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Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord 
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk 
helsevern og TSB i Helse Nord. Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og påbegynne 
behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle helseforetak ha 
tilbud om spesialiserte tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander.  
Spesialpsykiatrien skal tilby høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede 
pasientgruppene. DPS skal ha et komplett behandlingstilbud med polikliniske og ambulante 
tjenester, akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert døgntilbud.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge 
voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og 
døgnbehandling.  
 
 
Praktisk gjennomføring i det enkelte helseforetak 
 

Hva 
 

Når  

Helseforetaket mottar egenvurderingsskjema sammen med orientering 
om besøk. Det foreslås to ulike datoer for besøket, og vi ber om 
tilbakemelding på hvilken dato som passer best. 
 

14. 
november  
2016 

Helseforetaket fyller ut egenvurderingsskjemaet og returnerer det til 
Helse Nord RHF i forkant av besøket.  
 

20. 
desember 
2016 

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av 
egenvurderingsskjemaet.  
 

9. januar 
2017 

Informasjon fra egenvurderingen og besøket oppsummeres og 
sammenfattes av Helse Nord RHF og legges frem for styret for Helse 
Nord.  
 

2017 

Helse Nord styret vedtar videre oppfølging av eventuelle gap mellom 
foreliggende kompetanse og bygningsmasse vurdert opp mot faglige 
krav, og hvordan dette skal følges opp.  
 

29. mars 
2017  
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1 Strukturelle og bygningsmessige forhold   
 
Utviklingsplanen angir noen strukturelle krav til tjenestene i regionen.  
Tabellen under fylles ut i forhold til hvert senter for psykisk helsevern og TSB i 
Helgelandssykehuset. 

 
Sted: Mo i Rana VOP BUP TSB 
Poliklinikk X X X 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

8-15.30   

Døgntilbud  X  x 
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)    
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Krise/akutt med 
innleggelse til kl 
18.00. 

  

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet     

 
 

Sted: Sandnessjøen  VOP BUP TSB 
Poliklinikk X X X 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

8 - 15.30   

Døgntilbud     
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)    
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

   

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet     

 
 

Sted: Brønnøysund VOP BUP TSB 
Poliklinikk X X x 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

8-15.30   

Døgntilbud     
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)    
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

   

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet     
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Sted: Mosjøen VOP BUP TSB 
Poliklinikk X X X 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

8-15.30   

Døgntilbud  x x  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)    
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Krise/akutt med 
innleggelse til kl 
18.00. 

  

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet   Familieavdeling, 

Nevropsykologisk 
poliklinikk 

 

 
Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken 
måte kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, lar dere rubrikken stå tom.  
 

2 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne 
Alle DPS skal ha tilstrekkelig basiskompetanse for å utrede og behandle de vanligste psykiske 
lidelsene. Brukerkompetansen skal vektlegges og behandlingen skal skje ut fra den 
biopsykososiale modellen. DPS må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til eldre, 
innvandrere og flyktninger. DPS har ansvar for: 

• Akutt- og krisetjenester 
AAT 

• Spesialisert utredning og behandling   
• Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste 
• Bistå kommunene med råd og veiledning 

 

 
Alle DPS skal ha følgende basiskompetanse: 

• Moderat til alvorlig angst 
• Utredning av tvangslidelser 
• Moderat til alvorlig depresjon 
• Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser 
• Bipolare lidelser 
• Personlighetsforstyrrelser 
• Spiseforstyrrelser 
• ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer 
• Rus- og avhengighetslidelser 
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• TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold) 
• Alderspsykiatriske tilstander  

 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i: 

• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko 
• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk 

utviklingshemming 
• Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making)   
• Familie- og pårørendearbeid 
• Nettverksarbeid og samhandling 
• Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 

 
Helgelandssykehuset vurderer at det enkelte DPS kan tilby kompetanse i henhold til 
oversikten.  Foretaket driver kontinuerlig utdanning og vedlikehold på de enkelte områder.   
I forbindelse med plan for etablering av vaktberedskap vil det også være naturlig å fokusere på 
mål for riktig og redusert bruk av tvang.  Pasienter fra Helgeland har imidlertid over flere år 
vært underlagt tvang i relativt liten grad. 
Pr 01.03.17 er det 10 pasienter på TUD i Helgelandssykehuset.  Vi ser fortsatt nedgang i 
antall innlagte på tvang i Nordlandssykehuset.  
Helgelandssykehuset etablerer prosjekt for utredning av vaktberedskap.  Gjennom 
prosjektet vil en se på ulike modeller for slik beredskap, inkl. samarbeid med 
Nordlandssykehuset, som også vil bli invitert som prosjektdeltaker.  En ser for seg at det er 
mulig å bruke en større andel lokale døgntilbud ved egen vaktberedskap, og derigjennom 
redusere pasienters belastning med transport til Bodø og redusere bruk av akuttplasser 
ytterligere 
AAT har i begrenset grad formell TSB-kompetanse, men ved utlysning av stillinger i AAT ble 
TSB-kompetanse vektlagt. 
Når det gjelder alderspsykiatriske tilstander er det et samarbeide med NLSH for 
kompetanseheving.  Det kan være behov for noe økt oppmerksomhet på polikliniske tilbud 
innen psykisk helse og rus til eldre.  
I framtidig utarbeiding av kompetanseplaner er det naturlig at utviklingsplanens definerte 
kompetanseområder legges til grunn. 

 

2.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for voksne 
Innleggelse i sykehusavdeling skal iverksettes når tilbudet ved DPS ikke er tilfredsstillende 
eller forsvarlig ut fra ressurser og kompetanse. Det gjelder for eksempel ved samtidige 
psykiske lidelser og rusmiddellidelser, volds- og sikkerhetsproblematikk eller alvorlige 
spiseforstyrrelser. 

 
Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner: 
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• Ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf. forskrift om 
øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet 

• Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling 
• Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern jf. straffelovens § 39 jf. § 44 

første ledd 
• Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, 

rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, 
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander 

• Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 
sammensatte tilstander hos eldre 

 
De sentraliserte sykehusfunksjonene som er beskrevet over er funksjonsfordelt til 
Nordlandssykehuset. Foretaket har av den grunn ikke prioritert kompetaneetablering /-heving 
på disse områdene. Når det gjelder rusmiddelavhengighet og samtidig psykisk lidelse kan egen 
rusavdeling i noen grad ta disse pasientene selv der dette er mulig, men i hovedsak benyttes 
ROP-post ved NLSH. 
Når det gjelder samhandling mellom psykisk helsevern og somatikk foreligger det ingen 
skriftlig rutine for slik samhandling. Det er etablert samhandling mellom etablert overgrepsmottak 
og PHV.  Det er også flere andre områder som egner seg for mer forpliktende samarbeid. Eksempler 
på dette er nevropsykologi, utredning av ME, smertebehandling, etc.  Dette er ikke pt omfattet av 
samarbeidsavtale, men det foregår likevel samhandling mellom disse områdene. 
Helgelandssykehuset har hatt over 100 som har deltatt i kompetansehevingsprogrammet i regi av 
Helse Nord / RKVTS, og må sies å ha god kompetanse på traumebehandling.  Døgnbasert 
behandlingstilbud for traume er funksjonsfordelt til Mosjøen. Helgelandssykehuset har ikke hatt en 
diskusjon og avklaring i tilknytning til behandling av sjeldne tilstander eller spisskompetanse.  
Denne diskusjonene vil initieres i 2017 med mål om å utarbeide et grunnlag for kompetanseplaner 
for 2018.  Det samme gjelder tilbudet til pasienter med lavfrekvente tilstander. 
 

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne  
Fagpersoner  Mo i Rana Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen 
Legespesialister 3 0(tilsettes 

06/17 
1 2 

Leger i spesialisering i psykiatri 4 0  2 2 

Psykologspesialister 2,6 1 1 3 

Psykologer i spesialisering 3 
 

3 3 7 

3-åring høgskoleutdanning 32 7 8  27 
Annet  4 hjelpepleier, 

3 psykologer 
 

1 psykolog 1 psykolog  
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Helgelandssykehuset arbeider for å heve andelen lege- / psykologspesialister innen alle tre 
fagområder.  Dette skjer ved aktiv utlysning av ledige stillinger og ansettelse i 
utdanningsstillinger.  Leger og psykologer er prioritert når det gjelder utdanningsforløp. Vi har 
også stipendordninger for de som har behov for praksis et annet sted.  Det enkelte DPS har litt 
ulike utfordringer når det gjelder ansettelse av leger og psykologer. 
Det vil bli tilsatt en prosjektmedarbeider som skal arbeide med foretakets rekrutteringsstrategi.  Dette 
er et prosjekt som er beregnet å vare i to år.  Helgelandssykehusets mest sårbare fagområder vil bli 
prioritert, som f.eks. psykisk helsevern og rus generelt, og barne- og ungdomspsykiatri spesielt. 
 

3 Bygningsmasse psykisk helsevern 
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern for 
voksne, barn og unge.  
 
Vi ber Helgelandssykehuset om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å:  

• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene  
• Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang  
• Gi bufferkapasitet ved høyt belegg  
• Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte  
• Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø  
• Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger.  
• Ivareta akutt- og krisetjenester  

Ved gjennomgang av de definerte punktene med områdesjefene konkluderes det med at de 
fysiske forholdene ikke er til hinder for punktene over, bortsett fra at vi ikke kan si at vi har 
bufferkapasitet ved høyt belegg. 
 
I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens: 

• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser  
• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn 

på døgnavdelinger  
• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter  
• Tilgang på uteareal  
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse  
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)  

Med utgangspunkt i dagens drift og behov er Helgelandssykehusets bygningsmasse 
tilfredsstillende i henhold til nevnte faglige krav.   
Eksisterende bygningsmasse i Helgelandssykehuset fyller formelle krav til drift, men vi ser at noen 
lokaler er mindre godt egnet for å ivareta konfidensialitetshensyn for pasienter som mottas til for 
eksempel ambulant akutteam, og eventuelt må innlegges på tvang. 
For besøkende og polikliniske pasienter er det relativt lett å komme inn på døgnavdelingene, her er 
det en avveining av flere hensyn. 
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En har forsøkt å legge så godt til rette som mulig med de arealer som er til disposisjon.  Andre 
konkrete tiltak er ikke planlagt p.t.  
For virksomheten innen psykisk helsevern og rus i Brønnøysund er denne tatt med i prosjektet for 
opprettelse av DMS der.  På denne måten kan det bli etablert nye lokaler for Psykiatrisk Senter Ytre 
Helgeland i Brønnøysund. 
 

 
4 Kompetansekrav psykisk helsevern for barn og unge 

Alle lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord skal ha kompetanse på 
utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt 
behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter. 
 
Alle lokale BUP skal ha et tilbud for: 

• Moderat til alvorlig depresjon 
• Selvskading 
• Moderat til alvorlig angst 
• Utredning av tvangslidelser 
• Utredning av ADHD 
• Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer 
• Moderat til alvorlig atferdsvanske 
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander 
• Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 

småbarnsalder  
• Tourettes syndrom  
• Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom  

 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat: 

• Bipolar lidelse 
• Psykoselidelser  
• Spiseforstyrrelser  
• Rus- og avhengighetslidelser  

 

 
BUP må også ha kompetanse i: 

• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko usikker 
• Familie- og pårørendearbeid  
• Nettverksarbeid  
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• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg  
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming  

Helgelandssykehusets BUP-er tilfredsstiller i hovedsak de faglige kravene fra utviklingsplanen.  
Når det gjelder utredning og behandling av psykiske lidelser hos spebarn er denne 
kompetansen under oppbygging.  Det samme gjelder voldsrisikovurdering, vi vurderer at vi 
har god kompetanse på vurdering av selvmordsrisiko. Forekomst av psykoser er sjelden og her 
er det vanskelig å få «mengdetrening» på området.  Vi må også bygge opp bedre kompetanse 
på rus- og avhengighetslidelser.  I utarbeiding av kompetanseplaner må vi også her legge 
utviklingsplanens prioriterte områder til grunn.  AAT i foretaket har ikke særskilt kompetanse 
på barn og unge.  AAT bistår i enkelte tilfeller vedrørende eldre ungdommer.  Øvrige 
akuttvurderinger gjøres av BUP. Da Helgelandssykehuset vedtok å opprette AAT ble det samtidig 
besluttet at tilbudet skulle gjelde for personer fra 18 år og opp.  Særskilt kompetanse på barn og unge 
har derfor så langt ikke vært prioritert. 
 

4.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for barn og unge 
Innleggelse i døgnavdeling skal iverksettes når det ikke kan gis et tilfredsstillende poliklinisk 
tilbud, vurdert ut fra ressurser og kompetanse. Lavfrekvente lidelser har behov for et større 
opptaksområde for å bygge opp tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles 
i noen fagmiljø i regionen. 

 
Områder som krever spisskompetanse er: 

• Nevropsykologisk funksjonskartlegging  
• Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet  
• Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet  
• Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig 

komorbiditet  
• Behandling av tvangslidelser  
• Alvorlig spiseforstyrrelse  
• Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap  
• Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer, 

langvarig omsorgssvikt og personlighetsforstyrrelser  
• Unge overgripere  

 
Helgelandssykehuset har nevropsykologisk poliklinikk med flere spesialister og 
forskningsaktivitet.  Nevropsykologiske utredninger er funksjonsfordelt til Nevropsykologisk 
poliklinikk.   
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Flere av de ovenfor beskrevne punktene er funksjonsfordelt til andre foretak, og der har vi ikke 
bygd opp egen spisskompetanse.  Utredning og behandling av spebarn med alvorlig 
funksjonstap behandles erfaringsmessig ved Nordlandssykehuset.   
Når det gjelder spisskompetanse ifht problemstillinger knyttet til unge overgripere har 
foretaket noe kompetanse, men ikke fordelt på alle steder.  Det er en problemstilling som ikke 
er så hyppig forekommende og på den måten vanskelig å ha mye spisskompetanse på.  Det er 
ikke avklart hvordan dette skal ivaretas internt.   
På samme vis som innen psykisk helsevern for voksne må det også innen psykisk helsevern for 
barn og unge diskuteres og avklares hvordan behandling av sjeldne tilstander og 
spisskompetanse skal arbeide med framover. 
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4.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 
 

Fagpersoner Mo Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen 
Psykologspesialister 0,25 1 0,6 6,4 

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

6 1 2 3 

Leger med spesialisering i barne- 
og ungdomspsykiatri 

1  0,3 0,35 

Leger i spesialisering  1 (voksenpsyk)    
3-årig høgskoleutdanning 6 5 4 18 
Sykepleiere med videreutdanning     4 
Annet   1 psykolog   

 
Det foregår kontinuerlig arbeid for å rekruttere spesielt leger.  I tillegg er det stort fokus og 
tilrettelegging for å utdanne psykologspesialister.   
Det vil bli tilsatt en prosjektmedarbeider som skal arbeide med foretakets rekrutteringsstrategi.  Dette 
er et prosjekt som er beregnet å vare i to år.  Helgelandssykehusets mest sårbare fagområder vil bli 
prioritert, som f.eks. psykisk helsevern og rus generelt, og barne- og ungdomspsykiatri spesielt 

 
 

5 Kompetansekrav TSB 
Alle DPS i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling av de 
vanligste rus- og avhengighetslidelsene, samt behandling av mer lavfrekvente lidelser i 
samarbeid med spesialiserte enheter. Behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientens 
ressurser, familie og nettverk. DPS skal ha: 

• Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til 
moderate rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse 

• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet  
• Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider  
• Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, 

psykisk, fysisk og sosial helse  
• Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser.  
• Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser, 

personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD.  
• Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger  
• Kompetanse på tilbakefallsforebygging  
• Kompetanse på motiverende intervju  

 

 
Helgelandssykehuset har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til oversikten over.  
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Helgelandssykehuset har ikke etablert felles rutiner for å gi tilsyn til pasienter i somatikken som har 
behov for TSB-kompetanse.  Det vil arbeides med å etablere rutiner innen somatisk virksomhet for å 
avdekke behov for oppfølging fra TSB, og etablere forpliktende samarbeidsrutiner mellom somatikk 
og TSB/PHV.  Det foregår likevel utstrakt samarbeid mellom TSB og somatikk i enkeltsaker. 

 
5.1 Spisskompetanse TSB 
I Helse Nord tilbys spisskompetanse i TSB ved poliklinikker og døgnenheter. Egne døgntilbud 
for TSB er nødvendig for å kartlegge uavklarte tilstander og gi behandling som ikke kan 
gjennomføres poliklinisk eller ved lokale DPS. 

 
Områder som krever spisskompetanse er: 

• Nevropsykologisk funksjonskartlegging  
• Avrusning, nedtrapping og stabilisering  
• Forebyggende familiebehandling  
• Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)  
• Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 4-6 

uker  
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2  
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3  
• Behandling av gravide med ruslidelser  
• Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av 

substitusjonsmedikament (switch)  
• Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå  

Pasienter innlagt med behov for tvangstiltak skal ikke innlegges i Helgelandssykehuset.  Vi har 
hatt gravide innlagt som ikke har vært under tvangstiltak.  Når det gjelder forebyggende 
familiebehandling er nok dette noe som ikke har vært prioritert til nå.  For øvrig mener vi at 
foretaket har tilfredsstillende kompetanse. 
Helgelandssykehuset har etablert eget LAR-tilbud med egne kontorer i sentrum av Mo i Rana, 
samt lokale LAR-konsulenter i de øvrige byene.  Av hensyn til brukerne ble det vektlagt å legge 
tilbudet sentralt slik at det var enkelt å nå kommunikasjonsmessig, i tillegg til at det av hensyn 
til øvrige ruspasienter var problematisk å etablere dette i eksisterende lokaler. 
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5.2 Oversikt over ansatte i TSB 
 

Fagpersoner Mo Sandnessjøen Brønnøysund Mosjøen 
Psykologspesialister 1    

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

1    

Leger med spesialisering i rus- og 
avhengighetsmedisin 

1    

Leger i spesialisering      
3-årig høgskoleutdanning 20 1 2,5 2,5 
Sykepleiere med videreutdanning  3   1 
Annet 4 miljøarbeidere 0,5 lege   

 
Avdelingen er søkt godkjent som utdanningsinstitusjon for rus- og avhengighetsmedisin.  
Ressurser tilsvarende 1 LIS er satt av, og rekruttering vil skje så snart avdelingen har fått sin 
formelle godkjenning. 
God legedekning er viktig innenfor TSB-området slik at pasientenes sammensatte helsetilstand 
kan utredes og behandles.   
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