. I praksis innebærer dette betydelig  
større krav til hjelpeapparatet om samarbeid og samordning på tvers av faglige og 
administrative skillelinjer, enn tilfellet er i dag. Dette vil bli en stor utfordring i tiden 
fremover. Det krever bevisstgjøring på det å tenke ut over eget fagområde, samt å innordne 
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sitt eget arbeid som en del av en større helhet. Det bør understrekes at etablering av 
individuell behandlingsplan ikke automatisk gir rettigheter i forhold til tiltakene som er tatt 
med i planen 
 
Både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er gitt et formelt ansvar i forhold til 
utarbeiding av individuelle planer. For spesialisthelsetjenesten innebærer dette et selvstendig 
ansvar for initiativtaking i enkeltsaker, samt yte veiledning som er påkrevd for at 
kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrifter. 
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8. Plan for tilbud i spesialisthelsetjenesten  
 
8.1. Planforutsetninger 
 
Ved overgang til ny organisering er det viktig at tjenestetilbudene videreutvikles og styrkes. 
Det må derfor bygges videre på de tjenester som eksisterer og de planer som foreligger i 
regionen. For å sikre lik tilgjengelighet for hele befolkningen må alle kunne nyttiggjøre seg 
alle tilbud på tvers av helseforetakene. Dette må også sees i sammenheng med pasientenes rett 
til å velge behandlingssted. 
 
Et hovedmål med Rusreform 1 er å styrke helsetjenestene overfor rusmiddelmisbrukere. Det 
forutsettes derfor at helseforetakene organiserer seg internt, herunder i forhold til institusjoner 
som overføres, slik at kravene i loven til bemanning og kompetanse ivaretas innenfor de ulike 
funksjoner.  
 
 
8.2.   Utfordringer 
 
De faglige utfordringer knyttet til behandling av rusmiddelmisbrukere er først og fremst at de 
har flere og mer sammensatte behov. De har ofte behov fra tjenester fra flere instanser 
samtidig.  
 
Det er grunn til å hevde at ungdom er blitt mer liberale til rusmidler. Hva en tolererer av 
rusmiddelbruk, eller hvilke rusmidler som vil være populære, vil også være preget av de 
normer og verdier som råder i samfunnet med hensyn til idealer. Ungdommens og de unge 
voksnes bruk av rusmidler er nært knyttet til livsstil. Særlig gjelder dette bruk av narkotika, 
mens alkoholbruk er mer vanlig i alle de ulike miljøer, og brukes ofte sammen med narkotiske 
stoffer. Dette gir særlig grunn til å ha fokus mot de yngste og de tyngste 
rusmiddelmisbrukerne og å sørge for utvikling av tjenester som ivaretar deres behov.  
 
Med dette som utgangspunkt, vil det være et økt krav til diagnostiske redskaper for å styrke 
utredning og kartlegging med sikte på å iverksette best mulig egnet behandling for den 
enkelte pasient. Ny kunnskap og erfaring har bidratt til at nye behandlingsformer tas i bruk. 
Det betyr at poliklinikktilbudet og dagbehandling må styrkes, også i forhold til å gi adekvate 
tilbud til denne gruppen. Det betyr også at fagutvikling, kompetanseheving og forskning må 
gis prioritet. 
 
Blant rusmiddelmisbrukere er det særlig noen grupper som har et særlig behov og som i dag 
ikke gis et tilstrekkelig tilbud: 

 Yngre mennesker (under 18 år) som har etablert eller som er på tur til å etablere et 
misbruk, og som blir for tunge for barnevernsinstitusjonene. 

 Misbrukere 18-25 år som trenger utredning og behandling. De har ofte kombinasjon 
omfattende rusmiddelmisbruk og alvorlig psykisk lidelse. 

 Tilbud til par / familier / mor-barn. 
 Samisk språklige rusmiddelmisbrukere 

 
Behov for styrking av ruskompetansen i psykiatriske poliklinikker vil derfor være økende i 
årene fremover. Dette gjelder både barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. 
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Avrusning og akuttilbud vil måtte utvikles både i forhold til kapasitet og kompetanse. Dette 
blir beskrevet særskilt under pkt. 8.3.1. og 8.3.2. 
 
Det er et helsepolitisk mål å fremme helse og forebygge sykdom. Helseforetakenes viktigste 
område er det sekundærforebyggende arbeidet, eksempelvis i form av opplæringstiltak 
(lærings- og mestringssentra), screening av risikogrupper og vektlegging av 
livstilsintervensjon i individuelle planer, samt systematisk arbeid for å begrense skadeomfang, 
komplikasjoner og langtidskonsekvenser av skade og sykdom. Rusmiddelmisbruk vil klart 
omfattes av dette. 
 
Samtidig er det viktig å utvikle en tjeneste som også ivaretar det flerkulturelle perspektivet. 
Det er en viktig nasjonal helseoppgave å utvikle tjenester som både faglig og organisatorisk 
tar hensyn til og er tilpasset den samiske minoritetsbefolkningens særskilte kultur, språk og 
bosettingsmønster. Dette omfatter også tilbud til rusmiddelmisbrukere med samisk språk.  
 
Andre grupper som har særlige behov er innvandrere, flyktninger og asylsøkere som stort sett 
vil ha de samme rusmiddelmisbruksproblem som den norske befolkningen.  
 
Forståelse for kulturforskjeller, respekt for ideer, normer og holdninger som kan virke 
fremmede, krav til kommunikasjon og ikke minst språkproblemer stiller behandlere og andre 
overfor uvante utfordringer. Kommunikasjon og behandling via tolk krever særskilt trening. 
Avrusning og tvang vil i noen tilfeller kunne være komplisert og konfliktskapende. Dette vil 
kreve særlig at tjenesten har kompetanse i forhold til språk og kulturforskjeller. 
I tillegg til de faglige utfordringer er geografiske forhold en sentral utfordring, særlig med 
hensyn til at rusmiddelmisbrukere skal sikres likeverdige tjenestetilbud med god 
tilgjengelighet og høy kvalitet.  
 
 
8.3. De enkelte funksjoner 
 
Spesialisthelsetjenesten skal i henhold til lov dekke følgende funksjoner: 
 

� Avrusning som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging 
� Utredning og kartlegging av egnet behandlingsbehov 
� Spesialisert behandling, poliklinisk eller i institusjon 
� Tilbud til rusmiddelmisbrukere med ulike psykiske lidelser 
� Ansvar etter Lov om sosiale tjenester §§ 6-2 og 6-2a 

 
Fylkeskommunale institusjoner som systematisk yter disse tjenester skal ifølge Rusreform 1 
overføres staten v/ helseforetakene. 
 
Dette innebærer, dersom alle andre forhold er uendret, at helseforetakene i 2004 skal kunne 
yte de samme tjenester som i 2003. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til følgende faktorer: 
 

 Spesialisthelsetjenestene overfor rusmiddelmisbrukere blir nå forankret i 
helsetjenestelov og pasientrettighetslov mot tidligere sosialloven. Dette innebærer at 
denne pasientgruppens rettigheter styrkes, og helsetjenesten har større plikt i å yte 
hjelp 

 Henvisningspraksis endres. Det er lege som skal henvise til spesialisttjenestene 
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 Forventningene om raskere og bedre hjelp øker generelt 
 Spesialisert avrusning kan i større grad bli vurdert som ø-hjelp 
 Antall innleggelser etter tvang viser økning 

 
Hvordan dette vil påvirke kapasitet og etterspørsel er vanskelig å beregne. Selv om 
institusjoner blir overført i sin helhet kan det være slik at en del pasienter som tidligere fikk 
tilbud i disse ikke var i behov av spesialisthelsetjenester. Disse skal ikke lenger ha sitt tilbud i 
spesialisttjenesten og frigjør dermed noe kapasitet. 
 
Det forutsettes at aktivitetsnivå 2003 opprettholdes i 2004. Samtidig er det nødvendig med 
utredning av tiltak for å dekke de uløste oppgavene, spesielt i forhold til avrusning og tvang.  
Dersom departementet setter andre mål skal disse legges til grunn. 
 
8.3.1. Avrusning  
Avrusningstiltakene på sykehusene skal være i samsvar med kravene i Ot.prp. 3 som 
innebærer at de faglige kvalitetskravene er oppfylt og nødvendige samarbeidsrutiner er på 
plass; i særlig grad med de psykiatriske poliklinikkene.  
 
Avrusning kan gis integrert i eksisterende somatiske eller psykiatriske sengeenheter, eller i 
særskilte institusjoner overfor rusmiddelmisbrukere. Avgjørende er at de fysiske 
rammebetingelser er tilfredsstillende og at det er tverrfaglig kompetanse i henhold til de 
faglige krav. Flere forhold innenfor de enkelte helseforetak tilsier at det bør kunne velges 
ulike løsninger. Det er nødvendig å utvise stor fleksibilitet innenfor de eksisterende ressurser. 
En annen løsning vil være å ytterligere styrke de enheter som i dag systematisk gir avrusning 
og har spesialistkompetanse. Dette er Nordlandsklinikken og Tromsklinikken. 
 
Det er i dag ca. 10 plasser til avrusning/behandling etter tvang, fordelt med 7 i 
Tromsklinikken og 3 i Nordlandsklinikken. 
 
Det er beregnet et samlet behov for 30 plasser til dette formålet, altså en økning med 25 
plasser. Det samlede tilbudet i regionen vil ut fra et langsiktig mål være: 

� 14 plasser ved Nordlandsklinikken 
� 10 plasser ved Tromsklinikken 
� 6 plasser ved Finnmarksklinikken 

 
I første omgang er det nødvendig med en økning av kapasiteten fra 2004:  
 

� 5 plasser ved Nordlandsklinikken 
� 7 plasser ved Tromsklinikken 
� 2 plasser ved Finnmarksklinikken 

 
Dersom det velges en modell der en styrker eksisterende tilbud bør dette skje ved at plasstallet 
ved KUEN i Tromsklinikken økes fra 7 til 10, og at det etableres en ny enhet ved 
Nordlandsklinikken på 14 plasser. Det kan imidlertid være alternativer til en slik løsning, med 
plasser integrert i andre enheter i helseforetakene.  Disse må utredes nærmere både i forhold 
til investerings- og driftsmessige forhold. Uansett valg må det sikres at tilbudet tilfredsstiller 
de kompetansemessige krav som stilles til denne funksjonen. 
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Avhengig av hvilken fremtidig organisering som vedtas, vil det i forhold til UNN HF måtte 
vurderes hvordan Kuen/Tromsklinikken skal innpasses i helseforetaket og hvilke 
konsekvenser dette har for hvordan en organiserer og styrker tilbudet innen avrusning og 
tvangsinnleggelser. Nordlandsklinikken har startet planarbeidet, og kan presentere rammer for 
utforming og bemanning av tiltaket, samtidig som dette vil måtte vurderes i forhold til 
eventuell innpassing i Hålogalandssykehuset HF. 
 
8.3.2. Tvang 
Plasser for innleggelse etter tvang må sees opp mot utvikling/etablering av avrusning/akutt-
tilbud i regionen. Tromsklinikken har et integrert tilbud i krise-/akuttenheten som vurderes 
som hensiktsmessig. Det er behov for å styrke kapasiteten, jfr. hva som er beskrevet under 
pkt. 8.3.1. avrusning. 
 
Nordlandsklinikken skal kunne tilby inntil 3 samtidige tvangsinnlagte, mens RuT skal kunne 
tilby inntil 2 innlagte samtidig. Det er nødvendig å styrke bemanningen da dette er særdeles 
ressurskrevende innleggelser. Foreløpige beregninger viser at Nordlandsklinikken må ha egen 
turnus med ca. 13 miljøterapeuter/miljøarbeidere for å kunne gi et tilbud til 3 samtidige 
tvangsinnlagte i den nye skjermede enheten som ferdigstilles i år. 
 
Tromsklinikken ser akutt- avrusnings- og tvangsfunksjonene under ett. Det er vurdert et 
behov for 4 nye sykepleierstillinger, 1 psykolog, 1 fagkonsulent og 2 – 3 stillinger for 
miljøpersonale. Legefunksjonen må utvides til hel uke å ha beredskap på døgnbasis. Dette 
foreslåes løst i et samarbeid med de psykiatriske avdelinger i UNN HF. 
 
8.3.3. Legemiddelassistert rehabilitering 
Fylkeskommunens ansvar til metadonassistert rehabilitering (MAR) er primært å sørge for 
kvalitetssikring i forhold til tiltaksplaner fra kommunene - samt å gi tilbud om avrusing forut 
for oppstart i MAR.  Fagkonsulenten har 2 primære funksjoner: rådgivning og veiledning til 
kommunene og direkte klientoppfølging (i samarbeid med sosialtjenestene og øvrige 
samarbeidspartnere). 
 
Det er grunnlag for å utvikle en nord-norsk modell, hvor en institusjon i landsdelen tar det 
regionale ansvaret i forhold til de statlige retningslinjene med hensyn til regionsentrenes 
målsetting og funksjon innen legemiddelassistert rehabilitering. Innenfor en slik type modell 
ønskes en mest mulig desentralisering nært til kommunene og brukerne. 
 
8.3.4. Polikliniske rusteam 
Behovet for ruskompetanse i psykiatriske poliklinikker vil i framtiden være økende. Det 
foreslås derfor videreutvikling og etablering av egne rusteam ved hvert enkelt 
distriktspsykiatrisk senter (DPS). Sosialmedisinsk poliklinikk ved Nordlandssykehuset HF, 
Psykiatrisk Ungdomsteam i Karasjok samt Ruspoliklinikken ved RuT beholdes som team, 
men bør vurderes organisert nærmere til de psykiatriske tjenestetilbudene. Teamene bør være 
tverrfaglige og må ha tilgang til psykolog- og legetjeneste.  
 
8.3.5. Utredning og kartlegging 
Spesialisthelsetjenesten får ansvar for utredning og diagnostisering. Det dreier seg om 
utredning som skal fange opp medisinsk og psykososial tilstand og behandlingsbehov, utover 
det generelle utredningsansvaret kommunen har. De krav som skal ivaretas er: 
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 Kompetanse til å kartlegge med hensyn på klientens rusrelaterte problematikk, sosiale 
fungering og situasjon samt generelle psykiske og fysiske tilstand 

 Kompetanse til å vurdere pasientens motivasjonelle, relasjonelle, familierelaterte og 
nettverksmessige situasjon 

 Kompetanse til å vurdere pasientens kognitive funksjonsnivå, herunder gjøre bruk av 
resultater fra relevante screening- og testverktøy 

 Kompetanse til å foreta medisinsk vurdering av pasientens fysiske allmenntilstand og 
evt. somatiske tilleggslidelser, herunder ha kompetanse til å gjøre bruk av 
laboratorieanalyser og evt. andre nødvendige spesialistutredninger 

 Kompetanse til å foreta differensialdiagnostiske vurderinger, stille diagnose(r) og 
anbefale adekvat(e) behandlingstilbud 

 
Det enkelte helseforetak som får henvist klienter, må organisere inntak og tjenester slik at 
kravene oppfylles. Det legges til grunn at de helseforetak som får overført institusjoner har 
personell og kompetanse i forhold til kravene. Det kreves imidlertid en intern organisering 
slik at somatikk, psykiatri og rusinstitusjonene samvirker på en helhetlig og god måte. Videre 
må samarbeidet med primærhelsetjenesten organiseres; bl.a. i forhold til henvisningsrutiner. 
 
Utredning og kartlegging kan skje poliklinisk eller ved innleggelse. Dette kan skje i de 
institusjoner som overføres eller i andre somatiske eller psykiatriske enheter i helseforetaket. 
Uansett hvor dette skjer skal ressurser og kompetanse organiseres i forhold til dette.  
 
En sentralisert funksjon for kvalitetssikring av søknader om legemiddelassistert rehabilitering 
og bistand til kommunene opprettholdes som nå ved Nordlandsklinikken og ved Rustiltakene 
i Troms. 
 
8.3.6. Spesialisert behandling 
Spesialisthelsetjenesten skal kunne tilby spesialisert behandling, poliklinisk eller i institusjon. 
Tilbudet skal være differensiert slik at det dekker ulike behandlingsbehov. Tjenesten skal 
tilfredsstille følgende krav: 
 

 Ha personell med kompetanse innen medisin, psykologi/psykiatri som kan stille 
diagnoser  

 samt iverksette og følge opp med adekvat, medisinsk, psykososial og psykoterapeutisk 
behandling. 

 
På samme måte som for utredning og kartlegging, kan slik behandling bygge videre på de 
tilbud som er i de institusjonene som overføres. Men i tillegg vil dette også kunne skje i andre 
enheter i helseforetaket. Forutsetningen er at personell og kompetanse organiseres i forhold til 
dette. Det bør blant annet bygges videre på de integrerte behandlingstilbud som det er høstet 
gode erfaringer med tidligere i Stokmarknes sykehus og Vefsn sykehus, der avrusning og 
behandling kan skje i somatisk eller psykiatrisk avdeling understøttet av personell med 
kompetanse.  
 
Det tilbud som i dag gis i psykiatriske poliklinikker, ved sosialmedisinsk poliklinikk i 
Nordlandssykehuset HF, ved PUT Karasjok i Helse Finnmark HF og i post ved UNN  HFfor 
pasienter med dobbeltdiagnose innen rus og psykiatri opprettholdes og samordnes med øvrige 
tilbud, jfr. pkt. 8.3.4. 
 
8.3.7. Forskning og fagutvikling 
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Det er en nasjonal målsetting at forskning både innen medisin og psykiatri skal vektlegges. 
Når det gjelder rusmiddelforskning, fremgår det av NOU 2003: Forskning på rusmiddelfeltet 
at for noen tiår siden var det fokusert på rusmidlenes utbredelse og hvordan rusproblemene 
varierte innen ulike sosial miljøer og befolkningsgrupper. Det som imidlertid har vært en 
mangel, er systematiske oversikter over den forskningen som er gjort innenfor feltet, og en 
evaluering av denne forskningen. En viktig del av forskningskommisjonens utredning har 
vært et forsøk på en slik evaluering og systematisk oversikt. Kommisjonen har konsentrert sitt 
arbeid om en vurdering av tilgjengelig kunnskap om effekter av tiltak på rusmiddelfeltet, og 
har pekt på en rekke områder hvor man mener forskningen er mangelfull eller helt 
fraværende.  
 
I tillegg til kunnskap som er spesifikt knyttet til rusfeltet, vil mange typer kunnskap av 
generell karakter ha klar overføringsverdi til rusmiddelproblematikken. I det videre arbeidet 
med utvikling av gode helsetjenester til rusmiddelmisbrukere, vil det derfor være en sentral 
oppgave å legge til rette for økt rekruttering av spesialister til forskning og økt kvalitet på den 
kliniske forskningen. På samme måte som innen somatikk og psykisk helse bør samarbeid 
vektlegges og særlig viktig er det å legge til rette for arbeidsdeling i større nasjonale 
forskningssatsninger som krever tungt vitenskapelig utstyr. For det tilfelle at også 
kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken inngår i det regionale ansvaret, må det legges til 
rette for at det fortsatt skal drives faglig utvikling, kompetanseutvikling og veiledning til 
kommunene og spesialisthelsetjenesten i landsdelen. Dette innebærer at kompetansesenteret 
vurderes å få en funksjon i forhold til forskning.  
 
 
8.4. Samisk helsetjeneste 
 
Samisk helse- og sosialtjeneste har vært behandlet i Sametinget, hvor det er stor enighet om at 
tjenestene til den samiske befolkning skal integreres i de øvrige tilbudene. Dette er i samsvar 
med føringene i NOU 1995:6. Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i 
Norge. Behovet for og viktigheten av å tilrettelegge tjenestene understrekes.  
 
Målet er at den samiske befolkningen skal tilbys et likeverdig tilbud for sine rusproblemer 
som den øvrige befolkning. Behandlingstilbudet må være tilgjengelig på samisk. 
 
Tiltak: 
Det bør kunne bygges videre på det perspektiv og den kompetanse som er utviket ved 
Finnmarksklinikken. Større forståelse og flerkulturell realkompetanse i forhold til samiske 
rusmiddelmisbrukeres spesielle behov må utvikles i hele regionen. Det er naturlig at Helse 
Finnmark HF tillegges et regionalt ansvar for dette. Et felles språk er viktig og grunnleggende 
for sosial kompetanse.  
 
Å bli forstått og tatt hensyn til som et menneske med aktuelle behov, er avhengig av at pasient 
og tjenesteyter forstår hverandre. Kunnskap om ulike språkkoder og non verbal 
kommunikasjon vil ha stor betydning i kartlegging og behandling.  
 
I henhold til Opptrappingsplanen for psykisk helse skal BUP-Karasjok og DPS Midt-
Finnmark i Lakselv utvikles til nasjonale kompetansesenter for psykisk helsevern overfor den 
samiske befolkningen. Avhengig av den fremtidige organiseringen av rusfeltet, bør det 
vurderes å utvikle også en nasjonal kompetansesenterfunksjon i forhold til samiske 
rusmiddelmisbrukeres spesielle behov.  
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8.5. Nødvendig helsefaglig kompetanse. 
 
Et hovedproblem for rusmiddelmisbrukere er at misbruket og de adferdstrekk de utvikler i 
ruskarrieren gjør det vanskelig eller umulig å benytte seg av de ordinære helsetilbud som 
fastlegen og sykehuset tilbyr. Dersom kapasiteten, kompetansen og suksessraten i selve 
behandlingen av avhengighetssyndromet og de tilhørende psykososiale problemer ble 
vesentlig bedre, ville klientene også kunne motta nødvendig helsehjelp. 
 
Det burde ut fra dette være mulig for de ordinære helsetjenester å legge til rette rammer slik at 
også rusmiddelmisbrukere kunne nyttegjøre seg helsetilbudene. Det er imidlertid en 
erkjennelse at dagens sykehus ikke har tilstrekkelig kompetanse, fysiske rammer eller tid til å 
takle på en god måte de utfordringer som innlagte rusmiddelmisbrukere representerer. 
 
For å yte god helsehjelp til gruppen må terskelen være lav og kanskje vi i noen grad må 
oppsøke klientene.  Allmennlegetjenesten er ikke oppsøkende, men i samarbeid med DPS, 
PUT, kommunens sykepleiertjeneste og rus/sosialtjeneste gis det i mange kommuner likevel 
et akseptabelt helsetilbud. 
 
8.5.1. Forholdet til øvrige avdelinger i HF-ene. 
Integreringen i helseforetakene burde i prinsipp gi bedre tilgjengelighet til somatisk-
medisinsk støtte i behandlingen. Det synes uhensiktsmessig med en for sterk oppbygning av 
helsefaglig kapasitet i egne enheter for behandling av rusmiddelmisbrukere. Det er svært 
viktig å ha fokus på grensesnittet mellom rusbehandlingsenhetene og de medisinske 
avdelinger og andre akuttfunksjoner i sykehuset. Desto mer kompetanse og mer ressurser som 
legges inn i rusbehandlingsenhetene, desto flere somatisk dårlige rusmiddelmisbrukere vil bli 
søkt inn, klienter som i dag ville blitt innlagt på medisinske avdelinger, eller som ikke ville 
fått noe tilbud i de hele tatt. 
 
En styrking av rusvernet må ikke føre til at rusbehandlingsenhetene blir ”B-sykehus” som skal 
ivareta all medisinsk diagnostikk, utredning og behandling av rusmiddelmisbrukere. Det vil 
være riktig å vurdere ulike former for samarbeid mellom de ulike avdelinger. Klienten kan f. 
eks. være innlagt i rusinstitusjonen og motta ambulant behandling på annen avdeling, eller 
innlagt på somatisk avdeling der personell fra rusavdeling følger opp de direkte rusrelaterte 
problemene som måtte oppstå, støtter den somatiske avdelingens personell og er garantist for 
at rusklienten får respektfull og likeverdig behandling. Denne funksjonen bør ivaretas av 
personell med helsefaglig kompetanse. Tromsklinikken har prøvd ut en slik liason-funksjon 
og erfart at det er en god modell selv om den er ressurskrevende. En slik liason-funksjon vil 
også være svært aktuell modell mellom psykiatriske poliklinikker og somatiske avdelinger.  
 
Særlig når det gjelder øyeblikkelig hjelp er det viktig at ansvars- og oppgavefordeling er 
avklart så langt som mulig. Helseforetakene som sådan har øyeblikkelig-hjelp ansvar, men det 
er neppe hensiktmessig å tillegge slikt ansvar til rusavdelingene. 
 
8.5.2. Forholdet mellom rusbehandlingsinstitusjonene og kommunene. 
Behovet for helsefaglig kompetanse er også avhengig av grensesnittet mot 
primærhelsetjenesten. Allmennmedisinsk diagnostikk, utredning og behandling skal utføres i 
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allmennlegetjenesten i kommunene for rusmiddelmisbrukere som for alle andre. En særlig 
utfordring vil være å få allmennlegetjenesten til å ta et større ansvar med hensyn til tidlig 
intervensjon. Dette kan skje gjennom å stimulere ulike tiltak, for eksempel 
kompetanseheving, noe som er et av satsningsområdene i Regjeringens Handlingsplan mot 
rusmiddelproblemer 2003-2005. Innleggelser bør som nå, planlegges slik at 
allmennmedisinsk problematikk er avklart så langt som mulig, og rusproblematikken kan stå i 
sentrum under oppholdet. 
 
8.5.3. Viktige områder og tema. 
Tilbudet til rusmiddelmisbrukere må ta hensyn til at denne pasientgruppen vil ha helseskader 
som følge av rusmiddelmisbruket. Helseproblemer er ofte årsak til og virkning av 
rusmiddelproblem. Det er derfor viktig å styrke og videreutvikle kompetanse knyttet til de 
somatiske, så vel som de psykiske helseproblemer rusmiddelmisbrukere vil kunne ha. For en 
nærmere redegjørelse av særlig viktige områder, se vedlegg 5. 
 
8.5.4. Forholdet til psykisk helse. 
Rusbehandling har historisk vokst frem fra flere ulike tradisjoner, mer eller mindre 
vitenskapelig fundert. Praktisk adferdsrettet og rådgivningsorientert behandling kan beskrive 
noe av denne bakgrunnen. Dette er psykologiske tradisjoner som ikke er like opptatt av 
diagnostikk og langvarig innsiktsorientert behandling som den medisinske psykiatri. Det må 
likevel være riktig å si at i dag arbeider rusfeltet og psykisk helsevern ut fra det samme 
kunnskapsgrunnlaget. Både rusfeltet og psykisk helsevern tar psykososial, så vel som 
nevrobiologiske forståelsesmåter i betraktning. At utviklingen går i retning av stadig større 
komorbiditet, samtidig tilstedeværelse av psykiatrisk sykdom og rusavhengighet, gjør 
samarbeidet mellom rusfeltet og psykisk helse enda mer nødvendig.  
 
I de medisinske klassifikasjonssystemer (for eksempel ICD 10, DSM III ig ICPC) er 
rusmiddelavhengighet inkl. medikamentavhengighet plassert under psykiatrikapitlet. 
Personell i rusinstitusjonene må derfor ha solid kunnskap om de vanlige psykiatriske 
sykdommer og diagnostikken av dem. De må vite når det bør henvises til spesialistvurdering 
og behandling. Dette gjelder spesielt kunnskap om forebygging av selvmord og vurdering av 
selvmordsfare. 
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9.  Anbefalinger 
 
Prosjektgruppa har i sitt arbeid drøftet både den faglige utfordring det vil være å sørge for at 
rusomsorgen overføres til helsetjenesten samt de utfordringer som ligger i ulike modeller for 
fremtidig organisering av tjenesten. Innledningsvis drøftes forhold knyttet til arbeids- og 
funksjonsfordeling, deretter følger en avklaring av hvilke institusjoner som skal overføres, på 
bakgrunn av føringer fra eier. Videre har gruppen drøftet to modeller for fremtidig 
organisering. 
 
 
9.1. Arbeids- og funksjonsfordeling 
 
Tilbudene er svært ulike innad i de enkelte fylker og mellom helseforetakene. De institusjoner 
som overføres dekker i dag de fleste funksjoner, men er forskjellige mht personell og 
kompetanse, samt bygningsmessig standard. Alle er lokalisert i geografisk avstand fra 
sykehus. To av helseforetakene har ikke egne rusverninstitusjoner i sitt område.  
 
Inntil videre er det derfor viktig at eksisterende tjenestetilbud styrkes og gjøres tilgjengelig for 
hele befolkningen i regionen. Dette vil bety et utstrakt samarbeid på tvers av helseforetakene, 
uavhengig av hvilken organiseringsmodell som velges. 
 
Det anbefales derfor inntil videre å ikke ytterligere fordele funksjoner mellom helseforetak 
enn hva som er i dag.  
 
 
9.2.  Institusjoner som skal overføres 
 
På dette tidspunkt i planarbeidet har Helsedepartementet og Sosialdepartementet bedt det 
regionale helseforetak planlegge slik at også Rusreform II-oppgavene med tilhørende ansvar 
for institusjoner og avtaler med private, kan overføres til staten ved de regionale 
helseforetakene.  For Helse Nord RHF gjelder dette følgende institusjoner: 
 
 

Region Institusjon Off Privat Kommune 

N
O

R
D

 

Finnmarksklinikken O   Karasjok 
Finnmarkskollektivet  P Alta 
Klinikk Nord  P Lebesby 
Rustiltakene i Troms (RuT) O  Tromsø 
  Tromsklinikken     
  Færingen Terapeutiske Samfunn    
  Ruspoliklinikken     
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Nordlandsklinikken O  Narvik 
Sigma Nord   P  Skånland 
Sum Nord 3 3   

9.3. Lokalisering og organisering 
 
Helse Nord RHF har organisert tjenesten ved 6 helseforetak; 1 foretak for sykehusapotek samt 
5 helseforetak. I det følgende er det drøftet to mulige modeller for organisering, hvorav den 
ene er å organisere rustjenesten som integrert del av de eksisterende tjenestene og at 
institusjonene inngår i de helseforetak de geografisk tilhører. Den andre modellen er 
organisering av tjenesten som integrert del av eksisterende tjeneste og at institusjonene inngår 
som del av ett av helseforetakene, fortrinnsvis UNN HF eller Nordlandssykehuset HF.  
 
Uansett hvilken modell som velges må helseforetaket selv velge den organisering internt som 
er i overensstemmelse med organisering av de øvrige virksomheter i helseforetaket. Den 
behandlingskapasitet som er ved overføringen skal opprettholdes på minst samme nivå. 
Videre skal helseforetaket sikre at kompetansen opprettholdes og videreutvikles. Dette skal 
bl.a. skje ved samordning og samarbeid mellom tilført kompetanse og eksisterende 
kompetanse i somatisk og psykiatrisk tjeneste i helseforetaket.  
 
Uavhengig av valg av modell er det nødvendig med etablering og utvikling av fagnettverk og 
fagråd på regionalt nivå. Dette ut fra at samhandling institusjonene imellom i dag er svært 
begrenset, og skjer hovedsaklig gjennom kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken. 
 
9.3.1. Alternativ 1: Institusjoner som overføres skal inngå i de helseforetak som de 

geografisk tilhører.  
 
Med forbehold om Stortingets behandling av Rusreform II legges til grunn at følgende 
institusjoner vil inngå i denne modellen: 
 

� Nordlandsklinikken til Hålogalandssykehuset HF.  
� Rustiltakene i Troms (Tromsklinikken, Færingen Terapeutiske Samfunn og 

Ruspoliklinikken) til UNN HF. (Hele eller deler av). 
� Finnmarksklinikken til Helse Finnmark HF. 
 

 
Hålogalandssykehuset HF skal ha ansvar for de regionale og nasjonale 
kompetansesenterfunksjoner som i dag er ved Nordlandsklinikken, og som skal videreføres. 
Disse må imidlertid organiseres i forhold til hvordan øvrige funksjoner i helseforetaket blir 
organisert. Helseforetakene skal ved intern organisering sikre at den helsefaglige kompetanse 
i behandlingen styrkes i tråd med målsettingen ved reformen. 
 
En slik organisering fordrer at rustjenesten gis de nødvendige forutsetninger for å 
opprettholde og videreutvikle den nødvendige kompetanse. Årsakene til rusproblematikk har 
vært knyttet til ulike forståelser som har skiftet opp gjennom tidene avhengig av normer, 
kunnskap og verdier. Så lenge misbruk av rusmidler kan forklares ut fra psykologiske og 
sosiale forhold, vil ansvaret for de negative konsekvensene av misbruket lett kunne 
nedprioriteres i kampen om knappe ressurser og tillegges andre enn helsetjenesten. Det vil 
derfor være en utfordring ved en slik organisering å synliggjøre rustjenesten på lik linje som 
andre fagfelt innen helsetjenesten. 
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Modellen vil gi god tilgjengelighet i forhold til de øvrige tjenester innen de aktuelle 
helseforetakene. Finnmarksklinikken vil for eksempel være best tjent med å være organisert 
inn i Helse Finnmark HF. Institusjonen er liten og har allerede nærhet til det lokale 
psykiatritilbudet. Utveksling av spesialistkompetanse, samt samarbeid omkring samisk 
språklige funksjoner i Karasjok vil være positivt, og ha bedre forutsetninger for å lykkes enn 
ved å være organisert under ett foretak som ligger langt unna.  
 
Spisskompetanse innen rus/psykiatri er allerede i dag lagt til 2 helseforetak; 
Universitetssykehuset Nord Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det vil derfor være av stor 
betydning at rustjenesten for øvrig ivaretar det lokale perspektivet; nærhet, tilgjengelighet og 
behovet for samhandling og samordning i forhold til kommunene.  Sett i forhold til rusfaget 
og behovet for synliggjøring av rusproblematikk, må helhetsperspektivet fremmes; at 
somatikk, psykiatri og rus ivaretas på det laveste nivå.  
  
En integrert organisering åpner for en videreutvikling av ruskompetanse innenfor somatikk og 
psykiatri, slik som forutsatt i reformen. 
 
9.3.2. Alternativ 2: Organisering av tjenesten som del av ett av helseforetakene; UNN 

eller Nordlandssykehuset. 
 
Med forbehold om Stortingets behandling av Rusreform II legges til grunn at følgende 
institusjoner vil inngå i denne modellen: 
 

� Nordlandsklinikken 
� Rustiltakene i Troms (Tromsklinikken, Færingen Terapeutiske Samfunn og 

Ruspoliklinikken)  
� Finnmarksklinikken  

 
inngår som del av ett av helseforetakene; UNN HF eller Nordlandssykehuset HF. 
 
Ved å organisere rustjenesten som del av ett foretak, vil en på mange måter opprettholde og 
synliggjøre institusjonene slik de er i dag. Faglig sett vil de også kunne beholde den 
strukturen og det tilbudet som allerede er til stede. Det er viktig å ha et regionalt perspektiv på 
tjenesten. Ved å organisere tjenesten til at kun ett helseforetak har det regionale ansvaret, kan 
det være lettere å strukturere tiltakene slik at tilgjengeligheten blir bedre. Samtidig er sjansen 
stor for at intensjonen om nærhet til brukerne, tilgjengelighet og samarbeid med somatikk og 
psykiatri vil kunne vanskeliggjøres ved en slik organisering.  
 
9.3.3. Prosjektgruppas konklusjon: 
Gruppa har gjennomgått og drøftet fordeler og ulemper ved de ulike modellene. Gruppa er 
opptatt av at det skjer en helhetlig, regional utvikling av rustjenesten. Videre er det vektlagt at 
en for sterk oppsplitting kan svekke tjenesten. Det anbefales likevel ikke en modell der en 
innlemmer de egne rusinstitusjonene til ett av helseforetakene ut fra dagens struktur. Dersom 
man vektlegger en mer sentral organisering av rusinstitusjonene for å sikre det rusfaglige 
perspektivet, burde sannsynligvis rusinstitusjonene vært organisert i et eget helseforetak. 
Dette vurderes ikke som aktuelt. 
 
På denne bakgrunn har prosjektgruppen ikke vurdert til hvilket helseforetak tilknytningen 
burde skje. 
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Følgende anbefales: 
 
Institusjoner som overføres skal inngå i de helseforetak som de geografisk tilhører, og  
 

 UNN HF dekker institusjonsplasser til personer med dobbeltdiagnose innen rus og 
psykiatri som har behov for spesialisert utredning og kartlegging. Posten tar imot 
pasienter fra Troms og Finnmark. Tilsvarende post er under planlegging ved 
Nordlandssykehuset med opptaksområde Nordland fylke. 

 Hålogalandssykehuset HF og UNN HF skal opprettholde tilbudet innen avrusning og 
tvang. 

 Hålogalandssykehuset HF får ansvar for Kompetansesenterfunksjonene ved 
Nordlandsklinikken.  

 Hålogalandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF tillegges ansvar for å 
utvikle og drive det faglige nettverkssamarbeidet. 

 Helse Finnmark skal opprettholde og samordne de spesielt tilrettelagte tilbud overfor 
den samiske befolkning. 

 
Hålogalandssykehuset HF trer inn i avtale med Sigma Nord om kjøp av spesialisttjenester.  
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Vedlegg 1. 
 
Aktivitetsdata for eksisterende tjeneste  
 
 
Aktivitetsdata fra Nordlandsklinikken for 2002 gir ikke et dekkende bilde da driftsaktiviteten i 
stor grad dette året er blitt påvirket av utbygningen av Nordlandsklinikken. I tillegg til 
redusert drift, var ingen klienter innlagt 5 uker våren 2002 p.g.a. utbygningsarbeider.  
 
Med korttidsplasser forstås innleggelse inntil 6 mnd.  
Tabell 1: Antall plasser 
Tiltak Kort-

tids- 
plasser 

Lang- 
tids- 
plasser 

Tvang 
LST  
§ 6-2 

Tvang 
LST  
§ 6-2a 

Tvang 
LST 
§ 6-3 

Av- 
rusning 

Sum 

Finnmarksklinikken Ja Ja - - Ja Ja 10 
Tromsklinikken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 27 
Færingen Nei Ja Nei Nei Nei Nei 15 
Nordlandsklinikken Ja Nei Ja Ja Ja Ja 17 
Sum       69 
*) Fleksibilitet i tilbudet gir mulighet for avrusningstiltak. 
 
 
 
 
Tabell 2: Antall innleggelser tvang 2001 og 2002: 
Tiltak Tvang LST § 6-2 Tvang LST § 6-2a Tvang LST § 6-3 
Finnmarksklinikken 0 0 0 
Tromsklinikken 1/0 0 0/5 *) 
Færingen 0 0 0 
Nordlandsklinikken 2/2 1/1 2/4 
Sum 2/2 1/1 5/7 
* 3 av de 5 var gravide misbrukere. 
 
 
 
 
Tabell 3: Antall søknader og antall behandlingsopphold 2001 og 2002: 
Tiltak Antall søknader Antall behandlingsopphold 
Finnmarksklinikken 56 / 78 47 / 64 
Tromsklinikken 205 / 187 210 / 184 
Færingen 48 / 74 42 / 33 
Nordlandsklinikken 353 / 351 200 / 174*) 
*) Som det fremgår, er det ikke sammenheng mellom antall søknader og antall 
behandlingsopphold. En del søknader til Nordlandsklinikken faller bort eller ivaretas av 
lokale tilbud / tilbud utenfor fylket, som en konsekvens av søknadsbehandlingen i klinikken.  
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Tabell 4: Antall liggedøgn og innleggelser totalt 2001 og 2002 
Tiltak Liggedøgn Gj.snitt.liggetid 

(døgn) 
Antall inn- 
leggelser 

Antall 
klienter 

Finnmarksklinikken * 2216 / 2558 54 / 73 64 / 64 41 / 35 
Tromsklinikken *** 5780 / 6277 28 / 34 210 / 184 176 / 150 
Færingen *** 4929 / 5429 117 / 165 42 / 33 42 / 33 
Nordlandsklinikken** 4911 / 3521 39 / 36 125 / 97 145 / 120 
Sum 17 836 / 17 785 238 / 308 441 / 378  404 / 338 
 
*) Finnmarksklinikken praktiserer at pasienten gis permisjon i kortere perioder. I slike tilfeller 
gis ikke plassen til andre, noe som påvirker liggedøgnene. 
 
**) Dette er antallet liggedøgn for ordinære innleggelser. I tillegg har Nordlandsklinikken for 
2001, 554 liggedøgn (oppfølging), 251 (tvang), 64 (familie + andre). For 2002 var 498 
liggedøgn (oppfølging), 143 (familie) mens 222 liggedøgn var tvangsinnleggelser. 
 
***) RuT tar her utgangspunkt i at antall behandlingsopphold og antall innleggelser er det 
samme. Spesielt ved Tromsklinikken behøver det imidlertid ikke å være det, da de ulike 
seksjonene er selvstendige behandlingstiltak, men hvor klienter ofte benytter seg av mer enn 
ett tiltak. F. eks. er det mange som legges inn på KUEN men senere blir overført til andre 
seksjoner.   
 
 
 
 
Tabell 5: Venteliste til behandling i klinikk 31.12.2002: 
Tiltak Venteliste  

Totalt 
Gj.snitt 
ventetid 

Finnmarksklinikken 0 0-4 uker 
Tromsklinikken 0 -  
Færingen 0 - 
Nordlandsklinikken 77 7 mnd 
* Tromsklinikken og Færingen operere ikke med ventelister. Søknadene behandles 
fortløpende hvor vedtak om inntak fattes i henhold til kapasitet. 
 
 
 
 
Tabell 6: Beleggsprosent 2001 og 2002 
Finnmarksklinikken*) 76 88 
RuT 

- Færingen 
- Tromsklinikken 

 
90 
59 

 
99 
64 

Nordlandsklinikken 92 70 
*) Høsten 2001 var det planlagt reduksjon i antall liggedøgn pga behov for mer 
miljøterapeutiske ressurser. 
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Tabell 7: Legemiddelassistert rehabilitering, nov. 2002: 
Fylke Aktive pr. nov. Antall 

ventende 
Under 
vurdering 

Avsluttet 

Troms 13** 3-6*** 5**** 5 
Nordland/Finnmark 33 13* 23 5 
Sum 46 19 28 10 
*)Dette er antall klienter som har fått godkjent søknad om LAR, men som ikke har startet opp 
på grunn av manglende kapasitet i Nord.Mar-teamet. Det er ikke mulig å stipulere ventetid. 
 
**)     Aktive pr. februar 2003. 
***)  Ventetiden avhenger av ulike faktorer som vurdering ved Marit, oppfølgingsmøte i   
          Tromsø, og avrusing ved Kuen. 
****) Disse er under utredning i kommunene. I tillegg er det 40-50 søknader om metadon  
          som ikke er blitt behandlet av kommunene. 
 
 
 
 
Tabell 8: Ruspoliklinikken i Troms i 2002: 
Antall konsultasjoner 783 
Antall pasienter 159 
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Vedlegg 2. 
 
Stillinger og kompetanse i eksisterende tjeneste. 
 
 
Nordlandsklinikken: 
 
Medisinske tjenester: 
2 sykepleiere hver i 100 % stilling. Begge sykepleierne arbeider på dagtid dvs. fra kl. 08.00 til 
15.30 med fri hver helg. Ved behov har en av sykepleierne beredskap på ettermiddag/natt og 
evt. i helgene. 
 
Da klinikkens fast tilsatt lege sa opp sin stilling høsten 2001, blir det i en overgangsperiode 
kjøpt nødvendige legetjenester hos 2 fastleger i Narvik basert på en samarbeidsavtale. På 
bakgrunn av samarbeidsavtalen er en av legene på Nordlandsklinikken fra 1 til 2 dager pr. uke 
på klinikken i tillegg til døgn- og helgebasert beredskap. Denne ordningen vil vedvare inntil 
ny tilsetting av lege høsten 2003. 
 
Kartlegging/utredning/behandling: 
Funksjonsområdet har 4 psykologer. 3 av stillingene besatt. Den fjerde stillingen vil bli besatt 
i løpet av våren 2003. Det er i tillegg ledig en 20 % stillingsressurs som psykolog, som ble 
frigjort da fagsjef gikk i ned i 80 % stilling. De 3 tilsatte psykologer er under utdanning til 
psykologspesialister. 8 fagkonsulenter, hvorav 1 er ubesatt. De tilsatte fagkonsulentene er 
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere. 3 av disse har videreutdanning. 1 går i 80 
% stilling. 
 
10,29 miljøarbeidere/miljøterapeuter er fordelt på 14 ansatte. Dette området ledes av en 
avdelingsleder m/høyskoleutdanning. 3 av de ansatte arbeider på dagtid. De øvrige går i en 3 
– delt turnus.  Ny turnus ble innført 01.02.03 med faste nattevakter (ansatt 2 sykepleiere + 1 
erfaren hjelpepleier) og en 2 delt turnus på det øvrige miljøpersonalet.  
 
Inntak/fylkesbasen/LAR: 
Inntaksarbeidet på Nordlandsklinikken og fylkesbasen ansvarsområde dekkes opp av 1 
avdelingsleder og 1 fagkonsulent. Begge har høgskoleutdanning (vernepleiere). Fagkonsu-
lenten har videreutdanning, mens avdelingsleder er under videreutdanning. Begge har en solid 
erfaring fra kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere, som har stor betydning i deres 
samhandling og samarbeid med kommunene i enkeltsaker. Arbeidet innenfor LAR utføres av 
2 førstekonsulenter. Den ene er utdannet sykepleier og den andre barnevernspedagog. Begge 
har relevant videreutdanning. 
 
Kompetansesenter 
Kompetansesenteret har pr. dags dato 12 stillinger. I tillegg har kompetansesenteret til 
disposisjon 4 frie årsverk. Utover 1,75 stilling som sekretærer er de øvrige stillingene 
fagstillinger, der de ansatte dekker en solid og bred fagbakgrunn: psykologspesialist, 3 
sosiologer, 1 samfunnsgeograf, spesialpedagog, ergoterapeut/spesialist i mental helse, 
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journalist, IT-konsulent (oppgaver for hele organisasjonen), 1 stilling som administrativ leder 
er ubesatt. 
 
Nordlandsklinikken og Hålogalandssykehuset, Narvik inngått samarbeidsavtale om 1 stilling 
som IT-konsulent, der Nordlandsklinikken har 75 % av stillingen og Hålogalandssykehuset 
har 25 %. 
 
Administrasjon 
Utover sekretærene i kompetansesenteret har administrasjonen 5,26 stilling fordelt på 8 
ansatte. Administrasjonen inkludere sentralbord og inntakssekretær. 
 
Servicefunksjoner 
1 driftsleder, 1 assistent (midlertidig ansatt), 2 renholdere, 1 kjøkkensjef, 2 kokker. Alle er 
100 % stillinger  
 
I tillegg: Direktør og fagsjef.  
 
 
Rustiltakene i Troms: 
 
Felles stillinger i RuT: 
Fellesstillingene ved RuT betjener hele virksomheten og inngår i en overordnet faglig og 
administrativ ledelse og stab. Her inngår 3 administrative stillinger og 1 økonom. I tillegg har 
RuT 2 legestillinger, hvorav den ene er under utlysning. Fagsjef fungerer i dag i legestillingen 
på deltid.  
 
Tromsklinikken: 
Klinikken består av 3 selvstendige behandlingsseksjoner med egne tilknyttede fagstillinger og 
er ledet av hver sin seksjonsleder. Denne organiseringen er lagt til dagbehandlingen. Etter 
ordinær arbeidstid fungerer turnuspersonell som en felles ressurs for hele institusjonen. 
Tromsklinikken har i tillegg en egen daglig leder samt stab. En av psykologene har avlagt 
embetseksamen men har ikke skrevet hovedoppgave. En ergoterapeut er tilsatt i 
avdelingslederstilling og fungerer derfor i adm. stilling. Klinikken har til sammen 31,95 
stillingshjemler, som fordeles seg som følger: 
 
Fellesstillinger:  
I disse inngår 1 lege, 1 administrativ stilling, 1 psykolog, 2 ergoterapeuter, 1 hjelpepleier, 1,45 
miljøarbeidere. Antall fellesstillinger utgjør til sammen 12,95. 
 
Kuen: 
Seksjonen har 1 psykolog, 3 sykepleiere, 1 vernepleier, 1 miljøarbeider og 1 omsorgsarbeider. 
Til sammen er det 7 stillinger. 
 
Basisseksjonen: 
Til sammen 6,25 stillinger, hvorav 1 sykepleier, 2 hjelpeleiere, 2 pedagoger og 1,25 
miljøarbeidere. 
 
Langtidsseksjonen: 
Til sammen 5,75 stillinger, hvorav 2 sosionomer/barnevernspedagoger, 1 pedagog, 2 
miljøarbeidere og 0,75 annen yrkesbakgrunn. 
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Færingen: 
Færingen har til sammen 19,5 stillingshjemler. 1 administrativ stilling og 1 økonom. Av 
helsepersonell har enheten 1 psykolog, 0,5 sykepleier, 1 hjelpepleier og 3 pedagoger. Ut over 
dette er det 9,5 med annen yrkesbakgrunn. 
 
Ruspoliklinikken: 
Ruspoliklinikken har 3,6 stillinger. Av disse er 1 psykolog, 1 sosionom, 1 pedagog og 0,6 
merkantil stilling. Ruspoliklinikken er også tillagt 2 MAR-konsulentstillinger som inngår i 
den totale bemanningen ved avdelingen. 
 
 
Finnmarksklinikken: 
 
Finnmarksklinikken har til sammen 17 stillingshjemler Av disse utgjør kjøkken, renhold, 
vaktmester og kontor til sammen 3 – 3,5 stillingshjemler. Alt øvrig personell, også klinikksjef 
er involvert direkte i klientrettet rusfaglige oppgaver. 
 
5 ansatte har sykepleierutdanning, hvorav en har videreutdanning i psykisk helsearbeid. 1 
ansatt har hjelpepleierutdanning med tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid.  
 
Finnmarksklinikken har ½ stillingshjemmel for lege, men denne er ikke godkjent i Nasjonalt 
Råd. Klinikkens legetjeneste blir ivaretatt av lege på timebasis. I tillegg blir den kommunale 
legetjenesten benyttet ved behov.  
 
Det har vært problematisk å få tilsatt psykolog. Denne tjenesten ivaretas nå av psykolog på 
timebasis. Dette utgjør 25 % stilling. Ordningen ivaretas på en kontinuerlig måte og med stor 
faglig kompetanse. 
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Vedlegg 3. 
 
Økonomi i eksisterende tjeneste 
 
Tabell 13:  Regnskap og budsjett. Brutto 2001/2002 
Tiltak Regnskap 

2001 
Budsjett 
2002 

Regnskap 
2002 

Gjeste- 
pasient 
budsjett 
2002 

Gjeste- 
pasient 
regn- 
skap 
2002 

Finnmarksklinikken 6 530 500 7 426 000 7 377 327 2 200 000 2 925 048 
RuT  26 864 835  27 904 143 30 072 600 2 595 400 2 400 970 
MAR – RuT* 277 176 1 387 000 781 961   
Nordlandsklinikken 18 081 732 18 608 882 19 667 279 12 798 169 17 872 772 
Forebygging.no 1 990 012 2 219 130 2 397 733   
Kompetansesenteret 7 051 559 8 741 872 9 902 093   
MARIT 2 132 371 3 852 277 4 476 782   

SUM 62 928 185 70 139 304 74 675 775 17 593 569 23 198 790 
Inkl.. gjestepasientbudsjett og regnskap. 
*) Eks. gjestepasientutgifter 
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Vedlegg 4. 
 
Kjøp av gjestepasienttjenester 
 
 
Nordlandsklinikken 
 
I løpet av 2002 mottok Fylkesbasen 141 søknader til kjøp av tjenester utenfor Nordland fylke. 
Av disse omhandlet 4 saker gravide, hvorav 3 var innlagt på § 6-2a, og 1 frivillig etter § 6-1. I 
tillegg til dette ble det kjøpt behandlingsplass til 1 person etter § 6-2. Det har vært 42 
innleggelser i institusjoner med spesialistkompetanse. Av disse har 21 innleggelser vært 
foretatt på Nordlandsklinikken, til ordinær behandling. Disse var opprinnelig søknader om 
kjøp av gjestepasientplasser, men ble etter faglige vurderinger overført til fylkets egen 
spesialistinstitusjon. De øvrige 21 innleggelsene har det vært kjøpt plass til utenfor fylket. Av 
disse innleggelsene har 16 vært avrusninger med ulike formål, samt de 5 før nevnte 
innleggelsene etter §§ 6-2 og 6-2a. 
 
Det har i løpet av 2002 vært innvilget 41 nye garantier til innleggelse i institusjoner som tilbyr 
langvarig, sosial rehabilitering. De øvrige 58 søknadene fylkesbasen har mottatt fordeler seg 
på søknader om forlengelse av garantier til klienter som allerede er inne i tiltak, samt 
søknader som har blitt avsluttet i samråd med klient og sosialtjeneste av ulike årsaker. 
 
Pr.31.12.2002 hadde Fylkesbasen 7 personer på venteliste til langvarig, sosial rehabilitering. 
Disse har fått innvilget fylkeskommunal garanti ut fra faglig vurdering, men er satt på 
venteliste på grunn av fylkesbasens økonomiske situasjon. Slik det ser ut pr. i dag, vil ikke 
disse få effektuert sine innvilgede vedtak før i løpet av 2004. Årsaken til dette er at det er stor 
avstand mellom det reelle behovet for slike behandlingsplasser, og de bevilgede midler til 
denne type behandling. 
 
I hovedsak kjøpes det behandlingsplasser utenfor fylket til disse gruppene: 

- Gravide, både etter §§ 6-2a og 6-1 
- Innleggelser etter § 6-2 
- Mødre som har barn sammen med seg under behandlingen 
- Langvarig sosial rehabilitering, for gruppen 18-25 år 
- Rus /psykiatri i de tilfeller der vi finner egnede tiltak 
- Langvarig sosial rehabilitering for gruppen over 25 år 
- Avrusing 

 
 
Tromsklinikken: 
 
Tabell 14: Gjestepasientkjøp fordelt på kategori. 2002 
 Ønsker 

annet 
tiltak 

Relasjon 
til ansatt 

Jobber i 
rusfeltet 

Ikke 
tilbud ved 
RuT 

Foreldre 
med barn 

Totalt 
antall 

Avslag 9  1   10 
Innvilget 22 3 3 2 1 31 
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Antall 
saker 

 
31 

 
3 

 
4 

 
2 

 
1 
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RuT er tillagt forvaltningsansvaret for kjøp av eksterne behandlingsplasser utenfor fylket. 
Prioritert er behandling som fylkeskommunen selv ikke gir. 
 
RuT er i stand til å ivareta de fleste behovene selv. I tillegg til spesielle omstendigheter som 
gjør behandling i fylket vanskelig (nære familiære eller arbeidsmessige forhold til 
behandlingstiltaket), er det ofte manglende tilbud som skaper behov for ekstern behandling. 
Følgende tilbud prioriteres: 
1. Familietilbud - generelt, men også spesielt i forhold til foreldre/barn. 
2. Behandling til unge misbrukere. 
3. Tilbud innen rus/psykiatri  
 
 
Finnmarksklinikken: 
 
Finnmarksklinikken ivaretar Finnmark fylkeskommunes ansvar for kjøp av gjestepasient-
tjenester utenfor Finnmark, samt fra Klinikk Nord. Dette er et arbeid som utføres av 
klinikkens ledelse og kontor i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. Finnmarksklinikken har 
ikke fått tilført ressurser til ivaretakelse av dette arbeidet, til tross for økende arbeidsmengde. 
I løpet av 2002 mottok ”Fylkesteamet” 40 skriftlige søknader, hvorav 15 gjaldt behandling 
ved Klinikk Nord. 7 søknader ble avslått. Søknader til Klinikk Nord har blitt innvilget, uten 
særskilt vurdering. Dette har vært en hensiktsmessig praksis. For øvrig vises til vedtak i sak 
98/07 Fylkesutvalget. 
 
Finnmark fylkeskommune har inngått en egen avtale med Nordlandsklinikken i forbindelse 
med behandling atter LOST §§ 6-2 og 6.2a. I tillegg er det kjøpt gjestepasienttjenester for å 
ivareta avrusning, medikamentavhengighet og tilbud til foreldre/barn. Det er kjøpt plasser til 
langtidsbehandling i kollektiv og terapeutiske samfunn. 
 
Fylkesteamet har ikke venteliste, da Finnmark fylkeskommune har ment at faglig begrunnede 
søknader skal innvilges. Økonomi har hittil ikke vært bestemmende for innvilgelse av 
gjestepasienttjenester. 
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Vedlegg 5 – Viktige områder og tema i tilknytning til nødvendig helsefaglig  
   kompetanse. 
 
Trygdemedisin. 
Kunnskap om rusmiddelmisbruk som årsak til arbeidsuførhet og rusmisbrukets trygdemessige 
stilling i forbindelse med uføresøknad m.m. må styrkes, og ses i sammenheng med det 
behandlingsmessige tilbudet som gis. 
 
Helsefaglig kompetanse: 
 
Direkte organskader av rusmidler. 
Det knytter seg betydelig interesse til forståelsen av de illegale rusmidlenes biologiske og 
psykologiske virkningsmekanismer. Det er imidlertid her som ellers i rusfeltet viktig å huske 
på at alkohol representerer det største problemet i befolkningen. De indremedisinske og 
nevrologiske skadene ved høyt alkoholinntak er ganske sikkert undervurdert. Diagnostikk av 
nevropatier og encephalopatier, leverskader.  
 
Nevrologiske skader av sniffing kan være alvorlige og man må kjenne til hvor man får utført 
nødvendig utredning inkl. nevropsykologisk testing og lignende. 
 
Infeksjoner: Forebygging, vaksinasjon og behandling av hepatitt A, B og C er svært viktig 
både i individuelt og smittevernperspektiv. Infeksjoner på stikksteder, sårinfeksjoner og andre 
infeksjonssykdommer er hyppig utenfor institusjon, men sees forholdsvis sjelden i 
behandlingsinstitusjonene. Eldre, enslige menn med rusmisbruk er høyrisikogruppe for 
tuberkulose. 
 
Avrusning: En medisinsk sett trygg og sikker avrusningsprosess er en viktig forutsetning for 
et vellykket behandlingsforløp og omfattende kunnskap om abstinens og den medikamentelle 
behandling av plager, forebyggende behandling av alvorlige komplikasjoner som kramper, 
delir, stoffutløste psykoser osv. Dette krever forholdsvis omfattende biokjemisk og 
farmakologisk kunnskap. 
 
Psykofarmakologien: Medisinsk behandling av søvnforstyrrelser, depresjoner og angst. 
 
Ernæring: Feilernæring og underernæring forekommer hyppigere hos rusmiddelmisbrukere 
enn i befolkningen ellers, og overvekt er et problem i denne gruppen som ellers. Kunnskap 
om de vanligste mangeltilstander og korrigeringen av dem er nødvendig. Det er samtidig stort 
behov for alminnelig opplæring i et fullverdig og allsidig sammensatt kosthold. Dette behov 
bør ivaretas både gjennom liv og lære: Gjennom det praktiske matstell i institusjonen og 
gjennom spesifikk praktisk og teoretisk opplæring.  
 
Tannhelse: Rusenhetene bør ha kontakt med egne tannklinikker og bidra til at klientene så 
langt som mulig får sanert sine tenner. Dette har stor betydning på flere områder: Først og 
fremst for ernæringen, dernest for selvfølelse og arbeidet med å endre et rusmiddelmis-
brukerimage. Dette kan være viktige elementer i den sosiale rehabiliteringen. 
 

 45 



Fysisk trening: Det er i økende grad erkjent at fysisk trening har stor betydning i 
rehabiliteringen av rusmiddelmisbrukere. Grunnleggende treningslære og spesielt kunnskap 
nok til å kunne individualisere mosjonen/aktiviteten/treningen må kunne sies å være 
helsefaglig kompetanse. Mange institusjoner har idrettsledere uten helsefaglig bakgrunn som 
gjør en utmerket innsats. Det bør imidlertid være samarbeid mellom aktivitets- og idrettsleder 
og lege og sykepleier, evt. fysioterapeut dersom slik finnes om målene for treningen og 
oppfølging spesielt med tanke på hjerte/kar sykdom. 
 
Medikamentassisterte rehabiliterings- og behandlingsformer: Substitusjonsbehandling har 
kommet for å bli, og vil øke i omfang fremover. Kunnskap om metadon, subutex og andre 
aktuelle medikamenter, opptrapping, bivirkninger, interaksjoner med andre medikamenter og 
rusmidler etc. er nødvendig kunnskap. 
 
Behandling av akutte og langvarige smerter: 
 
 
Måling av konsentrasjon av medikamenter og rusmidler i urin og serum: Kunnskap om 
korrekte prøvetakingsprosedyrer, hvilke forhold som påvirker analysene og tolkning av 
svarene er nødvendig for å kunne bruke slike analyser i kontroll, motivering og oppfølging av 
rusmiddelmisbrukere. De juridiske sider og personvernhensyn ved slik prøvetaking og 
kontroll er også nødvendig kunnskap. 
 
Laboratoriefunksjoner: Rusinstitusjonene bør kunne ta nødvendige blod og urinprøver og 
kunnskap om korrekt behandling og forsendelse. Dette krever hensiktsmessig prøvetakings-
toalett, et laboratorium med hygieniske forhold for sentrifugering, pakking osv. Analyser på 
innhold av rusmidler, inkludert medikamenter bør av kvalitetsgrunner legges til større 
laboratorier. Utviklingen av diagnostiske kits (hurtigprøver) går svært raskt og mulighetene 
for omgående svar på prøver er selvsagt nyttig. Det bør imidlertid utvises tilbakeholdenhet før 
det er vunnet erfaring med analysenes sikkerhet og kvalitet og nærmere vurdering av 
kost/nytte-aspektet. Enkle instrumenter for måling av alkohol i utåndingsluft bør være 
standard. Enkle diagnostiske stix for urin og mulighet for ”tørrkjemi” som CRP og Hb er 
ønskelig. Som for en rekke andre forhold vil behovet for laboratoriefunksjoner variere med 
institusjonens avstand til sykehus eller legekontor. 
 
Medisinsk-teknisk utstyr: Legekontor med utstyr for vanlig klinisk undersøkelse er standard. 
Av medisinsk-teknisk utstyr bør det vurderes EKG dersom avstanden til legekontor eller 
sykehus er stor. 
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