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STYRESAK 13-2009  STYRKING AV TILBUDET INNEN TVERRFAGLIG 
 SPESIALISERT BEHANDLING FOR   
 RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I HELSE NORD –  
 FORDELING AV ØKTE BEVILGNINGER 
 Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Bakgrunn  
Oppdragsdokumentet 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF 
har to sentrale mål i forhold til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB): 
 Å styrke kvaliteten og kapasitet innen tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  
 Å styrke samhandlingen mellom psykisk helsevern og TSB.  
    
Å styrke tjenesten innen TSB i regionen gjøres ved fordeling av økte bevilgninger på 17,4 
mill kr, bruk av Regjeringens tiltakspakke til å gjennomføre et omstillings og utviklingsarbeid 
innen rusfeltet. Målsettingene er å endre fra lange døgnopphold til flere korttidsopphold, tidlig 
intervensjon, etablere flere akuttplasser, etablere avrusning og utredningsplasser, mer 
poliklinisk og ambulant behandling. Det stilles krav om å samordne og utvikle fleksible 
løsninger innen TSB.  
 
Forventet resultat av styrkingen er reduserte ventetidene, antall fristbrudd og økt kjøp av 
plasser utenfor egen region (gjestepasientutgifter), samt at det samlede tilbudet innen TSB blir 
mer samordnet, fleksibelt og effektivt. 
 
Det tas sikte på en omstillingsperiode frem til utgangen av 2010. Utviklingen skal skje i nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene og kommunene. 
 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 19. november 2008, og behandling av styresak 119-
2008 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord – status og 
utfordringer. Styret gjorde følgende vedtak: 
 
1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor 

rusmiddelmisbrukere tas til orientering.  
 
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert 

rusbehandlingen i Helse Nord.  
 
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.  
 
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert 

budsjett 2009.  
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I styresak 121-2008 Budsjett 2009 om rusomsorgen heter det: 
 
Styrking av rusomsorgen 
Statsbudsjettet styrker tilskudd til rusomsorgen med 17,5 mill kr, hvorav 2,6 mill kr til LAR. I 
saken foreslås midler til LAR fordelt likt mellom UNN og NLSH til kapasitetsøkning. 
Aktivitetskravet er en økning på inntil 1.5% i oppdragsdokumentet for 2009.  
  
Tre rådgiverstillinger i dagens LAR er vedtatt overført fra UNN til NLSH. Driftsbudsjettet ved 
NLSH foreslås derfor styrket med 4,357 mill kr mot tilsvarende reduksjon i rammen til UNN. 
  
Adm. direktør foreslår videre å sette av ytterligere 2,5 mill kr slik at rusomsorgen i sum 
styrkes med 20 mill. kr. 17, 4 mill kr er ikke fordelt og vil foreslås fordelt i sak om konsolidert 
budsjett.  
 
Det er videre gjort et valg om å se foreliggende sak i sammenheng med saken som omhandler 
Regjeringens tiltakspakke for å bedre sysselsettingen i landsdelen. Helse Nord RHF fått 128 
mill kr som et engangstilskudd for 2009. Tiltakspakken og styrkingen til TSB som ble gitt 
over Statsbudsjettet for 2009 vil bidra til å forsere implementeringen av den nasjonale og 
regionale Opptrappingsplanen for rusfeltet. 
 
Forslag til fordeling av økte bevilgninger – 17,4 mill kr  
Forslaget til fordelingen tar utgangspunkt i den nasjonale og regionale handlingsplanen innen 
rusfeltet, Oppdragsdokument 2009 fra HOD til Helse Nord RHF og Regjeringens tiltakspakke 
for å bedre sysselsettingen i landsdelen. 
 
 I styresak 119-2008 ble følgende tiltak skissert, som inngår som en del av handlingsplanen:  
 Styrking av LAR 
 Styrking behandlingskapasitet i Helse Nord 
 Utvidelse krise-/akuttenhet, UNN, Nordlandsklinikken 
 Styrke behandlingstilbudet ved Nordlandssykehuset 
 Styrke behandlingstilbudet i Helgelandssykehuset, Rana 
 Regionfunksjon samisk befolkning, Helse Finnmark, Finnmarksklinikken 
 Utviklingsprosjekt samhandling med kommunene, Helgelandssykehuset Mosjøen 
 Kompetanseheving i Helse Nord 
 Styrke Koordineringsenheten   
 
Forslaget til fordeling tar hensyn til krav i Oppdragsdokumentet 2009 fra HOD til Helse Nord 
RHF, herunder bl.a.:  
 Øke kapasitet med vekt på akuttbehandling, avrusning og ambulante team. 
 Styrke kapasitet på LAR 
 Styrke den helsefaglige kompetansen innen TSB med flere spesialister. 
 
Det vises også til saken om fordelingen av Regjeringens tiltakspakke. Tiltakene vil både gi 
sysselsettingseffekter og et bedre tilbud til rusmiddelavhengige: 
 
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandsklinikken Narvik 10 mill kr 
2. Rus Salten, Bodø  8 mill kr 
3. Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken Karasjok 8 mill kr 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ombygging rus etc. 10 mill kr 

Tiltakspakke relatert til TSB  36 mill kr   
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Punktene 1 og 2 i Tiltakspakken vil gi driftsmessige konsekvenser for tildeling av økte 
bevilgninger på 17,4 mill kr.  
 
Forslag til konkretisering av tiltak for 
styrking av TSB for rusmiddel- 
avhengige  

2009 
1. halv 
år  

2009 
2. halv 
år 

2010 
1. halv – 
år 

2010 
2. halv-
år  

Inntekt drift (basisramme) 8,7 8,7  8,7 8,7 
Prioriterte tiltak:     
UNN HF, Nordlandsklinikken - Narvik. , 
Akuttbehandling, avrusning og utredning  
- drift av ombygde lokaler   

1,25  2,5  2,5 2,5 

NLSH HF, Salten DPS, Rønnvik/Bodø 
Akuttbehandling, avrusning og utredning 
– drift av ombygde lokaler 

1,25   2,5  2,5 2,5  

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helse Finnmark HF   

0,25 0,5 0,5 0,5 

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helgelandssykehuset HF 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
UNN HF 

0,5   0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
NLSH HF 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Regionfunksjon samisk befolkning 0,125 0,25 0,25 0,25 
Koordineringsenhet 0,125 0,25 0,25 0,25 
Kompetanseutvikling, kvalitet og 
registrering av aktivitetsdata 

   0,2  0,1 0,1 

Helhetlig rusbehandling Mosjøen 0,6  0,6  0,6  0,6 
Omstilling i TSB i Helse Nord RHF 0,15  0,3  0,3 0,3 
Helgelandssykehuset – styrking tilbud 
-utredningsmidler 

0,3      

Til ADs disposisjon 3,1       
Sum driftskostnader  8,7 8,7 8,7 8,7 
 
Beløpet fordeles slik pr. HF: 
 

2009 2010

Helse Finnmark HF 1,125 1,5
UNN HF 5,125 6,5
Nordlandssykehuset HF 5,15 6,4
Helgelandssykehuset HF 2,25 2,2
RHF 3,75 0,8

Sum 17,4 17,4  
 
Kommentarer til punktene over: 
 Ombygging og utvidelse ved UNN HF, Nordlandsklinikken i Narvik. Det tas sikte på en 

utvidelse med minimum 5 døgnplasser, som skal benyttes til avrusning, akuttbehandling 
og utredning.  

 Ombygging og utvidelse ved NLSH HF, Rønvik Bodø. Det tas sikte på en utvidelse med 
minimum 5 døgnplasser, som skal benyttes til avrusning, akuttbehandling og utredning.  
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 Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR. UNN gis en økning på 1 mill kr pr år. NLSH får 

en styrking på 1,4 mill pr. år. NLSH bes om å ansette lege og psykologressurs tilknyttet 
LAR i Bodø. Fagmiljøene i LAR ved UNN og NLSH foreslås styrket.  Helse Nord vil ta 
initiativet til å møte fagmiljøene ved UNN og NLSH for å diskutere saker som faglig 
ansvar, utvikling, organisering, opptaksområder med mer. 

 Helse Finnmark ved Finnmarksklinikken har en regionfunksjon for den samiske 
befolkningen. Plan og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med SANKS. 

 Det er behov for å utvide kapasiteten ved koordineringsenheten ved UNN med en stilling. 
Helse Nord vil med dette øke egen utredningskapasitet. Dette skyldes bl.a. en kraftlig 
øking på antall henvisner til Koordineringsenheten.    

 Kompetanseutvikling og kvalitet. Det er viktig å styrke den helsefaglige kompetansen 
innen TSB. Arbeidet vil hovedsakelig foregå i helseforetakene. Helse Nord vil i samarbeid 
med Kompetansesenteret for rus, Fylkesmennene i Nord-Norge, høgskoler og i 
universitetssamarbeidet, planlegge behovsrettet kompetanseutvikling.   

 Helhetlig rusbehandling i Mosjøen. Prosjektet ”Modell for helhetlig rusbehandling i 
Helgelandsykehuset, Mosjøen”. NNK - rus er med å delfinansiere prosjektet.  

 Omstilling i TSB i Helse Nord. Arbeidet er omfattende og komplekst, derfor vil det settes 
av 0,6 mill kr til arbeidet, til evt. frikjøp/ansettelse av prosjektleder, møter, reiser  mm for 
arbeidet. 

 Med bakgrunn i at tiltakene ikke får helårs virkning i 2009, er det en reserve på         3,2 
mill kr.  

 
Medbestemmelse 
Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i 
Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 4. februar 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til premissene i nasjonale og regionale handlingsplaner og tidligere 

prioriteringer vedtatt av styret for Helse Nord RHF. 
 
2. Partene gir sin tilsutning til fordelingen av 17,4 millioner slik det er skissert i 

drøftingsnotatet.  
 
3. Partene vil understreke behovet for å styrke rekrutteringen av den mest spesialiserte 

kompetansen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet 

til å disponere reserven på 3,1 mill kr. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen 

utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.  
 
 
Bodø, den 4. februar 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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