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Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte den 12. februar 2009 styresak 13-2009 Styrking av 
tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord 
– fordeling av økte bevilgninger. Styret sluttet seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill 
kroner til TSB. Adm. direktør ble gitt myndighet til å disponere en reserve på 3,1 mill kroner. 
Videre ble adm. direktør gitt i oppgave å følge opp bruken av midlene. Foreliggende sak er en 
statusbeskrivelse for bruken av midlene gitt i styresak 13-2009 og pågående utviklings- og 
omstillingsarbeid innen TSB i Helse Nord.  
 
Målsettingen med omstillingsarbeidet var bl.a. å endre tilbudet fra færre døgnopphold til flere 
korttidsopphold, tidlig intervensjon, etablere flere akuttplasser, etablere avrusning og 
utredningsplasser, mer poliklinisk og ambulant behandling. Det ble også stilt krav om å 
samordne og utvikle fleksible løsninger innen TSB.  
 
Forventet resultat av opptrappingen er reduksjon i ventetider, reduksjon i antall fristbrudd og 
et redusert kjøp av plasser utenfor egen region (gjestepasientutgifter). Videre ønsker vi å 
oppnå at det samlede tilbudet innen TSB blir mer samordnet, fleksibelt og mer effektivt. 
 
Omstillingsperioden ble satt til utgangen av 2010. Statusbeskrivelsen viser hva som er gjort i 
løpet av 2009. Omstillingsarbeid er kompliserte og tidkrevende prosesser og forventes derfor 
først å gi full effekt på slutten av året. Noen tiltak vil vi først se effekt av i 2012.  
 
Helse Nord RHF valgte å se styrkingen av TSB i sammenheng med Regjeringens tiltakspakke 
for å bedre sysselsettingen i landsdelen. Helse Nord RHF fikk 128 mill kroner som et 
engangstilskudd for 2009. Av disse midlene ble 36 mill kroner relatert til omstilling og 
utvikling innen TSB. Beløpet ble fordelt slik:  
 
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  
 

Bruken og resultatene av Regjeringens tiltakspakke vil rapporteres i Årlig melding 2009. 



 
 
Statusrapportering - bruk av opptrappingsmidler til TSB  
I tabell 1 nedenfor vises en oversikt over den vedtatte styrkingen av TSB for 
rusmiddelavhengige og hvordan dette fordeler seg mellom foretakene. 
 
Vedtatt fordeling for styrking av TSB 
for rusmiddelavhengige  

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 
Tabell 1. Tabellen viser den vedtatte fordelingen av midlene til TSB for rusavhengige pasienter 
 
Mål og status knyttet til midlene fordelt til de enkelte helseforetakene 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Mål:  
• Fokus på Nordlandsklinikken i Narvik. 
• Styrke akuttbehandling, avrusning og utredning samt sikre god drift i ombygde lokaler  
• Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 
 
Status:  
• Ombyggingen av Nordlandsklinikken for å utvide avrusingskapasiteten fra tre til åtte 

plasser har tatt lengre tid enn planlagt pga. byggetekniske utfordringer. Dette bl.a. i 
forhold til behov for sprinkling. Arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. juli 2010. Noe av de 
tildelte midlene er benyttet til styrking av bemanningen, bl.a. gjennom økt legetjeneste og 
fagutviklingssykepleier for å oppnå optimal effekt av sengekapasitet og helsefaglig 
styrking.  



 
 

• Kapasiteten innen LAR1

 

 er økt med to fagkonsulentstillinger fra månedsskiftet mars/april. 
Kortere ventelister og ventetid er forventet, men så langt ikke realisert pga høyt 
sykefravær. Positive synergier gjennom tettere samarbeid med Ruspoliklinikken er 
oppnådd.  

Regionale funksjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) – 
koordineringsenheten og KoRus-Nord 
Mål:  
• Koordineringsenheten ved UNN/Helse Nord økes med en stilling.  
• KoRus-Nord – styrket kompetanseutvikling og kvalitet 
 
Status:  
• Kapasiteten er økt gjennom tilsetting av ny spesialkonsulent. Effekten er likevel ikke 

realisert pga. at en person er gitt permisjon og så langt ikke erstattet.  
• Det skal planlegges felles kompetanseheving i samarbeid med kommunene innen bl.a. 

rusmedisinering og implementering av nytt rammeverk for LAR. Arbeidet vil starte opp i 
april 2010 i regi av Helse Nord RHF.  

 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Mål:  
• Styrke Salten DPS og Rønvik Bodø. Akuttbehandling, avrusning og utredning er vektlagt 

samt drift av ombygde lokaler.  
• Utvikling og kapasitetsøkning innen LAR.  
 
Status:  
• Akuttbehandling, avrusning og utredning. I tråd med avtale med Helse Nord starter NLSH 

planlegging for nytt tilbud. Det har derfor ikke vært egen drift innenfor dette området i 
2009. Den økte ressurstilgangen er derfor disponert til økt kjøp av gjestepasientplasser. 
Sammen med merforbruket på 0,6 mill kroner innenfor LAR har NLSH brukt 3,4 mill 
kroner av bevilgningen.  

• Bevilgningen til LAR er i sin helhet disponert i 2009. Det er innenfor dette området et 
merforbruk på 0,6 mill kroner, når det er tatt hensyn til den økte rammen.  
 

Helse Finnmark HF 
Mål:  
• Øke kapasiteten på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet.  
• Helse Finnmark HF ved Finnmarksklinikken har en regionfunksjon for den samiske 

befolkningen. Plan og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med SANKS. 
 
Status:  
• Fra februar 2010 ble det foretatt en ansettelse av en nettverkskoordinator som ambulerer 

til DPS-ene. Vedkommende er ansatt på Finnmarksklinikken og arbeider pasientrettet ut 
mot DPS-ene.  

• Prosjektleder ved Finnmarksklinikken er ansatt og tiltrådte jobben 01. januar 2010. Dette 
er en toårig prosjektlederstilling. Det legges opp til å forskyve prosjektet i tid tilsvarende 
forsinket oppstart. Det er videre bevilgede ekstra statlige midler til opprusting av 
Finnmarksklinikken med 8 mill kroner. Dette vil bli brukt til formålet. I 2009 er det brukt 
noe til planlegging. Prosjektet er ute på anbud, og det er beregnet byggestart i mai/juni 
2010. 

                                                 
1 LAR – legemiddelassistert rehabilitering 



 
 
Helgelandssykehuset HF 
Mål:  
• Økt kapasitet på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet. 
• Helhetlig rusbehandling i Mosjøen. Igangsette prosjektet ”Modell for helhetlig 

rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen”.  
• Forberede etablering av rusavdeling i Mo i Rana. 
 
Status:  
• Beløpet som ble tildelt for økning av tilbudet innen TSB (avrusning, poliklinikk og 

ambulant virksomhet) er brukt på følgende måte: Det polikliniske tilbudet er styrket ved at 
prosjektleder for rusavdelingen også har arbeidet poliklinisk fra 1. april 2009. De har også 
fokusert på TSB og den yngre aldersgruppen i 2009. To behandlere (sykepleier og 
sosionom) har i særdeleshet hatt dette ansvaret. TSB er en integrert del av psykisk 
helsevern i Helgelandssykehuset HF. Dette gjør at det er vanskelig å lage et klart skille 
mellom disse to områdene.  

• Prosjektet Modell for helhetlig rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen ble i 
styresak 13-2009 tildelt 1,2 mill kroner for 2009 og tilsvarende beløp for 2010. KoRus-
Nord delfinansierer prosjektet med kr. 950 000. Prosjektet fikk en total 
finansieringsramme på 3, 35 mill kroner over tre år. Tildeling av midler skjedde i februar 
2009, og arbeidet med rekruttering av prosjektmedarbeider ble startet. Denne prosessen 
tok lengre tid enn planlagt, og prosjektmedarbeider var ikke på plass før 1. september 
2009. Prosjektets lengde ble derfor omdefinert som et treårig prosjekt med varighet fra 1. 
september 2009 til 31. august 2012. Prosjektet er nå godt i gang, og arbeidsgrupper og 
styringsgruppe er på plass. Det er faste samarbeidsmøter med fagavdelinger i Vefsn, 
Grane og Hattfjelldal, samt NAV. Forsinket oppstart har medført at tildelte midler ikke er 
benyttet i sin helhet. Regnskapsavslutningen viser at det er brukt kr 355 081 av det tildelte 
beløp på 1,2 mill kroner. Det betyr at kr. 844 918 av det tildelte beløp er ubenyttet i 2009.  

• Helgelandssykehuset HF ble i styresak 13-2009 tildelt kr. 300 000 til dekning av 
prosjektutgifter i forbindelse med etablering av rusavdeling. Prosjektet var allerede godt i 
gang, og helseforetaket har brukt midlene i henhold til målsettingen. Totalt sett har 
Helgelandssykehuset Mo i Rana brukt 1,7 mill kroner på forprosjektet til den nye 
rusavdelingen. I tilegg er tomtekostnader på 3,1 mill kroner for det nye bygget tatt over 
ordinær drift i 2009. 

 
Mål og status knyttet til midlene avsatt i Helse Nord RHF 
 
Helse Nord RHF (inkl. AD’s disp) 
Mål:  
• Omstilling i TSB i Helse Nord. Arbeidet er omfattende og komplekst, derfor vil det settes 

av 0,6 mill kroner til arbeidet, til evt. frikjøp/ansettelse av prosjektleder, møter, reiser med 
mer.  

• Redusere gjestepasientutgifter. 
• Kompetanseheving. 
 
Status:  
• Helse Nord RHF har under arbeid et oppdragsforskningsprosjekt knyttet til pasientforløp. 

Prosjektet tenkes knyttet til UNN og fagmiljøet der. Videre forankres det i fagrådet. Det 
kan være aktuelt å utvide prosjektet til et treårig doktorgradsløp.   

• 2 mill kroner er delt ut til HF-ene for å redusere gjestepasientutgifter innen TSB.  



 
 

• 1 mill kroner ble bevilget til kompetanseheving. Pr. 31. desember 2009 var det forbrukt 
kr. 844 921. Resterende beløp på kr. 155 079 brukes i løpet av første kvartal 2010, for å 
sluttføre tiltakene. Kr. 160 000 er brukt til utvikling av et nytt studietilbud med 
utgangspunkt i Tromsø – fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus og psykiatri. Helse 
Nord RHF har gitt oppdraget om å gjennomføre Motiverende intervju og Kognitiv 
behandling til KoRus-Nord. Målgruppen har vært ansatte i spesialisthelsetjenesten, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialist rusbehandling i samtlige helseforetak i 
regionen, samt ansatte i kommunene som jobber innenfor rusfeltet. Forelesningene er 
filmet og publisert på nettstedet www.Kompetanseheving.no.  
 
Motiverende intervju (MI): Seminaret ble arrangert i Alta, Tromsø og Bodø. Antall 
deltakere på første del av seminaret var: Alta 99, Tromsø 121 og Bodø 78. Totalt var det 
298 deltakere. Alle som har deltatt på første del av seminaret har fått invitasjon om å delta 
på del to som er en oppfølgingsdag.  
Kognitiv terapi: Seminaret ble arrangert i Alta, Tromsø og Bodø. Antall deltakere på 
første del av seminaret var: Alta 61, Tromsø 87 og Bodø 69. Totalt var det 217 deltakere. 
Alle som har deltatt på første del av seminaret har fått invitasjon om å delta på del to som 
er en oppfølgingsdag.  

 
Utviklingstrekk innen TSB i Helse Nord området 2007-2009  
 
Utvidet kjøp av plasser fra det private - avtaleplasser  
Fra april 2009 ble det inngått nye avtaler om kjøp av behandlingsplasser innen TSB. For årene 
2009 og 2010 er det kjøpt 75 behandlingsplasser (avtaleplasser) til en årlig pris på til sammen 
70 mill kroner (se tabell 2). Dette er en økning antall plasser fra 62 til 75 og en økning i 
kroner fra ca 55 mill kroner i 2008 til ca 70 mill kroner i 2009. Gjestepasientkjøp og fordeling 
mellom helseforetakene er vist i tabell 3 og 4.  
 
Årstall Antall 

avtaleplasser 
Kostnad 
avtaleplasser 

Kostnader 
utenfor avtale 

Totalt 

2007 62 49 mill 41 mill 90 mill 
2008 62 55 mill 45 mill 100 mill  
2009 75 70 mill 50 mill 123 mill 

(prognose)  
2009 75 -   
Tabell 2. Kostnader og kjøp av plasser innen rusomsorgen. Det er gjort anslag for 2009. 
 
Gjestepasienter rus samlet, fordelt på type tiltak (per november 2009) 
Institusjoner med avtale med Helse Nord RHF  kr 67 655 493,00  
Andre private  kr 19 833 091,10  
Fakturert fra andre RHF  kr 10 687 284,00  
HELFO  kr 15 443 348,60  

Tabell 3. Tabellen viser fordeling på HF og institusjoner. 
 
Kjøp fordelt på helseforetak    

 2007 2008 30.11.2009 
Prognose 

2009 
Helgelandssykehuset  kr 10 412 372   kr 7 985 326   kr 12 862 757   kr 14 032 099  
Nordlandssykehuset  kr 25 564 595   kr 35 330 177   kr 34 208 298   kr 37 318 143  
UNN  kr 38 787 115   kr 44 645 332   kr 49 455 577   kr 53 951 538  
Helse Finnmark  kr 15 528 034   kr 12 748 304   kr 17 092 585   kr 18 646 456  

Tabell 4. Tabellen viser fordeling mellom HF-ene. 

http://www.kompetanseheving.no/�


 
 
Vurdering av pasientrettigheter og fristbrudd 
I 2008 fikk 88 % av pasientene i Helse Nord status som rettighetspasienter. Andelen vurderte 
med fulle pasientrettigheter er lavest ved vurderingsinstansen i Helse Finnmark HF, med en 
andel rettighetspasienter på 52 %. Vurderingsinstansene ved UNN har en andel på 88 % 
rettighetspasienter, NLSH 96 % rettighetspasienter og Helgelandssykehuset HF 88 % 
rettighetspasienter. 
 
I 2008 ble det registrerte totalt 387 henvisninger som ikke ble iverksatt innen 
behandlingsfristen. NPR IS-1756 ventetider og rettigheter 2. tertial 2009 viser at andel 
ventende har gått ned med 7,2 % fra 2. tertial 2008 (404) til 2. tertial 2009 (373). 
2. tertial 2008 var det 55 fristbrudd og 42 fristbrudd 2. tertial 2009. 
 
Hvor henvises pasienten 
Ca 90 % av henvisningene blir ivaretatt i regionen. Ca 70 % blir ivaretatt ved offentlige 
institusjoner i regionen, mens 20 % av pasientene ble henvist til private institusjoner som har 
avtale med Helse Nord. Bakgrunnen for kjøp ut av regionen er kjøp av behandlingsfaglig 
kompetanse/tilnærming som vi ikke har tilgjengelig i regionen samt for å unngå fristbrudd på 
enkeltpasienter. 
 
Forventede ventetider  
I 2008 ble de ”gamle nivåene” med et skille i tidsperspektivet på behandlingslengden i 
institusjon opphevet. Innen døgnbehandling med kort tidsperspektiv øker imidlertid 
ventetiden for pasienter uten rettighetsstatus. Når det gjelder avrusning/abstinensbehandling 
er tendensen økende ventetid i regionen for alle pasientene. Ventetidsstatistikken fra Norsk 
Pasientregister, som har reelle ventetider beregnet etter behandlingsstart, viser at vår region 
har de høyeste i landet. 
 
På linken www.rusbehandling.org registrerer Koordineringsenheten egne ventetider.   
For 2008 er ventetiden 18-19 uker for TSB i regionen. Ventetidene er ikke splittet på 
poliklinikk eller døgn.  
 
For 2009 er gjennomsnittlig ventetid for avrusning og ikke rettighetspasienter 24 uker, for 
rettighetspasienter 19 uker. For all døgnbehandling er ventetiden for ikke rettighetspasienter 
43 uker og rettighetspasienter 16 uker. Utfordringen er 44 uker ventetid for døgnbehandling 
for ungdom under 23 år (alle rettighetspasienter). Tallet for "all døgnbehandling" omfatter 
også ungdom, og trekker derfor gjennomsnittet opp. Dersom vi tar ut ventetiden for ungdom 
under 23 år, blir denne ventetiden betydelig kortere. I praksis betyr dette at ungdom i Helse 
Nord venter betydelig lenger enn øvrige pasienter, bl. a. eldre pasienter med alkohol-
/medikamentproblematikk.  
 
Pågående utviklingsarbeid 
UNN har de fleste rustiltakene i regionen, ekskl. Finnmarksklinikken som er en del av Helse 
Finnmark HF. UNN har arbeidet med samordning med psykisk helsevern og utviklet fleksible 
løsninger innen TSB. Avdelinger som er lokalisert til Tromsø er flyttet inn i lokaler på 
Åsgårdområdet. Flytting til andre lokaler har resultert i en økning på ni døgnplasser. Samtlige 
sengeavdelinger har nå kompetanse og ressurser til å behandle på tvang. UNN har gjort et 
meget godt omstillingsarbeid på kort tid. Resultater av omstillingen vil dog ikke gi effekt før 
på slutten av året.  
 
NLSH og Helgelandssykehuset HF arbeider for tiden med å etablere flere korttidsplasser. 
Arbeidet forventes sluttført i løpet av dette året. Dette vil gi en kapasitetsøkning på 10-15 
døgnplasser.  

http://www.rusbehandling.org/�


 
 
For å gi et enda bedre tilbud til rusmiddelavhengige i regionen, vil en samlet økning i antall 
korttidsplasser med ca 25 være et viktig bidrag. Kapasitetsøkningen vil også bidra til å få ned 
kjøp av ”ad hoc-plasser”. Videre vil bedre samhandling mellom TSB og psykisk helsevern, 
kortere behandlingstid, mer poliklinikk bidra til kortere ventetid og færre fristbrudd. Spesielt 
vil det bli arbeidet med tiltak for å redusere ventetiden for unge under 23 år.  
 
Vurderingsenhetene i Helse Nord skal også arbeide for å harmonisere prioriteringspraksisen. 
Samtidig må kvaliteten på aktivitetsdata forbedres.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
  
2. Adm. direktør følger opp bruken av de gitte bevilgninger til TSB, og styret informeres om 

bruken av midlene innen utgangen av 2010.  
 
 
Bodø, den 12. februar 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 


