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Formål 
Denne styresaken er oppfølging av styresak 12-2019 Regional fagplan for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025 (styremøte 27. februar 2019). 
 
Helse Nord RHF foreslår å prioritere etablering av fire akuttplasser innen TSB ved 
Nordlandssykehuset (Bodø). 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok 27. februar 2019 Regional fagplan for TSB som 
retningsgivende for videre utvikling av TSB i foretaksgruppen (jf. styesak 12-2019). 
Styret fattet følgende punk fire i vedtaket:  
 
4. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak med vurdering av erfaringer fra 

opprettelse av fire akuttplasser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
anbefaling av omfang og videre finansiering, senest høsten 2020. 

 
Styret ble orientert om forsinkelse i oppfølging av styresaken i styremøte 16. desember 
2021, jf. styresak 172-2021/2 ADs muntlige orientering. 
 
Tiltakene i planen er delt i to faser. Tiltak i fase en er igangsatt/i ferd med å bli 
igangsatt: 
• Etablere akuttplasser i Tromsø 
• Gjennomføre regional konferanse for fagområdet 
• Gjennomføre prosjekt somatisk helse og rus 
• Etablere nettverksprogram for spesialister innen TSB 
 
Fase to omhandler i hovedsak følgende tiltak: 
• Etablere fire akuttplasser i Bodø 
• Styrke poliklinisk kapasitet i TSB 
• Øke antall legestillinger 
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 2 

I økonomisk langtidsplan i foretaksgruppen er det avsatt midler til å realisere fase to av 
fagplanen på 10 millioner kroner i 2022 og ytterligere 5 millioner kroner fra 2023. 
 
Erfaringer fra etablering av akutt TSB i Tromsø 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har evaluert resultater og implikasjoner av 
opprettelsen av akuttplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (vedlagt)12. 
UNN vurderer at:   
Etableringen har i stor grad vært vellykket og nødvendig. Tilbudet er nå etablert som et 
viktig ledd i den totale behandlingskjeden. Resultater tyder på at pasienter og 
samarbeidsaktører er tilfreds over at tilbudet er på plass, og det er stor etterspørsel på 
akuttplassene. Dette har gitt tjenesten kapasitetsutfordringer. 
 
Etableringen har vært krevende for de involverte, og innsatsen til de ansatte berømmes av 

ledelsen. Innføringen av akutt TSB har ført til at tenkningen rundt rusbehandling endrer 

seg og at avrusning nå er effektivisert. I tillegg har en ny pasientgruppe funnet veien til 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

 

Ikke uventet har det oppstått både forutsette og uforutsette utfordringer i 

etableringsfasen. En satsning som innebærer etablering av noe nytt i en allerede etablert 

enhet gir muligheter for å videreføre det som har fungert bra, men man risikerer også å 

videreføre praksis som ikke tar høyde for nye behov.  

  

Et fagfelt som er vant til å tilby planlagte innleggelser, står nå overfor krav om å raskt ta 

imot pasienter med lavt funksjonsnivå.  

 
Etablering i fase to - akutt TSB  
Erfaringer fra akutt TSB i Tromsø tilsier at det er behov for flere akuttplasser i vår 
region. Disse bør, i henhold til planen, lokaliseres til Bodø, slik at tilbudet når pasienter i 
et større geografisk område, med større muligheter for lokal tilpasning og samarbeid. 
De fire plassene bør være tilgjengelig for pasienter fra alle helseforetak, og primært 
pasienter fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.   
 
Nordlandssykehuset har utredet kostnader ved en slik oppbygning (inkludert styrking 
av legeressurser). De har behov for 8,5 millioner kroner per år i driftsmidler, samt 10,2 
millioner kroner i investeringsmidler (ombygning/flytting av arealer). Nødvendig 
investeringsramme innarbeides i budsjett 2022 for foretaksgruppen. Økonomisk ramme 
for 2022 vil tilpasses oppstartdato for tilbudet.  
 

                                                        
1 Evaluering av Akutt TSB ved Universitetssykehuset i Nord-Norge 2020 
2 Rapporten ble muntlig fremlagt for styret den 16. desember 2020.  
 

Styremøte i Helse Nord RHF
29. september 2021 - innkalling og saksdokumenter

219



 3 

Helse Nord RHF bevilger også øremerkede midler fra 2022 for å øke antall legestillinger 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge (1,5 millioner kroner). 
 
Etablering i fase to - styrke polikliniske aktivitet/antall legestillinger 
I 2023 bevilges 5 millioner kroner til å styrke antall legestillinger/poliklinisk aktivitet 
ved Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF ble orientert om oppfølging av 
regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 i samarbeidsmøte 
14. september 2021. Det ble gitt innspill til saken og den ble tatt til orientering. 
 
Brukermedvirkning 
Oppfølging av regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2019-2025 ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 14 september 2021, jf. 
RBU-sak 79-2021. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken om oppfølging av fagplan TSB (2019-2025) til 

orientering og er meget tilfreds med det økte tilbudet til denne pasientgruppen. 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill: 

a. Det bør med jevne mellomrom evalueres hvordan geografisk tilhørighet spiller inn 
på forbruk av disse tjenestene 

b. Gruppen med store sammensatte vansker og lavt funksjonsnivå bør få tilbud om 
vurdering og behandling i spesialisthelsetjenesten 

c. Akuttplassene innen TSB må ikke gå ut over tilbudet om elektiv behandling 
d. Tidlig intervensjon ved rusavhengighet, inkludert alkoholavhengighet, bør 

vektlegges i videre tjenesteutvikling 
3. Regionalt brukerutvalg takker for god brukermedvirkning i arbeidet med oppfølging 

av fagplan TSB. 
 
Adm. direktør vurdering 
Regional fagplan for TSB avdekket et behov for å styrke akutte tjenester til pasienter 
med rus- og avhengighetslidelser. Dette følger opp spesialisthelsetjenestelovens § 3-1 
som plikter tjenesten å ta imot pasienter med slike lidelser, og som har behov for akutt 
utredning og behandling. Erfaringer fra etableringen av akutt TSB i Tromsø viser at 
akutte tjenester har styrket tilbudet til pasientene og bør være en del av basistjenestene 
i fagområdet. Det anbefales derfor at Helse Nord i fase to av fagplan TSB sikrer 
etablering av fire akuttplasser også ved Nordlandssykehuset. I siste del av planperioden 
vil vi prioritere å ytterligere styrke den polikliniske kapasiteten. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart og gjennomføring av tiltak i fase to, 

jamfør økonomisk ramme for regional fagplan for TSB (2019-2025), vedtatt i 
langsiktig økonomisk langtidsplan.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at den økonomiske rammen for fase to i fagplan TSB 

tildeles i tråd i saksfremlegget. 
 
 
Bodø, 18. september 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Evaluering av Akutt TSB ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, 11. 

november 2021 
 
 
Referanseliste: 
1. Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, Nasjonal faglig 

retningslinje, Helsedirektoratet 2017 
2. Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler, Nasjonal faglig retningslinje, 

Helsedirektoratet 2016 
3. Pakkeforløp, rusbehandling (TSB), kap 4, Akuttbehanlding og oppgølging etter 

rusmiddeloverdose (gjelder fra 1. januar 2022). 
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Forord 

Det vises til Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 

2019- 2025 og vedtakspunkt om evaluering av opprettelse av et akuttilbud ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge: «Styret ber adm. Direktør legge frem en egen 

styresak med vurdering av erfaringer fra opprettelse av fire akuttplasser ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og anbefaling av omfang og videre finansiering, 

senest høsten 2020» (Styresak 12/2019 Helse Nord 27.02.19). 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge legger frem evalueringsrapport fra innføring av 

tilbud om akutt TSB i tjenesten. 

Prosjektansvarlig har vært avdelingsleder Ruben Sletteng som har gjennomført 

prosjektet sammen med psykologspesialist Kristin Johannessen og forskningsleder 

Trond N. Bjerke.  

 

Det rettes stor takk til medlemmer av arbeidsgruppen for godt samarbeid i prosessen. 

Prosjektet ble gjennomført i perioden 14.05.20-11.11.20. En spesiell takk rettes til 

pasientene som deltok i pasientintervju og Vidar Hårvik fra Marborg som gjennomførte 

intervjuene. 

 

Vi takker videre ledere i linjen og ansatte ved Avrusning Tromsø, ressurspersonene i 

rusteam, legene og pårørende som stilte opp til intervjuer. 

 

 

 

 

          Tromsø 11.11.20 

 

 

Kristin Johannessen   Ruben Sletteng  Trond N. Bjerke 

Fagrådgiver/psykologspesialist Avdelingsleder  Forskningsleder Rus 
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Ordliste/forkortelse 

 

AAT – Akutt ambulant team 

DPS - Distriktspsykiatrisk senter 

SPHR- Senter for psykisk helse og rus (tilsvarende DPS) 

TSB – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

ØHD- Øyeblikkelig hjelp døgn  
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1. Bakgrunn 

1.1 Behov for akuttilbud innen TSB 

Rusbehandlingen i Norge har vært, og er fremdeles, i hovedsak organisert som elektive 

tilbud. Dette på tross av at ruslidelser ofte fører til akutte tilstander av somatisk, 

psykologisk og sosial karakter. Fra 1.1.2008 ble tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) tatt inn i spesialisthelsetjenestelovens §3-1 om plikt til å yte øyeblikkelig hjelp. 

Fra forarbeidene til spesialisthelsetjenesteloven (Ot.prp. nr. 53 2006-2007) fremgår det 

at denne plikten utløses dersom det ut fra foreliggende opplysninger må antas at den 

hjelpen som institusjonen kan gi, er påtrengende nødvendig. Det vil si at behovet for 

helsehjelp for rusproblemet er akutt, og at det ikke vil være forsvarlig å bruke de 

ordinære prosedyrer for inntak (elektiv behandling). 

De regionale helseforetakene har siden 2007 vært pålagt å utpeke det nødvendige antall 

behandlingsplasser for pasienter med behov for akutt helsehjelp (øyeblikkelig hjelp) 

innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

(NKTSB), Skriftserie 3, 2019). I Helse Nord har ansvar for akuttbehandling vært lagt til 

somatiske avdelinger og psykisk helsevern, og bare unntaksvis, ved ledig kapasitet, får 

pasienter akutt plass på Avrusningsenheter innenfor TSB. Erfaringer tilsier at de fleste 

pasientene dermed havner i et tilbud utenfor TSB, og sannsynligheten for at 

behandlingen ikke blir optimal er stor, da personellet som møter pasientene ofte har 

begrenset kompetanse og erfaring om ruslidelser og rusbehandling. En annen utfordring 

er at veien inn til rusbehandling blir unødig komplisert. En konsekvens av dette er at for 

få pasienter henvises til TSB, og at mange dermed ikke får det tilbudet de har behov for 

og krav på. 

Internt i Rusavdelingen (UNN) har fagfolk over flere år sett nødvendigheten av å få 

etablert et akutt tilbud. Kompleksiteten og alvorligheten i symptombildet til pasientene 

ofte er stor, og behov for helsehjelp er påtrengende.  

Behov for opprettelse av akutte plasser innenfor TSB ble tatt inn i Helse Nords regionale 

fagplan for TSB (2019-2025). Vinteren 2019 besluttet styret i Helse Nord følgende: «For 

å imøtekomme behov for akutt rus- og avhengighetsbehandling, og hvor akuttilbudet er 
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innrettet slik at vi tilbyr videre behandling direkte etter akuttinnleggelser, anbefaler vi at 

det etableres 8 akuttsenger i Helse Nord, med 4 plasser i Tromsø og 4 plasser i Bodø.»  

 

1.2 Etablering av Akutt TSB UNN  

I forkant av Helse Nords vedtak om etablering av 4 akutte plasser i Tromsø hadde 

etableringen av et slikt tilbud høy prioritet ved Rusavdelingen. I den Faglige 

utviklingsplanen 2018-2025 var det et eget satsningsområde, men fordi akuttilbudet 

innenfor TSB var så lite utbygd, la de opp til at dette måtte ha et langvarig fokus. I 

fagplanen heter det at:   

“Etableringen av akuttilbud påvirker alle de kliniske enhetene i Rusavdelingen, da 
det er behov for å utvikle behandlingskjeder som ivaretar pasienter som kommer 
inn i avdelingen akutt. Både SPHR’ene og kommunene er pålagt å etablere 
akuttilbud for pasientgruppen, dermed må det utvikles en felles forståelse for 
grenseoppgangen mellom tilbudene på de ulike nivåene.”  

Et begrenset tilbud med 2 plasser, tilgjengelig for mottak av pasienter på dagtid i 

ukedager, kom på plass våren 2018 på Avrusning, Russeksjon Tromsø. Da regional 

fagplan ble vedtatt i Helse Nord, arbeidet avdelingen videre med utvidelsen av tilbudet, 

og 4 plasser med 24/7-mottak av henvendelser var på plass våren 2019.   

 Vurderinger omkring den faglige innretningen av tilbudet, og særlig hvordan akutt TSB 

plasserer seg i forhold til øvrig akuttilbud var allerede gjort i forbindelse med 

planarbeidet for Faglig utviklingsplan. Her bygget man på erfaringer fra etablering av 

akutt TSB i andre helseregioner. Det viste seg at det var relativt store ulikheter i de 

eksisterende tilbudene, fra tilbud som er samlokalisert og -organisert med psykisk 

helsevern, til tilbud som har et utpreget somatisk fokus. Andre har utgått fra 

eksisterende avrusningstilbud innenfor TSB. 

På UNN konkluderte man til slutt med at en ønsket å legge akuttilbudet inn under det 

eksisterende avrusningstilbudet:  

 “Samlet vurderes det å være mest hensiktsmessig og realistisk med et akuttilbud 
som fokuserer på den rusfaglige delen av de akutte tilstandene som oppstår hos 
pasienter med ruslidelser slik det fremstilles i de Nasjonale faglige retningslinjene, 
det vil si at akuttpsykiatriske og akutte somatiske tilstander ekskluderer fra 
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tilbudet. Det er viktig å ha konkrete rammer for omfang av akuttforløp, inkludert 
tidsperspektiv, behandlingsinnhold, og kriterier for når pasienten er 
ferdigbehandlet” (Notat til klinikkledelsen i PHRK, UNN vedr. sak 07-2018 
Akuttilbud i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling).  

 

 

1.3 Målgruppe 

Akutt TSB har utviklet en prosedyre (PR 50080 i DocMap) som beskriver målgruppen, 

indikasjon for innleggelse og hvem som skal foreta den akutte vurderingen. I prosedyren står 

det: 

Akutt rusbehandling ved Avrusning er for pasienter med et sykdomsbilde/problematikk som 
ikke kan vente på å få en vurdering av sin tilstand, og der det er påtrengende nødvendig for å 
unngå alvorlig helseskade. Ved akutte innleggelser i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB), skal pasienten raskest mulig ha en kvalifisert tverrfaglig diagnostikk, behandling og/eller 
overvåking for å hindre alvorlig helseskade, lidelse, tap av relasjoner eller varig funksjonssvikt i 
en akutt rusrelatert krise. 

 Vakthavende lege i Rusavdelingen eller lege ved Avrusning vurderer den akutte situasjonen. 
Pasienten må være samtykkekompetent, og ønske en akutt innleggelse. Det er viktig at 
henvisende instans gir informasjon om hva som har skjedd med pasienten i forkant, eventuelle 
sykdommer, medisiner, hva som er inntatt av rusmidler og annet som kan påvirke situasjonen 
som er oppstått. Det er også viktig for Avrusning å vite hvem som er pårørende, pasientens 
fastlege og eventuelt andre kontaktpersoner. 

 En akuttinnleggelse kan være resultatet av vurderingen, og pasienten tilbys i så fall plass så 
snart det praktisk lar seg gjennomføre. Oppholdets varighet er inntil 3 døgn. 

 En akuttvurdering gjelder bare den akutte situasjonen og erstatter ikke ordinær henvisning for 
vurdering av pasientrettigheter innen TSB. 

 Følgende kan henvise: 

§  Fastlege/legevakt 

§  Kommunale enheter 

§  NAV/sosialtjenesten 

§  AMK (ambulanse) 

§  Enheter i TSB 

§  Øvrige spesialisthelsetjenester 

Når en pasient er i behov av lengre transport til Avrusning må medisinskfaglig personell vurdere 
hvorvidt aktuell transport vil være forsvarlig.  

Plassene på Avrusning er akutt men defineres ikke inn under begrepet øyeblikkelig hjelp, hvilket 
innebærer at dersom alle plassene er fylt opp kan en risikere å bli avvist. 

Kriterier for akutt behandling i TSB av pasienter som bruker rusmidler: 
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·      Samtidig alvorlig psykisk lidelse eller høy suicidal risiko; skal vurderes med hensyn til 
behandlingsbehov innen psykisk helsevern. 

·      Akutt somatisk sykdom; skal vurderes med hensyn til behandlingsbehov i somatisk helsetjeneste 

o   Pasienten skal straks tas imot til undersøkelse og eventuell behandling for 
rusmiddelbruk når akutt intervensjon er påtrengende nødvendig. Pasientens behov 
for akutt hjelp skal vurderes, og nødvendig behandling skal igangsettes. 

o   Gravide kvinner som bruker rusmidler, bør vurderes for akutt behandling i TSB. 

o   Personer med et rusmiddelinntak som utgjør en umiddelbar fare for eget liv og helse, 
bør vurderes for akutt behandling i TSB. 

o   Personer som er i fare for å utvikle alvorlige abstinensreaksjoner, bør vurderes for 
akutt behandling i TSB. 

o   Personer med et rusmiddelinntak som gir atferdsendring, og som medfører fare for liv 
og helse for seg selv eller andre, bør vurderes for akutt behandling i TSB.  

 

 

1.4 Tilbudets innhold 

Akuttilbudet er bygget opp rundt de samme behandlingsprinsipper som 

avrusningstilbudet ved Avrusning, Tromsø. Man etterstreber et behandlingstilbud som 

er tilrettelagt for pasientgruppen. Det vil si et tilbud som tar godt imot pasienter som på 

ulike måter er sterkt preget av et omfattende, pågående rusmiddelmisbruk. Noen 

hovedelementer her er trygge rammer i et rusfritt miljø, legge til rette for at pasienter 

kan få hvile, reetablere regelmessig matinntak og søvn, og undersøkelse og behandling 

av aktuelle plager og sykdommer oppstått som følge av rusmiddelmisbruk. 

  

Det er en målsetning at de pasientene som ønsker og har behov for det, får videre 

oppfølging så raskt som mulig etter akuttinnleggelsen. 

Akuttilbudet må i TSB-sammenheng sies å være svært intensivt og ressurskrevende. 

Dette skyldes i hovedsak tre forhold: 

·         Pasientgruppen har et hjelpebehov som er mer påtrengende enn øvrige pasienter 

·         Forløpene er mye kortere 

·         Tilbudet tar imot pasienter 24/7 

I arbeidet med Regional fagplan TSB ble det derfor vurdert at det var behov for tilførsel 

av personellressurser, selv om det var eksisterende avrusningsplasser som ble omgjort 

til akuttplasser. I løpet av våren 2019 ble Avrusning, Tromsø tilført 4 turnusstillinger 
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(sykepleiere/vernepleiere), samt 1 psykolog I tillegg ble det etablert et nytt vaktsjikt for 

LIS-leger. 

Det skilles ikke på personellressurser knyttet til ø-hjelp/elektive innleggelser ved 

Avrusning Tromsø. Samlet har enheten 25 stillinger i turnus (10,4 sykepleiere og 2 

spesialsykepleiere, 5,35 vernepleiere og 1 spesialvernepleier, 3,35 Helsefagarbeidere, 

0,8 assistent og 2 sosionomer), samt 8 stillinger på dagtid, hvorav 1 overlege, 1 

psykologspesialist, 1 LIS, 1 psykolog. 

 

 

1.5 Problemstilling 

Hensikten med denne evalueringen er å fremskaffe kunnskap om erfaringer fra 

opprettelsen av fire akuttplasser ved Akutt TSB, UNN. Målet med å etablere Akutt TSB er 

å imøtekomme behov for akutt rus- og avhengighetsbehandling. Akuttilbudet skal også 

innrettes slik at pasientene tilbys videre behandling direkte etter akuttinnleggelsen 

(Helse Nord RHF, Regional fagplan for TSB, 2019-2025). 

 

Det utarbeides en rapport for innspill til sak i Helse Nord høsten 2020. Evalueringen skal 

også være egnet for bruk til lokal videreutvikling av tilbudet. Følgende problemstillinger 

er berørt i evalueringen: 

Hovedspørsmål: Beskrive og evaluere tilbudet om akuttplasser i TSB 

Delspørsmål: 

1.    Hva er erfaringer med samtidig akutt og elektiv virksomhet? 

2.    Er det behov å styrke ressurser og kompetanse i tilbudet og de tilliggende 

tjenestene? 

3.    Er det behov for å justere målgruppen og foreta avgrensninger opp mot øvrig 

tilbud? 

4.    Hvordan er grenseoppgangen mot akuttilbudet ved SPHR-ene? 

5.    Er det behov for bygningsmessige justeringer? 
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6.     Hva er de økonomiske og organisatoriske implikasjonene av eventuelle 

endringsforslag? 

 

2. Evalueringsmetode 

2.1 Intervju 

Kvalitative intervjuer er en egnet metode for å få tak i folks erfaringer og den meningen 

og de refleksjonene de knytter til disse (Malterud, 2011). Det ble utarbeidet egne 

intervjuguider tilpasset hver informantgruppe på bakgrunn av problemstillingene, 

generell kunnskap om feltet og spesifikk kunnskap om Akutt TSB.  

 

Intervjuene var semistrukturert for å sikre svar på sentrale spørsmål, men også for å 

kunne være åpen for å ta opp andre temaer enn de som sto i intervjuguiden. Intervjuene 

ble gjennomført individuelt og ansikt-til-ansikt med unntak av et intervju som ble 

gjennomført med videokonferanse.  

 

For informantgruppene pårørende, leger og rusteam ble det valgt ut en ressurs- eller 

nøkkelperson av prosjektets arbeidsgruppe, som da ble talsperson for disse tre 

gruppene. Disse personene ble kontaktet direkte og forespurt av leder for 

arbeidsgruppen.  

 

De ansatte på Avrusning ble valgt ut av arbeidsgruppen etter forslag fra leder Nils 

Vollstad. Det var ønskelig med en tverrfaglig sammensetning, informantene skulle har 

ulike funksjoner, roller og kjønn. En fagutvikler, et verneombud og en psykolog ble 

plukket ut. 

Lederne i direkte linje ble valgt ut og besto av enhetsleder Avrusning, seksjonsleder 

Russeksjon Tromsø og avdelingsleder Rusavdelingen.  

 

Tabell 1 viser en samlet oversikt over intervjuer og intervjuform. 
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Tabell 1. Samlet oversikt over intervjuer og intervjuform 

Informantgrupper Antall 

intervjuer 

Intervjuform 

Pasienter 5 Individuelle ansikt til 

ansikt 

Pårørende 1 Videokonferanse 

Rusavdelingen: 

• Ledelse på avdeling-, seksjon- og 

enhetsnivå 

• Ansatte på akutt TSB 

• Avdelingsoverlege  

 

3 

 

3 

1 

Individuelle ansikt til 

ansikt 

Avdeling Nord: 

Rusteam Tromsø 

 

1 

Individuelle ansikt til 

ansikt 

 

 

2.2 Spørreskjema 

I tillegg til intervjuer ble det utarbeidet et felles elektronisk spørreskjema i Questback. 

Formålet med det var å kunne nå ut til viktige samarbeidspartnere. Det var spesielt 

ønskelig å få informasjon om deres erfaringer med bruk av det nye akuttilbudet. For 

eksempel om deres erfaringer med samarbeidet gjennom hele forløpet, 

brukermedvirkning, bruken av tilbudet og tilfredshet. Et utvalg av kommuner ble valgt 

ut til å delta i spørreundersøkelsen. Inkluderingskriteriene var at de skulle ha reell 

erfaring med tilbudet. Med dette menes at utvalget skulle bestå av enheter og 

kommuner som har hatt direkte erfaring med Akutt TSB. Dette for å øke 

sannsynligheten for å få tak i reelle erfaringsytringer. Spørreskjemaet ble sendt ut 

direkte til enhets-/avdelingsledere med forespørsel om å videresende skjemaet til 

aktuelle ansatte i sin enhet. I noen kommuner hvor det ikke var oppgitt på hjemmesiden 
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hvem som var leder, eller ingen mailadresser forelå, ble spørreskjemaet sendt direkte til 

postmottaket for kommunen. 

 

Det viste seg å være vanskelig å skaffe en god oversikt over videredistribueringen fra 

lederne og postmottaket. Konsekvensen av det er at det er umulig å beregne en eksakt 

svarprosent for spørreundersøkelsen. Det er allikevel grunn til å tro at den var veldig lav 

da antallet svar lå langt under det man kunne forvente. Det betyr ikke, i seg selv, at 

svarene ikke er representative, for manglende svar kunne vært tilfeldig fordelt. Det har 

vi imidlertid ikke mulighet til å sjekke da vi heller ikke har kontroll på hvem som har 

mottatt spørreskjema. Dermed blir det også stor fare for at det kan være skjevheter i 

svarene. De svarene som har kommet inn kan for eksempel være knyttet til temaet, ved 

at bestemte grupper personer har benyttet muligheten til å ytre bestemte meninger.  

På tross av disse svakhetene er utvalgte svar allikevel tatt med, men da kun for å 

illustrere noen tendenser. 

 

 

2.3 Informanter 

2.3.1 Pasienter 

Intensjonen med Akutt TSB er å yte hjelp til pasienter med akutte rusrelaterte 

problemer og sykdommer, samt sørge for at de får videre hjelp etter akuttinnleggelsen. 

Innlagte pasienter ved Akutt TSB er således de beste til å svare på om enheten fyller 

disse oppgavene på en måte som er til hjelp for dem. Det vil være en viktig indikasjon på 

hvorvidt man oppfyller intensjonene med etableringen av akuttsengene. 

Fire pasienter ble intervjuet etter bruker-spør-bruker metoden. Intervjuer var leder for 

en brukerorganisasjon. 

 

Avtaler om intervju med pasientene ved sengeposten ble organisert ved at ansatt 

orienterte om prosjektet og forespurte pasienten individuelt om de kunne tenke seg å bli 

intervjuet. Hvis de samtykke til intervju skrev de under på samtykkeerklæringen og 

intervjuer ble kontaktet av enheten. Intervjuene fant sted på enhetens samtalerom. 
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Pasientutvalget består av to kvinner og to menn, den yngste var 25 år og den eldste 53 

år. To pasienter oppga at de hadde vært innlagt på Akutt TSB tidligere, for den ene var 

dette tredje akuttinnleggelse. 

2.3.2 Pårørende 

En strategisk utvalgt ressursperson fra en brukerorganisasjon ble forespurt om å være 

talsperson på vegne av de pårørende. Det var først og fremst ressurspersonens direkte 

erfaring med tilbudet som pårørende som var avgjørende for at vedkommende ble valgt. 

Den pårørende dannet seg en erfaring med tilbudet i forbindelse med at et nært 

familiemedlem ble innlagt ved Akutt TSB ved to anledninger med nesten et års 

mellomrom. Aktuelle tema i intervjuet var blant annet forventninger til tilbudet og 

oppfølging etterpå, tilfredshet med tilbudet, tidsaspektet fra henvisning til innleggelse 

og pårørende involvering/ivaretakelse. 

2.3.1  Ansatte og ledere ved Akutt TSB/Rusavdelingen 

Lederne i linje fra Akutt TSB i rusavdelingen ble intervjuet (enhets-, seksjons- og 

avdelingsnivå), samt avdelingsoverlegen og tre ansatte ved Akutt TSB representert ved 

ulike yrkesgrupper, roller, fartstid i enheten og kjønn.  

2.3.2 Ressursperson Rusteam Tromsø 

En ressursperson ble plukket ut fra Rusteam Tromsø, Senter for psykisk helse og rus 

Tromsø for intervju. Rusteamet ble valgt som informant da de har henvist flest pasienter 

av rusteamene i UNN til Akutt TSB. Tabell 2 viser en oversikt over de som ble intervjuet 

og tabell 3 viser fagbakgrunnen deres. 

 

Tabell 2. Antall intervjuede 

Ansatte/ledere ved rusavdelingen Rusteam Pasienter Pårørende 

7 1 4 1 

 

Tabell 3. Fagpersoner intervjuet fordelt på fagbakgrunn: 

Faggruppe Ansatte/ledere Rusteam 

Psykologer 2 1 
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Leger 1 
 

Sosionom 1 
 

Sykepleier 1 
 

Vernepleier 1 
 

Ergoterapeut 1 
 

 

2.3.3 Samarbeidspartnere 

Før utsending av spørreskjemaet måtte det tas en vurdering på hvor bredt ut det var 

naturlig å gå. I forbindelse med oppstarten ble det sendt ut en mail med informasjon om 

tilbudet til samarbeidspartnerne i regionen. Tilbakemeldingen fra Akutt TSB var at pga. 

kapasitetsutfordringer hadde de ikke gjentatt annonseringen av tilbudet. 

Erfaringsmessig var det heller ikke tatt i bruk i utstrakt grad i andre HF i Helse Nord. Det 

ble besluttet i arbeidsgruppen at det da ikke var naturlig å distribuere det ut på bred 

basis i hele regionen. De som ble valgt ut var: alle enheter innen psykisk helsevern og 

TSB i egen klinikk, medisinsk avdeling UNN og utvalgte kommuner i regionen. Med 

utgangspunkt i oversikten over kommuner som har hatt innlagte pasienter i 2019 og 

2020 ble de nevnte kommunene i tabell 4 inkludert i rapporten.  

 

 Tabell 4. Oversikt kommuner forespurt om deltakelse i Questback 

Fylke Kommune 

Troms og Finnmark Tromsø 

 
Harstad 

 
Nordreisa 

 
Sør-Varanger 

 
Vadsø 

Nordland Bodø 
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Andøy 

 
Brønnøy 

 
Alstahaug 

 

Informantene fra disse kommunene var ledere og ansatte i psykisk helse og rustjenester 

samt fastleger.  

 

Totalt fikk vi 45 svar, fordelt på 34 svar fra Spesialisthelsetjenesten og 11 fra 

kommunene.  

 

2.4 Analyse av kvalitative data 

Utskrift av intervjuer utgjør det kvalitative datamaterialet. Analysen ble gjennomført på 

følgende måte. To personer leste gjennom hele datamateriale for å danne seg en 

oppfatning om hva empirien som helhet betyr for problemstillingene i avsnitt 

1.5.  Deretter ble enheter med relevans for problemstillingene identifisert og sortert i 

ulike grupper, og deretter undergrupper. Ved å samle utsagn fra flere informanter om et 

tema i en undergruppe kunne resultatene sammenliknes og oppsummeres på tvers av 

informantene og informantgruppene. Som tredje trinn i analysen ble de 

meningsbærende utsagnene samlet i undergruppene og skrevet sammen under 

dekkende overskrifter. 
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3. Resultater 

Resultatene presenteres tematisk, og under hvert hovedtema presenteres både 

kvalitative og kvantitative data. Sitater som representerer betraktninger som er gjort av 

flere informanter er tatt med for å tydeliggjøre hovedpoenger. 

 

Først presenteres aktivitetstallene fra det siste året ved Akutt TSB, UNN.   

 

3.1 Aktivitetstall 

I 2019 var gjennomsnittlig belegg på de fire akutte sengene 53%.  Gjennomsnittlig 

liggedøgn var 5,3 dager og 108 unike pasienter fikk tilbud, noen hadde flere 

innleggelser. I 2020 var det fram til juni et gjennomsnittlig belegg på 75%. 

Gjennomsnittlig liggedøgn i 2020 var økt med en dag til 6,4 dager og 70 unike pasienter 

har fått et tilbud så langt. Totalbelegget har i gjennomsnitt økt fra 85,1% i 2018 til 

93,9% i 2019.  

 

Tabell 5. Liggedøgn og belegg akutte og totale innleggelser 2019 og 2020.  

År Antall innleggelser (ant. unike 

pasienter) 

  

Gjennomsnitt liggedøgn på 

innleggelser 

Gj. snitt belegg 

innleggelser 

Akutt Totalt Akutt Elektiv Akutt Totalt. 

2019 145 (108)  363 5,3  10,5  53%  93,9% 

2020 85 (70) 178  6,4  9,1  75% 89,3%* 

Datauttrekk fra HN-LIS. *Ekskludert perioden mars-mai, hvor samlet beleggsprosent var sterkt 
preget av Covid-19 nedstengning (tallene gjelder altså mnd. jan-feb. og juni 2020). 
 

I 2019 var 60% av pasientene henvist tilhørende Tromsø kommune. Nærliggende 

kommuner som Senja, Harstad, Nordreisa og Målselv hadde opptil flere pas. henvist. En 

rekke andre kommuner i Nord-Norge og utenfor landsdelen hadde kun en person 
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tilhørende kommunen henvist til posten. Totalt utgjorde pasienter fra Nord-Norge 

93,5% av de henviste. En person var fra utlandet. 

 

Tabell 6. Antall unike pasienter innlagt fra den enkelte kommune i 2019.  

Kommuner 2019 

Tromsø  64 

Sør-Varanger 4 

Senja, Nordreisa 3 

Målselv, Vadsø, Harstad, Alta, Hammerfest 2 

Andre kommuner i Nord-Norge (1 pas. Fra hver kommune – anonymisert av 

hensyn til taushetsplikt) 

17 

Andre kommuner utenfor Nord-Norge (1 pas. Fra hver kommune – anonymisert 

av hensyn til taushetsplikt) 

7 

Utland 1 

 

Per juni 2020 var over 40% av alle pasientene fra Tromsø kommune. 5,8% var 

tilhørende Harstad og 4,7% Alta kommune som de to enkeltstående kommune med flest 

henviste pasienter etter Tromsø. Totalt 98,8% av pasientene var fra Nord-Norge og kun 

1 pasient fra utenfor landsdelen. 
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Tabell 7. Oversikt kommuner som har lagt inn pasienter til og med juni 2020 

Kommuner 
Antall unike pasienter fra den 

enkelte kommune 

Tromsø 35 

Harstad 5 

 

Alta 
4 

Hammerfest, Sortland, Balsfjord, Målselv, 

Nordreisa, Vadsø, Narvik 
2 

Øvrige kommuner i Nord-Norge (1 pasient fra 

hver kommune 
11 

Øvrige kommuner utenfor Nord-Norge 
1 

 

3.1.1 Hvem er pasientene ved Akutt TSB? 

Tall fra 2019 viser at 33% (36) av pasientene var kvinner og 67% (72) menn. I 2020 var 

20% kvinner og 80% menn. Mennene sto for flest reinnleggelser både i 2019 og 2020. 

Sammenliknet med elektivt innlagte pasienter på samme post, var tendensen at alderen 

blant de akuttinnlagte pasientene var høyere (se tabell 8). Mens andelen ø-

hjelpspasienter i alderen under 50 år var 37,5 %, utgjorde de over halvparten (52,4 %) i 

aldersgruppene fra 50 og oppover. Vi merker oss at tendensen ikke er synlig i den aller 

yngste aldersgruppen, men antall pasienter under 20 år er så lavt at dette kan skyldes 

tilfeldigheter. Aldersspennet var fra 18 til 73 år.  
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Tabell 8. Alderssammensetning per henvisningstype 01.01.19 - 30.06.20.  

 

Når det gjelder diagnose er det flest pasienter med opiat- og 

alkoholavhengighetssyndrom som legges inn både i 2019 og 2020 (se tabell 9). 

Tabell 9. Diagnose/rusmiddel i antall innleggelser for kvinner og menn i 2019 og 2020 

(tom juni). 

Diagnoser, i hovedsak: 2109 2020 (tom. juni) 

Opiatavhengighetssyndrom 28 19 

Skadelig bruk av opiater 2 0 

Akutt opiatintoksikasjon 1 0 

Alkoholavhengighetssyndrom 44 32 

Skadelig bruk av alkohol 12 2 

Akutt alkoholintoksikasjon 1 0 

Skadelig bruk av andre stimulantia 2 2 

Skadelig bruk av flere stoffer 3 0 

Cannabinoidavhengighetssyndrom 3 4 

Avhengighetssyndrom som skyldes flere stoffer 1 3 

  

For de pasientene som har vært innlagt flere ganger varierer hoveddiagnosen for noen 

ved de ulike innleggelsene.  
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3.2 Erfaringer med tilbudet – hovedtrekkene 

Ved planleggingen av tilbudet ble det konkretisert at det var den rusfaglige delen det var 

ønskelig å fokusere på. Videre at de konkrete rammene for omfanget av akuttforløpet 

inkludert tidsperspektivet, innholdet i behandlingen og kriteriene for når pasienten er 

ferdigbehandlet skulle ligge til grunn. 

 

Det generelle inntrykket fra intervjuene med alle informantgruppene er at det uttrykkes 

en unison tilfredshet med å få etablert et akuttilbud til ruspasienter. Det beskrives som 

nyttig og viktig: 

 

“Etableringen har styrket tilbudet til de rusavhengige. Tidligere ville mange av dem fått en 
uviss skjebne i somatikken eller psykisk helsevern.” 
 

“Vi er glade for å kunne ta på alvor de som har behov for akutt behandling pga. sin 
ruslidelse”. 
 

Det er ingen tvil om at etableringen av akuttilbudet har vært kjærkomment. Tall fra 

spørreundersøkelsen viser også at 40% av de spurte har Akutt TSB som førstevalg ved 

behov for akuttinnleggelse for pasienter i TSB. 22,5 % svarer at de ikke vet og 25% 

svarer i noen grad.  

 

Mange gir uttrykk for at arbeidet ved Avrusning Tromsø, naturlig nok, har endret seg 

etter at Akutt TSB ble etablert, både når det gjelder innhold og mengde. De ansatte gir 

tilbakemelding på at arbeidsbelastningen etter oppstart er mangedoblet. Mer 

administrativt arbeid som resultat av økt turnover blant pasientene, inntak på 

kveld/natt/helg, økt fravær i legegruppen pga. vaktordningen:  

 

“Pasientene vi får inn er dårligere.” 

 

“Det har blitt mer utfordrende og variabelt arbeid, men det er også tilfredsstillende å få 
brukt sin kompetanse.” 
 

“Dette er en ny måte å jobbe på, tar tid å endre kulturen fra elektiv til akutt-tankegang. F 
eks forståelsen for å kanskje måtte bruke flere og mer medikamenter i behandling”.  
 

På bakgrunn av disse endringene uttrykker ledelsen at de er svært fornøyd med de 

ansattes jobb. En leder sier det slik: 
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“Innenfor rammene som vi har gjør miljøpersonalet en fantastisk jobb. Legene og 
psykologene strekker seg langt. Fantastisk personalgruppe.” 

 

Postens innførelse av visittrunde beskrives som en suksess. Det har redusert 

usikkerheten hos pasientene i forhold til når de får møte lege og det blir mindre 

spørsmål til miljøpersonalet. 

 

En konkret erfaring som posten har gjort seg er at de ser at de kan avkorte tiden på 

avrusning fra 2-3 uker ned til 2-10 dager. De ser at de blir generelt mer effektive ved å 

ha akutte forløp.  

  

Det er mye positivt å høre fra ansatte og ledere, men det synes også å være svært delte 

erfaringer og meninger omkring selve prosessen rundt etableringen. Videre er det store 

sprik i oppfatninger om arbeidets innhold og organisering. Noen beskriver det som 

noenlunde smertefri, mens andre understreker at det har vært mange og ulike 

utfordringer, både under oppstart og senere. Det fortelles blant annet om uklare 

retningslinjer og prosedyrer for innføringen av et akuttilbud: 

 

“Det har vært utfordrende. Vage retningslinjer, lite gjennomtenkt innføring hvor vi har 
måttet gå opp veien selv.” 

 

En annen utfordring synes å være inkludering og ivaretakelse av pårørende.  
 

“Pårørende involveres lite. Henger nok sammen med at pasientene er inne i kort tid, og 
tiden går med til abstinensbehandlingen.” 
 

De ansatte opplever også at både pårørende og pasienter takker nei til involvering ved 

forespørsel: 

 

“....ofte når vi spør får vi et nei, både fra pårørende og pasienter”. 
 

Før vi går nærmere inn på flere av utfordringene vil vi først presentere resultatene fra 

intervjuene med pasientene og pårørende, som må sies å være en god indikator på hvor 

vellykket tilbudet har vært. 

 

3.2.1 Pasientenes erfaring 

Alle pasientene uttrykker stor tilfredshet med å ha fått tilbud om akutt rusbehandling. 

De opplever at de klarer å nyttiggjøre seg av tilbudet og det eksisterer hovedsakelig en 
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stor tilfredshet med behandlingen. 3 av 4 pasienter svarer at det er veldig bra og en sier 

at det er det beste tilbudet pasienten har fått, mens en annen syns at det er “sånn 

passe”;  

 

“Dette er det beste tilbudet jeg har hatt. Særlig at det kommer noen og ser til meg så ofte. 
Føler meg veldig hjemme her. Utrolig flott personell. Det er veldig fint å ha noen som har 
tid å snakke med meg.” 
 

“Jeg er svært fornøyd med legene som jobber her og synes de er flotte mennesker som hele 
tiden spør hva jeg tenker, mener og ønsker” 

 

“De ansatte varierer, mange forskjellige personligheter, men synes at de kunne vært bedre 
på å kommunisere. Jeg fikk beskjed om at det skulle bli tatt kontakt med lege i natt, noe 
som enda ikke har skjedd og kl. er 14.00.” 

 

“Noen burde også kanskje ikke jobbet her eller med mennesker generelt” 

 

Det er særlig opplevelsen av at de ansatte er lett tilgjengelig for samtale som trekkes 

fram som positivt. Det trekkes også frem at det er fint å snakke med andre pasienter i 

samme situasjon. 

 

For en av pasientene var situasjonen rundt innleggelsen svært dramatisk, for de andre 

tre hadde de selv et ønske om en hastig innleggelse og fikk plass. Siden de bodde nært 

tilbudet tok de seg hit på egenhånd. Samarbeidet mellom henviser og Akutt TSB 

beskrives for alle som veldig godt, en trekker fram at hun var svært fornøyd med at hun 

fikk tilbud i TSB og ikke psykisk helsevern: 

 

“Legevaktlegen snakket med en ruslege og valget sto mellom Akutt TSB og 
akuttpsykiatrisk. Jeg er kjempeglad for jeg kom hit og ikke på akuttpsykiatrisk. Synes det 
har fungert ganske bra.” 

 

Pasientene etterlyser at det kunne vært mer koselig på posten. En uttrykker det slik:  
 

“Rommet ser ut som et typisk rom fra en skrekkfilm fra 70-tallet fra et asyl. Rommene 
burde vært mer koselig slik at mennesker med angst kan føle seg hjemme. Dette hadde 
gjort det enklere i overgangen ut også” 

 

De foreslår mer planter, bilder og flere farger på veggene. En trekker spesielt fram tv-

stuen som bra, at det er spill her som gjør at man slipper å tenke på negative ting.  

Alle etterlyser også muligheten til å få delta på aktiviteter som ellers blir tilbudt andre 

pasienter. 
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3.2.2 Pårørendes erfaring 

Pårørende trekker fram en rekke spesifikke erfaringer som positive med tilbudet. For 

det første at pasienten ble motivert til og fikk tilbud om å ta imot videre behandling etter 

begge akuttinnleggelsene. Videre at pårørende opplevde pasienten godt faglig ivaretatt 

under avrusningen (medikamentelt). At de fikk tilbud om en orienterende samtale ved 

oppstart av første innleggelse og videre at pasienten fikk bli på posten utover de 72 

timene som først var forespeilet. Ved siste innleggelse fikk pasienten også umiddelbar 

plass med hjelp fra en intern ansatt i TSB:  

 

“Siste gang kom pasienten inn med en gang. Jeg tok kontakt med kontaktperson fra siste 
opphold på Rusbehandling Ung, tror det utgjorde en forskjell at pas. hadde noen som 
kunne snakke for seg.” 
   
Pårørende forteller om en rekke utfordringer knyttet til rollen som pårørende i 

forbindelse med akuttinnleggelsene. Alt fra at pårørende var den som tok initiativ til at 

pasienten fikk henvisning, var den som måtte informere henviser om tilbudet første 

gang, samt opplevde en stor usikkerhet omkring pasientens situasjon og hadde behov 

for informasjon som de ikke fikk. Mangel på involvering og informasjon var det 

pårørende trakk fram som en av de negative erfaringene: 

 

“Jeg følte meg ikke involvert foruten når jeg selv har ringt”   
 

“De kunne etterspurt hvordan man har det, det er slitsomt, ........... blir ganske oppgitt, de 
kunne spurt om det noe vi trenger..” 

 

“Det skulle vært flere samtaler, en i starten, en i midten og en på slutten av oppholdet også. 
Ønsker åpen dialog.” 

 

“De tok ikke kontakt med meg i forbindelse med 2. innleggelse eller etter første 
orienterende møte første gang selv om pasienten hadde gitt meg full innsynsrett. Vi ønsker 
å vite hva som skjer”  
 

Pårørende mener det er en rekke viktige grunner til at de bør involveres. For det første 

så sitter de på mye informasjon og for det andre kan de bidra i vurderinger. Videre så 

mener pårørende at behandlingen blir dårligere når de ikke involveres; 

 

“Vi kunne tematisert ting pasienten lar være å ta opp”. 
 

Pårørende savnet blant annet fokuset på pasientens psykiske helse under oppholdet. 

Gjerne i form av en kartlegging. 
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Den andre negative opplevelsen var i forbindelse med at det ikke var ledige akuttplasser. 

Pasienten ble i stedet lagt inn på lokalt SPHR med veiledning fra Akutt TSB. Pårørende 

forteller at planen var at pas. skulle starte nedtrapping på SPHR i påvente av ledig plass 

på Akutt TSB. Men det trakk ut i tid og til slutt ble pasienten sendt hjem; 

 

“Pas. ble sendt hjem etter en uke, pasienten fikk med seg alle tablettene sine og måtte da 
vente hjemme og ta buss til Tromsø da han fikk plass. Jeg opplevde det ikke som ok at pas. 
ble sendt hjem fra DPS.”  
 

3.2.3 Lederes og ansattes erfaringer 

Som tidligere nevnt uttrykkes det stor tilfredshet med selve etableringen av et 

akuttilbud for ruspasienter i regionen. Men resultatene fra intervjuene gjenspeiler også 

at det har vært en del utfordringer etter oppstarten.  

3.2.3.1 Samtidig akutt og elektiv 

Implementering av et akuttilbud har medført endringer i postens nedslagsfelt og 

arbeidsform, og nær sagt alle trekker fram at det har vært logistikkmessige utfordringer 

ved samtidig drift av akutt og elektiv. Både når det gjelder inntaksprosessen og i selve 

arbeidet ved posten.  

For det første har innføringen av akuttsenger medført at beleggsprosenten har økt, og 

det har resultert i at de daglig må avvise pasienter på grunn av kapasitet. Det er mange 

som sier at de ikke har mulighet for å dekke behovet, og at de dermed blir stående i 

spennet mellom å gi et godt tilbud til noen få, opp mot større turnover og dårligere 

forberedte utskrivelser.  

  

Et annet forhold, som beskrives som utfordrende ved samtidig akutt og elektiv 

virksomhet er at det synes å oppstå et konkurranseforhold mellom de to 

pasientgruppene. For eksempel ved at det forkorter planlagte innleggelser for å rydde 

plass for akutte, eller motsatt, at elektive pasienter opptar kapasiteten i lengre perioder. 

En lege kommenterer det på denne måten: 

 

«Hvor er de akutte plassene? Det sklir ut og tilbake til at posten blir fylt opp av elektive 
pasienter” 
 

En leder ga således uttrykk for at det hadde vært bedre med bare akutt virksomhet.   
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“Kunne egentlig fylt opp avdelingen med akutte pasienter som så fikk tilbud om avrusning 
etterpå”  
 

Et tredje viktig forhold handler om selve inntaksprosessen. Det er flere som beskriver 

denne som uoversiktlig. Enkelte sier at det ikke er utarbeidet egen prosedyre for inntak, 

og i mangel av en slik prosedyre beskrives det som kaotisk i forhold til hvem som gjør 

den akutte vurderingen. På kveld er det vakthavende lege, men på dagtid mer uklart: 

 

Informant: “vi vet ikke hvem vi skal ringe for å få lagt inn pasientene? Vi ringer 
vaktrommet, der ber de oss ringe Nils (leder), hvis ikke han er der ringer vi Vibeke eller 
Hanne Mona eller lege.”  
Intervjuer: “vet du at du kan ringe lege i vakt?  
Informant: “nei, visste ikke de hadde den ordningen” 

 

Legene i vakt gir også uttrykk for at det er vanskelig å få oversikt over ledig kapasitet; 
 

“Vi har ikke oversikt over om det er plass eller hvor lenge pasienten får bli”. 
 

Legene uttrykker også frustrasjon over flere av de vurderingene som blir gjort. De 

opplever at de ikke får gode nok opplysninger, at de har det altfor travelt og ikke har tid 

til å gjøre gode nok vurderinger. Det mangler ofte skriftlig henvisning, medisinliste og 

anamnese, og det kan ofte mangle en bestilling. 

 

En annen erfaring som trekkes frem er at enheten tar kun imot akutt etter kapasitet, 

men at den ikke har en øyeblikkelig hjelp funksjon. Dette synes å være en kilde til 

forvirring.  

 

“Det forstår ikke henviser, de forstår ikke forskjellen, de forstår ikke hvordan man kan si 
nei” 
 

“Det synes å være en del misforståelser i forhold til hva som menes med akutt behov for 
avrusning. Kunne vært kommunisert bedre ut hva man mener med det”. 
 

En av legene mente sågar at det var feil å annonsere i media at de har akutte plasser:  
 

“Mer rett å si at vi gjør akutte vurderinger men henviser er ofte ikke interessert i 
vurderingen, men i plassen! Bestillingen er på senga fra pårørende, rusbehandler etc. ikke 
på vurderingen, det er et paradoks.” 
 

Det fortelles også om erfaringer og opplevelsen av å måtte endre sin forståelse for å 

måtte bruke flere og mer medikamenter i behandling. Ifølge en ansatt har det oppstått to 
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leire i ansattgruppen, og at disse står mot hverandre i forhold til hvor restriktiv det er 

riktig å være, særlig når det gjelder benzodiazepiner.  

 

Et generelt inntrykk fra resultatene fra evalueringen er at flere av de forholdene som 

beskrives ovenfor, gjenspeiler en manglende forståelse og konsensus av begrepet akutt 

innenfor TSB. Videre at dette sprer seg og påvirker store deler at den akuttmedisinske 

behandlingskjeden. Dette forholdet vil derfor bli et av de sentrale temaene i 

drøftingsdelen i avsnitt 4.  

3.2.3.2 Justering av målgruppen? 

Det var bred enighet blant de ansatte og lederne om at tilbudet treffer målgruppen. 

Legene på sin side gav tilbakemelding på at det var et behov for å definere tydeligere 

hva som var indikasjon for innleggelse og at vurderingen omkring indikasjon fungerte 

dårlig. Dels pga. for dårlig informasjonsgrunnlag, som tidligere nevnt, men også fordi 

flere personer med ulike roller var involvert i vurderingen: 

 

“Ansvaret er pulverisert, det gjør det veldig vanskelig for de som skal legge inn pasientene” 

 

“Legene vet ikke hvem de skal kontakte for å få lagt inn pasientene, skal de ringer 
vaktrommet, leder eller lege?” 

 

Selv om det ofte var indikasjon for en innleggelse blant pasientene som kom, var de ikke 

alltid enig i hastegraden. De ansatte forklarer det blant annet slik; 

 

“Ofte er det ikke så akutt, pasientene kommer likevel midt på natten og i helgen. 
Erfaringen tilsier at disse pasientene godt kunne kommet neste dag eller mandag, jeg ser 
ikke indikasjonen for akutt” 

 

“Vi har erfaring at pasienter blir sendt likevel med taxi eller fly selv om vakthavende lege 
har sagt at det ikke er indikasjon ... det er et samhandlingsavvik” 

 

“En pasient kom med 3 i promille og hadde drukket de siste 3 mnd. Han kunne godt ha 
ventet til neste dag når han var blitt litt mer abstinent og ellers klarere i hodet. Er det fare 
for somatiske komplikasjoner så er det somatikken som er rett plass.” 

 

En leder påpeker at det er kommet en ny pasientgruppe, personer med 

alkoholavhengighet. Disse blir ofte henvist fra somatiske avdelinger både fra UNN i all 

hovedsak, men også fra Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.  
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En informant beskrev frustrasjonen knyttet til opplevelsen av at det eksisterer ulike 

forståelser og manglende enighet rundt betydningen av “akutt” og de mulige 

implikasjonene det medfører slik;  

“Det er ulike forståelser av akutt behandling TSB. Noen er opphengt i 72 timer så videre til 
avrusning, hvor kommer det fra? Kommer de inn så kommer de inn, man kan ikke definere 
på forhånd hvor lenge den akutte fasen varer. Slik er det ikke i psykisk helsevern, hvorfor er 
det slik i TSB?” 
 
Mangelen på en felles forståelse, klar definisjon og operasjonalisering av hva som ligger i 
akutt, kan synes å resultere i at Akutt TSB ender opp med å gi tilbud til langt flere enn de 
som strengt talt er i målgruppen. Som en ansatt sier:  
 
“Avrusning prøver å gi et tilbud til alle pasientene” 

 

3.2.3.3 Avgrensninger opp mot øvrig tilbud? 

Rusakuttbehandling kan sees som et fagfelt i skjæringspunktet mellom både somatikk 

og psykisk helsevern. Det er helt nødvendig med klare ansvarsfordelinger og samtidig 

god samhandling. Her forstås øvrige tilbud som både de akutte enhetene i psykisk 

helsevern og somatikk, og evt. andre tilbud om akutt rusbehandling.  

 

I forhold til det sistnevnte sier de ansatte og lederne, og rusteam at det ikke eksisterer 

andre akuttilbud i TSB. Imidlertid viser svarene fra spørreundersøkelsen at det gis 

alternative tilbud til pasientene. Av alternativer nevner de at nr. 1. alternativt tilbud er 

døgntilbud på SPHR, 2) akuttpost PHV/ Russeksjon Narvik (samme prosentandel), så 

kommer somatisk avdeling og sist akuttime ved poliklinikken.  

 

Tilbudet vurderes som kvalitativt forskjellig fra andre akuttilbud i psykisk helsevern i 

noen grad av 22,5% av de spurte, 19% svarer i stor grad/svært stor grad forskjellig og  

47,5% svarer at de ikke vet. 

 

Representanter for Akutt TSB og legene gir tilbakemelding på at de veileder tilliggende 

tjenester i stor utstrekning og slik sett gjør en vurdering på bakgrunn av informasjonen 

de får enten med å ta imot pasienten eller veilede henviser med å ta kontakt med rett 
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behandlingsnivå. Ofte må de avvise henvendelser pga. kapasitet og da må alternativer 

benyttes.  

En leder uttrykker at det er et behov for å gå opp grensegangene til akuttilbudene ved 
SPHR.  
 
“Det er behov for å gå opp akuttilbudet ved SPHR`ene. I hvor stor grad gir SPHR et 
akuttilbud til en pasient med ruslidelse? Hva skal Akutt TSB og hva skal SPHR ivareta? Det 
er knyttet en rekke utfordringer til at SPHR skal ha egne løsninger. De bør ha en avgrenset 
oppgave da det har vist seg å oppstå en god del utfordringer, kompetansemessig og ved 
uheldig blanding av pasientgrupper. De bør ta avgrensede oppgaver som lettere avrusning, 
stabilisering og samtidig rus og psykiske lidelser”  
 
“Det er også behov for å avklare gråsonepasienter, men jeg opplever at vi klarer å bli 
enige.” 
 
Gråsonepasientene er som oftest ROP- pasienter med psykoseproblematikk eller 

pasienter med rusutløst psykose. Representant for rusteamene sier at Akutt TSB 

oppleves mer smidig enn f.eks. AAT og at det kan oppstå uklarheter i samarbeidet 

rusteam og AAT i forhold til hvem som har ansvaret for å ta en beslutning om hvor 

pasienten skal legges inn. 

 

En annen erfaring Akutt TSB har gjort seg er at SPHR ikke bruker tilbudet mye og 

etterlyser at psykisk helsevern benytter spesialistkompetansen til Akutt TSB mer.  

Akutt TSB blir også benyttet av døgnposter i TSB som legger inn pasienter som ruser seg 

aktivt under rusbehandling slik at de får et tilbud om avrusning før de tilbakeføres til 

påbegynt behandlingen. 

 

3.2.3.4 Behov for ressurs- og kompetansemessig styrking av tilbudet og de 

tilliggende tjenestene? 

3.2.3.4.1 Bemanning 

Det fremkommer ulike oppfatninger om bemanningen er tilstrekkelig og god nok. 

Ledelsen trekker fram at grunnbemanningen er godt besatt og at alle stillingstypene er 

dekt, mens ansatte sier det er behov for flere sykepleiere og leger med RAM 

spesialisering.  

Avrusning fikk midlertidig tilført en LIS-lege stilling høsten 2020, etter intern 

omfordeling i Russeksjon Tromsø, en endring som er godt mottatt ved enheten. 
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Det trekkes også fram at det er en utfordring med stor utskifting av personell. Denne 

ustabiliteten fører til visse utfordringer med å bygge opp og bevare kompetanse både 

rundt avrusning og akuttbehandling i enheten.   

 

De ansatte er uenig om hvorvidt kompetansen er relevant og dekkende. Det synes å 

være enighet om at enheten er særlig god på klinisk avrusning, men når det kommer til 

den somatiske oppfølgingen av de mest intoksikerte pasientene på posten er det ikke 

like stor begeistring.  

 

“Enhetens og sykepleiernes kompetanse på somatikk er altfor dårlig. Dette går på 
kompetanse på basale ting som å sette intravenøst”. 
 

“Overlegene kan være bekymret for om pasientene får god nok oppfølging på det somatiske 
i Akutt TSB, særlig de mest intoksikerte”. 
 

Det vises til Russeksjon Narvik og den gode somatiske kompetansen som er bygd opp 

der og at det er behov for en generell heving av Akutt TSBs kompetanse på somatikk. 

Blant annet nevner flere at det ville være et faglig løft med en farmasøyt i 50% stilling 

for samstemming av de ulike medikamentene, videreutdanning hos miljøpersonalet og 

flere sosionomer som kunne jobbet opp mot kommunene.  

 

Det påpekes også behov for mer medisinsk teknisk utstyr for behandling av 

abstinenssymptomer, samt ønske om større nærhet til somatisk avdeling i Breivika for 

f.eks. blodprøvetaking, og generelt for å få til tettere samarbeid med somatiske enheter 

for å øke tilgangen på slike tjenester for pasientene. 

 

Det synes også å være en uenighet om i hvor stor grad de klarer å bistå pasientene som 

er innlagt med praktiske oppgaver som søknader etc. De somatiske utfordringene får 

mye av fokuset og det går på bekostning av andre oppgaver.   

3.2.3.4.2 Tilliggende tjenester 

Det påpekes behov for at de akutte tjenestene har tilstedeværelse av lege som kan 

vurdere den somatiske tilstanden til TSB pasientene. Overføringen videre fra Akutt til 

elektiv behandling synes også å være vanskelig.  
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“Videre medisinsk nedtrapping på døgnenheter har en ikke fått helt på plass” 

 

“De private institusjonene er ikke forberedt på å ta imot kjapt. Videre så er deres policy 
ikke i tråd med endringene hvis en pasient tester positivt på urinprøver pga. behov for 
langsom nedtrapping, får de ikke tilbud”. 
 

Et bedre tilbud til de yngste pasientene på UPS blir også nevnt: 
 

“Vi skulle hatt et system hvor vi kunne ivareta de unge.” 

 

Som nevnt er det også utfordrende å balansere behov for elektiv avrusning opp mot 

akuttilbudet.  

3.2.3.5 Lokaler og omgivelser 

Bygg 3 hvor Akutt TSB holder til på Åsgård er et gammel bygg med stort behov for 

nødvendig bygningsmessig oppgradering tilpasset dagens sykehusdrift. Det påpekes at 

bygget synes heller ikke å være tilstrekkelig tilrettelagt for personer med ulike 

funksjonsnedsettelser. Det vises også til at lokalene er for små, at de er 

underdimensjonert for plasser, ved at det mangler kontor for nye dagansatte, 

arbeidsstasjoner for miljøpersonalet, garderobefasiliteter, plass til medisinsk utstyr, 

undersøkelsesrom og samtalerom. En uttrykker fortvilelse over byggets tilstand; 

 

“Det er behov for å skifte ut vinduene. Det handler om pasientsikkerhet, de kan åpnes fra 
innsiden. Vi har hatt to fall fra vindu. Dette er det dårligste bygget på Åsgård, er det 
tilfeldig at det er Avrusning som ligger her?” 

 

Bedre tjenester omkring blodprøvetaking er også et behov de ser burde vært på plass på 

Åsgård. 

De fire akuttsengene er samlokalisert med elektiv avrusningsplasser og det ble ikke 

gjort noen endringer i lokalene i forbindelse med oppstart av akuttsengene. Samtlige 

påpeker et særlig behov for å kunne skille intoksikerte pasienter fra øvrige. Dette 

beskrive blant annet slik: 

 
“Intoksikerte pasienter må komme rett inn i avdelingen. Vi har ingen sluse eller 
skjermingsenhet. På natten f eks. lager høylytte pasienter støy for andre som sover” 
 
“Det burde vært mulighet for å kunne sette opp en glassdør i gangen og fått laget et 
skjermet rom, intoksikerte pasienter blir sjelden på rommene sine.” 
 
“Pasientgruppen passer sammen når de ikke lengre er intoksikerte, men før det passer de 
ikke sammen” 
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Pasienter med utagerende atferd har de heller ikke mulighet for å skjerme, en sier det 
slik:  
 
“Det ender med at vi må låse inn de andre pasientene for å skjerme de”. 
 

3.2.3.5.1 Videre pasientflyt 

Pasientflyten til videre behandlingstilbud i TSB beskrives som en utfordring. Det nevnes 

at akuttilbudet produserer for mange pasienter, og at det er for liten kapasitet til å ta 

imot kjapt. en sier det slik; 

 

“Mange skrives ut uten videre tilbud, det er ikke pasientens ønske, og vi vet de kommer fort 
tilbake igjen.” 
 

Tidsaspektet blir ofte kommentert. Vanskeligheter med å finne plass til videre 

behandling etter 72 timer, kommenteres slik.: 

 

“Mange pasienter er ikke abstinensfri etter 72 timer” 

 

“Vi får gode tilbakemeldinger på selve akuttilbudet, men for mange blir det for liten tid”. 
 

Det eksisterer fortsatt en rekke utfordringer med å være et fullverdig regionalt tilbud 

knyttet til utfordringer med geografi (lange reiseveier) og kapasitet ble også påpekt. 

 

Alle var enige om at ROP-pasienter med psykoseproblematikk hører hjemme i psykisk 

helsevern, det samme med pasienter med selvmordsproblematikk. Likevel gav de 

uttrykk for at disse pasientene ble oppfattet som “gråsone” pasienter i psykisk helsevern 

og ikke alltid så lett å få overført. Flere gav uttrykk for at det fortsatt var en pågående 

problemstilling å få psykisk helsevern til å ivareta disse pasientene.  

En uttrykker det slik: 

 

“Vi må koble AAT på når det er snakk om rusutløst psykose. Det blir et spørsmål om hvor 
skal pasienten være? Når saken er innom AAT er det uklart om hvem som har ansvaret for 
å fatte en beslutning. Hadde vært mye ryddigere med en henviser og en mottaker. Det er 
komplisert og tungvint. Har også opplevd at AAT overprøver vurderingen vår”. 
 

En annen trekker frem eksklusjon av ruspasienter fra tilbudet på SPHR: 
 

“En pasient var innlagt helt til det ble snakk om rus”. Det virker som de ikke vet at psykisk 
helsevern også kan ha ruslidelser, vi har en spesialistkompetanse som kan bidra inn på 
SPHR, det må gå begge veier når vi tar ROP-pasienter.” 

Styremøte i Helse Nord RHF
29. september 2021 - innkalling og saksdokumenter

253



 

33 
 

3.3 Samarbeid mellom Akutt TSB og øvrige helseapparat 

3.3.1 Samarbeid – noen aktivitetstall 

Samarbeidet mellom Akutt TSB og det øvrige hjelpeapparatet kan blant annet illustreres 

ved en oversikt over henvisende instanser til akuttinnleggelse og hvor pasientene 

henvises og skrives ut til etter innleggelse. I tabellen under vises andel av henvisninger 

fordelt på ulike instanser. Det er tatt utgangspunkt i innleggende leges rekvirentkode.  

 

Spesialisthelsetjenesten utgjør instansen med høyest andel av henvisningene (totalt 84 

% i 2019).  

 

Tabell 9. Pasienter henvist akutt TSB - henvisende instans. 2019- pr juni 2020. 

Henviser 2019 2020 

Spesialisthelsetjeneste 90 45 

Somatisk spesialisthelsetj. 32 27 

Fastl./primærvaktl./legevaktl. 22 12 

Andre ommunale tjenester 1 1 

Vi har brukt rekvirentkode som kilde her, og erfarer at det kan være enkelte feil (en leges 

rekvirentkode kan være registrert i flere fagfelt). Men tabellen gir likevel et inntrykk av 

hvem som henviser til tjenesten. 

Bak samlebetegnelsen “spesialisthelsetjenesten” finner man, ifølge Akutt TSB, flere ulike 

enheter. Innad i Rusavdelingen mottar de henvisninger fra Rusbehandling Ung og Restart, 

mens det er Ruspoliklinikken og de ulike rusteamene ved SPHR’ene som sender flest 

henvisninger totalt. I tillegg mottar Akutt TSB henvisninger fra psykiatrisk avdeling 

(akuttenhet). 

Hvor pasientene havner etter akutt innleggelsen varierer. Vurderinger om 

aktuelle behandlingstiltak tas med utgangspunkt i pasientens tilstand og egne ønsker. 

Mange ønsker å skrives direkte ut til hjemmet, uten videre oppfølging fra 
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spesialisthelsetjenesten. Andre overføres til videre rusbehandling innen TSB. Da kan det 

dreie seg om enten videre avrusning, poliklinisk eller døgnbasert rusbehandling. Enkelte 

pasienter overføres til kommunale døgnbaserte tilbud (f.eks. Helsehuset i Tromsø). 

Andre overføres til videre oppfølging i psykisk helsevern.  

3.3.2 Akutt TSBs samarbeid utad 

Samarbeidet opp mot somatisk avdelinger beskrives som godt. De ansatte forteller at 

det er ikke alltid de har forståelse for at det er manglende kapasitet til å ta imot 

pasienter på Akutt TSB. Somatisk avdeling i UNN bestiller tilsynsanmodninger på dagtid 

og det fungerer fint. 

 

I forhold til psykisk helsevern kan det av og til ikke være fullt så enkelt. En sier; 

 

“Det er fortsatt et stykke igjen for å gi ROP-pasientene et helhetlig tilbud for samtidig 
problematikk. Vi opplever at psykisk helsevern både tar imot pasientene og at de ikke vil ta 
dem” 

 

Selv har de ansatte på Akutt TSB sagt de kunne bli bedre på å innkalle til 

samarbeidsmøter. En sier; 

 

“Det henger nok sammen med den totale arbeidsbelastningen som gjør at vi fokuserer mest 
på helse.” 
 

3.3.3 TSB vaktlegenes perspektiv på samarbeid 

Det oppleves som om overlegene har stor faglig autoritet i posten, men at LIS legenes 

sitter igjen med helt andre opplevelser. Forvaktene opplever at deres avgjørelser 

trekkes i tvil av ansatte på posten og de blir ofte bedt om å komme tilbake og omgjøre 

vurderingen. En tenker at det kan ha denne sammenhengen: 

 

“Det er mange som ikke har helsefaglig bakgrunn som jobber der og føler seg utrygg på det 
medisinske. Derfor ønsker de mer tilstedeværelse av leger der”. 
 

LIS har også opplevd å bli snakket nedlatende til og at de ansatte krever å gå forbi 

forvakt og kontakte overlegen direkte selv.  
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3.3.4 Rusteamenes perspektiv på samarbeid 

Rusteamet opplever et meget godt samarbeid med Akutt TSB i forhold til inntak. De har 

erfart å ha fått en snarlig plass for pasientene sine, om ikke samme dag så innen 2-3 

dager. Beskriver Akutt avrusning som fleksibel og ønsker å finne gode felles løsninger. 

Når det gjelder utskrivelse er det rom for forbedring av samarbeidet; 

 

“Når de vurderer poliklinisk behandling, så burde de involvere rusteamene i den prosessen 
for å få avklart hva pasientene trenger. Om hva som skal skje videre. Har inntrykk av at 
dette går for fort og får ikke med seg pasienten og de som skal overta?” 

 

3.4 Samarbeidspartnernes erfaringer 

De aller fleste respondentene i spørreundersøkelsen kjente til tilbudet. 70% fra 

spesialisthelsetjenesten hadde mottatt en mail med informasjon om tilbudet, mens bare 

12.5% av respondentene i kommunehelsetjenesten hadde fått mail. I 

spesialisthelsetjenesten oppga 50% at informasjonen om tilbudet var tilgjengelig og 

utfyllende, mens 87,5% fra kommunehelsetjenesten svarte at de ikke opplevde 

informasjonen om tilbudet tilgjengelig og utfyllende. 60% opplever ikke målgruppen 

tydelig definert og 77.5% oppga å informere pasienter og pårørende om tilbudet.  

 

60% hadde direkte erfaring med henvisning til akutt innleggelse og 44% opplevde å få 

innlagt aktuelle pasienter. Nesten 70% opplever at det går raskt fra henvisning til det 

foreligger et behandlingstilbud, og 55% mener at det er behov for bruk av AMK.  

 

22,5% svarer at de opplever første kontakt og veien inn som oversiktlig og tilgjengelig. 

42,5% svarer i noen grad og 35% var lite eller svært lite tilfreds med tilgjengeligheten til 

tilbudet. Nesten 60% opplevde tilbudet tilgjengelig til pasientene, mens 40% opplevde 

det ikke var det. En uttrykte det slik: 

 

“Få plasser og de få gangene det har vært undersøkt om ledige plasser har det vært fullt. 
Oppleves lite tilgjengelig for et SPHR som er langt unna.” 

 

Opp imot halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen opplevde samarbeidet 

som tilfredsstillende mens bare 15 % opplevde det ikke tilfredsstillende. De resterende 

oppgir at de i noen grad er tilfreds.  
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25% rapporterer at de opplever pasientenes egne ønsker og behov blir vektlagt. 52.5% 

skriver at de ikke vet om det blir vektlagt i behandlingen. 70% svarer at de ikke vet om 

pårørende blir involvert/ivaretatt, mens 5% svarer at pårørende blir ivaretatt i 

stor/svært stor grad. 

 

30% svarer at de opplever at pasientene er i stor/svært stor grad tilfredse med akutt 

TSB. 50% vet ikke og 5% svarer i liten grad. 

67.5% svarer at de ikke vet om pårørende er tilfredse med tilbudet, mens 17.5 % svarer 

at pårørende er i noen grad tilfredse og 1% i stor grad og 2,5% i svært stor grad. 

Hos samarbeidspartnerne er 42,5% tilfredse i stor/svært stor grad, 20% vet ikke og 

25% i noen grad.  

 

Bare 17,5% opplever tilbudet i stor grad kvalitativt forskjellig fra andre akuttilbud i 

psykisk helsevern, 2,5% i svært stor grad, 47.5% vet ikke og 10% svarer i svært 

sliten/liten grad. Innenfor TSB svarer hele 57% at de ikke vet om tilbudet er kvalitativt 

forskjellig og 9,5% i stor grad forskjellig. 

 

42,5% svarer at de opplever tilbudet kvalitativt forskjellig fra elektiv avrusning, 35% vet 

ikke og 10% svarer i liten grad.  

 

27,5% svarer at de opplever akutt TSB har fokus på å motivere pasientene til videre 

behandlingstiltak. 45% svarer at de vet ikke. 

 

42,5% svarer at de opplever Akutt TSB kompetanse som relevant og tilstrekkelig, 37,5% 

vet ikke og 20% svar i noen grad. 
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3.5 Oppsummering av hovedfunnene 
 

3.5.1 Nødvendig etablering 

Etablering har i stor grad vært vellykket og nødvendig. Tilbudet er nå etablert 

som et viktig ledd i den totale behandlingskjeden. Resultatene tyder på at 

pasienter og samarbeidsaktører er tilfreds over at tilbudet er på plass, og det er 

stor etterspørsel på akuttplassene. Dette har gitt tjenesten 

kapasitetsutfordringer.  

 

3.5.2 Manglende felles forståelse av akutt 

Resultatene viser at det mangler en felles forståelse av hva som er akutt, både 

internt og eksternt. Dette resulterer i uklarheter og misforståelser i mange ledd 

og nivå i den akutte behandlingskjeden. Det er behov for tydeligere rutiner 

knyttet til vurdering av tilstand og hastegrad. Når pasienten er kommet inn i 

enheten bør det foretas en tverrfaglig vurdering av tilstand og behov videre. 

 

3.5.3 Kapasiteten avgjør om pasienten får et tilbud, ikke tilstanden 

Det kommer til uttrykk i et for stort fokus på senger, og for lite på vurdering. 

Samt i behovet for nye rutiner og kompetanse. 

 

3.5.4 Akutt TSB ikke et likeverdig tilbud 

Tallene for henviste pasienter per kommune viser at nærhet til tilbudet øker 

sannsynligheten for at pasienten blir henvist. 

 

3.5.5 Avgrensninger opp mot øvrig tilbud 

Det synes å ha oppstått et uheldig konkurranseforhold mellom pasientene som er 

henvist akutt og elektivt. Planlagte innleggelser forkortes for å rydde plass til 

akutte pasienter, og akutte pasienter avvises pga. at enheten er fullt opp av 

elektive. Videre er det behov for å gå opp grenseoppgangen mot øvrig akutt 

tilbud. 
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4. Drøfting og konklusjon 

4.1 Nødvendig etablering 

Etablering av Akutt TSB ved Avrusning UNN har i stor grad vært vellykket og nødvendig. 

Tilbudet er nå etablert som et viktig ledd i den totale behandlingskjeden. Resultatene 

tyder på at pasienter og samarbeidsaktører er tilfreds over at tilbudet er på plass. Det er 

stor etterspørsel på akuttplassene og dette gir tjenesten kapasitetsutfordringer.  

 

Etableringen har vært krevende for de involverte, og innsatsen til de ansatte berømmes 

av ledelsen. Informanter beskriver at innføringen av akutt TSB har ført til at tenkningen 

rundt rusbehandling endrer seg og at avrusning nå er effektivisert. I tillegg har en ny 

pasientgruppe funnet veien til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.   

 

Ikke uventet har det oppstått både forutsette og uforutsette utfordringer i 

etableringsfasen. En satsning som innebærer etablering av noe nytt i en allerede etablert 

enhet gir muligheter for å videreføre det som har fungert bra, men man risikerer også å 

videreføre praksis som ikke tar høyde for nye behov.  

  

Et fagfelt som er vant til å tilby planlagte innleggelser, står nå overfor krav om å ta imot 

pasienter som er dårligere, raskere.  

 

4.2 Manglende felles forståelse av akutt 

Det eksisterer ulike forståelser av hva som menes med akutt rusbehandling internt og 

eksternt. Dette gjenspeiler seg i mange ledd og nivå i den akutte behandlingskjeden, i 

form av uklarheter og misforståelser. Flere ansatte og leger påpeker at det er behov for 

en tydeligere definisjon av hva som er indikasjon for innleggelse. I retningslinjene 

fremgår det tydelig hvilke tilfeller som er og bør vurderes som akutt, og dermed burde 

det være mulig å oppnå en felles forståelse, som igjen gjenspeiler seg i praksis. Når det 

ikke synes å være tilfelle, kan en av grunnene være at prosedyren ikke er godt nok kjent 

og tematisert. Ingen av respondentene viste til prosedyren under intervjuene.  

Andre mulige forklaringer til manglende konsensus om akuttbegrepet kan være gråsone 

tilfeller, som er en utfordring som er kommet for å bli. I møte med disse pasientene 
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havner man ofte i situasjoner der det må prioriteres i forhold til hastegrad og mulige 

konsekvenser av en avvisning. Dette kompliseres ytterligere når de indikasjonene som 

benyttes for å vurdere hastegrad og eventuell akutt status for en pasient, ikke 

nødvendigvis kan overføres til andre tilfeller. Høy, potensielt skadelig, og til og med 

dødelig promille for en person, kan forstås som relativt ufarlig i et annet tilfelle.  

 

De nevnte utfordringene får også betydning for hvorvidt tilbudet treffer den tiltenkte 

målgruppen. Det er bred enighet om at det gjør det, men mange trekker frem at det også 

favner for bredt og blir “et tilbud til alle”.  

 

For liten kjennskap til inntaksprosedyren, ulik forståelse av akuttbegrepet og begrenset 

kapasitet resulterer i misnøye omkring akuttvurderingen og inntak. Å skape en felles 

forståelsesramme blir et viktig ledelsesmessig grep framover.  

 

4.3  Kapasitet avgjør om pasienten får et tilbud, ikke tilstanden 
Et annet moment som skaper forvirringen er at enheten kun tar imot akutt etter 

kapasitet, og at den ikke har en øyeblikkelig hjelp funksjon. Presiseringen er ikke 

kommunisert ut i tilstrekkelig grad, og dermed skaper det en del misforståelser  hos 

henviser og pårørende. En konsekvens av det er at man får henvisninger som fremstår 

mer som en bestilling av sengeplass, og ikke en vurdering. 

 

Prosessen omkring akuttvurderingen fungerer dårlig av flere årsaker. For det første  blir 

pasienter tatt inn på et for dårlig informasjonsgrunnlag, som for eksempel manglende 

skriftlig henvisning, medisinliste, anamnese og bestilling. Tidsaspektet er også 

avgjørende da beslutninger må tas raskt, og innhenting av relevant informasjon hvis den 

ikke foreligger er tidskrevende. 

 

Videre involveres flere personer med ulike roller i vurderingen, og kommandolinjen 

synes å være uklar. Samlet sett resulterer dette i en praksis der det i for stor grad er 

kapasiteten ved enheten som til syvende og sist blir avgjørende for hvorvidt pasienten 

får et tilbud, og ikke tilstanden.  
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Til dette hører med at arbeidet naturlig nok har endret seg etter omlegging til samtidig 

akutt og elektiv, både når det gjelder innhold og mengde. Her kan strategien med å 

videreføre etablerte rutiner for inntak og behandling vise seg å være utilstrekkelig i 

møte med økt etterspørsel og ny pasientgruppe. Selv om det ble tilført ressurser ved 

etableringen, er erfaringen så langt at behovet var noe undervurdert. Det er delte 

meninger om ressursbehov, men når det kommer til legedekning er det relativt stor 

enighet om at denne har vært for lav. Pasientstrømmen har økt betydelig. Enheten har 

høyere belegg og kortere liggetid. Det betyr at oppgaver relatert til inntak, utredning, 

iverksetting og gjennomføring av behandlingstiltak, og avslutning av behandling har økt. 

I tillegg har belastningen på LIS-vaktordningen, og dermed også kostnadene ved 

ordningen, vist seg større enn forventet. Legegruppen melder om vanskelige 

arbeidsforhold og fra sommeren 2020 har Russeksjon Tromsø omfordelt legeressurser 

slik at ytterligere en LIS jobber ved Avrusning Tromsø. Denne ordningen har ført til 

bedre arbeidsforhold og faglig oppfølging. Den medisinskfaglige oppfølgingen ved andre 

enheter har derimot blitt svekket. Samtidig ser man at de har blitt generelt mer effektive 

ved å ha akutte forløp, ved at tiden for avrusning er redusert fra 2-3 uker til 2-10 dager.   

 

En annen mulig årsak til økt behov for medisinfaglig oppfølging er tilstrømming av en ny 

pasientgruppe. Personer med alkoholproblematikk har tidligere ikke benyttet det 

elektive avrusningstilbudet. Pasientene overføres typisk fra somatiske avdelinger og har 

behov for mer spesialisert somatisk oppfølging.  Denne pasientgruppen har utfordret 

den eksisterende somatiske kompetansen, spesielt i forhold til pasienter som er 

intoksikerte, og som må ha intravenøs behandling og observeres hyppig.  

 

Innføring av akuttilbudet har ført til at man tenker annerledes om rusbehandling og 

feltet oppleves å være i utvikling. Noen mener at akuttbehandling utvikler seg i retning 

av mer somatikk og etterlyser nærhet dit. Forslagene om å øke medisinske ressurser 

peker også i den retningen. Denne dreiningen synes å utfordre det tverrfaglige fokuset 

som har vært et tungt vektlagt prinsipp i TSB. Et tiltak som kan styrke tverrfaglighet er 

forslaget om å avlaste legene ved at akutt vurderingen omkring innleggelse foretas av et 

tverrfaglig team. Med det vil en kunne sikre tverrfaglighet, øke vurderingskompetansen 

på enheten og samtidig fordele det administrative arbeidet. 
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4.4 Akutt TSB, ikke et likeverdig tilbud 

Aktivitetstallene viser at nærhet til tilbudet øker sannsynligheten for at pasienten blir 

henvist. I 2019 utgjorde pasientene fra Tromsø kommune 60% av de innlagte. 

Sammenlignet med Bodø, som er Nord-Norges nest største by, får ikke pasientene der et 

tilsvarende tilbud. Det samme ser man i tallene fra andre større byer i Troms og 

Finnmark. Selv om mange kommuner i landsdelen totalt sett har benyttet tilbudet, synes 

det å gjelde enkeltindivider og er ikke tatt i bruk i særlig grad. For første halvår 2020 er 

andelen pasienter med Tromsø som hjemkommune redusert til 40%, mens andelen har 

økt fra nærliggende byer som Alta og Harstad. Resultatene tilsier at kort reisevei ved 

ledig kapasitet synes å være utslagsgivende.  

 

Andelen kvinner sammenlignet med menn er også skjevfordelt, men ikke avvikende fra 

nasjonale tall som viser til at det er flere menn enn kvinner i behandling for 

rusproblematikk (Tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019). 

 

4.5 Avgrensninger opp mot øvrig tilbud 
Med etableringen av tilbudet har man møtt et udekt behov. Den store pågangen på 

sengene har ført til et uheldig konkurranseforhold mellom pasienter som er henvist 

akutt og elektivt. Planlagte innleggelser blir forkortet for å rydde plass til akutte 

pasienter, og akutte pasienter avvises pga. at enheten er fylt opp av elektive pasienter i 

lengre perioder. De akutte sengene er ikke øremerket akutte pasienter og tallene viser at 

beleggsprosenten på de akutte sengene er lav og langt fra fullgodt utnyttet. Men all den 

tid den elektive virksomheten planlegges som tidligere vil de måtte stå i 

spagaten  mellom å gi tilbud til mange elektive pasienter for å unngå fristbrudd og et 

tilbud til de pasientene som har et akutt behov.    

 

Det øvrige akuttilbudet til pasientgruppen synes å være mangelfulle ifølge ansatte og 

ledere i TSB. Kommuner og SPHR er pålagt å etablere akuttilbud til pasientgruppen, men 

slik Akutt TSB erfarer det har de i svært liten grad fått skrevet pasienter til kommunal 

ØHD-seng. Disse er enten ikke opprettet i de aktuelle kommunene, eller så har de fått 

avslag på overføring pga. mangelfull kapasitet. De ansatte sitter igjen med en opplevelse 

av at pasienter med rusmiddelproblematikk ikke er særlig velkommen til ØHD-sengene 
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eller på døgnenheter innenfor SPHR. Dessuten erfarer Rusavdelingen at ØHD-sengene 

framstår mer som et omsorgstilbud, enn et reelt behandlingstilbud.  

 

De ansatte og lederne erfarer at det heller ikke har vært så enkelt å få overført ROP-

pasienter til akuttenheter i psykisk helsevern eller TSB-pasienter som er i behov for 

videre medisinsk nedtrapping. De siste gjelder både til døgnenheter på SPHR eller til 

private institusjoner gjerne fundamentert i intern kultur og regler for rusfrihet.  

 

Evalueringen viser imidlertid at pasientene med akutt rusproblematikk tilbys 

alternativer lokalt, men vi vet ikke på hvilken indikasjon de legges inn under eller om de 

kommer på rett nivå. Godt over halvparten av samarbeidspartnerne opplever at 

målgruppen til akutt TSB ikke er tydelig nok definert. En gjennomgang av 

grenseoppgangene mellom akuttilbud internt og på de ulike nivå vil kunne gjøre det 

tydeligere for samarbeidspartnerne hvilke tilstander de selv skal ta ansvar for og hvor 

de kan henvise etter indikasjon. Dette vil trolig avhjelpe planleggingen av 

kompetanseoppbygging og ressurser. Et naturlig utgangspunkt er at Akutt TSB utgjør 

det høyeste spesialiserte tilbudet innen akutt behandling for pasientgruppen.   

 

Kompleksiteten i problemstillingene hos pasientgruppen er stor. Pasientene 

har forhøyet risiko for samtidige psykiske og somatiske lidelser. Det er behov for tett 

samarbeid innad i spesialisthelsetjenesten for å gi et helhetlig tilbud. Det må sørges 

for fleksibilitet i og mellom tjenestene. Alle fagområder må være med å ta ansvar for 

denne pasientgruppen.  I motsatt tilfelle vil en grenseoppgang med for rigide grenser 

mellom tilbudene være uhensiktsmessig. Noen etterlyser bedre tilbud til pasienter i 

BUP-systemet som de frykter ikke får tilstrekkelig og adekvat behandling på bakgrunn 

av manglende kontakt mellom BUP og Avrusning for veiledning eller samarbeid. 
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5.  Tilleggspunkt knyttet til Psykisk helse og rusklinikkens 
interne evaluering 

 

5.1 Brukermedvirkning og involvering av pårørende 
Det verdimessige grunnlaget for brukermedvirkning synes å være godt fundamentert. 

Pasientenes tilbakemeldinger gir inntrykk av at de blir sett og hørt. Denne opplevelsen 

støttes av over halvparten av samarbeidspartnerne. 

 

Imidlertid er det avdekket et stort behov for økt fokus på de pårørende. De ansatte 

erkjenner at pårørendeinvolvering blir nedprioritert til fordel for fokuset på pasientenes 

behandling. To tredjedeler av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de ikke 

vet om pårørende blir ivaretatt. En mulig forklaring på det er at det kan være for lite 

pårørendeinvolvering ute blant samarbeidspartnerne. TSB har tradisjonelt sett hatt et 

tydelig fokus på pårørende. 

 

5.2 Det bygningsmessige – behov for justeringer 
Et behandlingsmiljø som er innbydende og gir følelse av trygghet i form av trivelige 

omgivelser er viktig for personer i akutt rusbehandling. Når noen pasienter beskriver 

miljøet som sterilt og lite hyggelig kan det på den ene siden forsvares med at det har en 

praktisk årsak. På den andre siden kan det ha utilsiktede antiterapeutiske effekter, for 

eksempel i form av å kunne gi økt angst som en informant beskriver.     

 

Det er stor enighet om at lokalene har behov for bygningsmessige justeringer, både når 

det gjelder størrelse, estetikk og funksjonalitet.  Mange nevner at arealene i liten grad 

legger til rette for skjerming av intoksikerte pasienter. Med stor turnover og 

medfølgende økt arbeidsmengde bør tjenesten ha plass til grunnleggende fasiliteter som 

undersøkelsesrom, medisinteknisk utstyr og nok arbeidsplasser til ansatte.  

 

5.3 Forslag til forbedringer 
Tilførselen av ny legestilling på Avrusning sommeren 2020 har avhjulpet betraktelig. 

Imidlertid er det foreslått flere andre alternativer som også kan avlaste arbeidsbyrden i 

forbindelse med vurderinger for innleggelse. Det første forslaget vil også kunne forbedre 

kvaliteten på vurderingene, nemlig å etablere et stasjonært tverrfaglig team for 
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vurdering knyttet opp til akuttplassene. Dette er i tråd med Nasjonalfaglig veileder 

(Helsedirektoratet, 2016) og er innført ved Rusakuttmottaket UIO med stor suksess 

(Sintef, 2015). Teamet vil også kunne bistå somatikken og psykisk helsevern med 

vurderinger av gråsonepasienter. 

 

Det andre forslaget er å styrke akuttvurderingene på SPHR ved å ha tilgjengelig 

legeressurs for å få gjennomført en somatisk avklaring før innleggelse.  Hvis man i tillegg 

kan få supplert AAT med rusfaglig kompetanse enten ved at man henter inn tilgjengelig 

konsultasjon fra medlem av et rusteam, eller får ruskompetanse inn permanent i teamet, 

så er man et godt stykke på vei. At kvalifiserte gode vurderinger gjøres av AAT vil også 

avlaste legene tilknyttet Akutt TSB. Som tidligere nevnt er det behov for å lage en klarere 

og tydeligere rutiner for akuttinntak med definering av roller, ansvar og indikasjon for 

innleggelse både internt og på SPHR.  

 

Psykisk helse og rusklinikken gjennomførte nylig en evaluering av rusteamene på SPHR 

og har i etterkant vedtatt konkrete forbedringstiltak for å få til en mer samlet og 

systematisk utvikling av kompetansen og rusbehandlingstilbudet (Evaluering av 

rusteamene ved senterne for psykisk helse og rusbehandling, 2020). Å benytte en slik 

anledning til å begynne arbeidet med å se på grenseoppgangene vil være svært 

hensiktsmessig. 

 

5.4 Økonomiske og organisatoriske implikasjoner av endringsforslag 

Ressursbehovet for tilbud innenfor akutt TSB vil variere betydelig avhengig av faglig 

innretning, og valg av organisering. Tilbudet i UNN utgikk fra det allerede eksisterende 

avrusningstilbudet, og akuttplassene fortrengte 4 elektive avrusningsplasser. Dette ga 

begrensede behov for styrking sammenliknet med å etablere ny enhet. Det ble estimert 

at tilbudet ville kreve 6.11 mill. i tilførte ressurser som skulle gå til styrking av turnus- 

og behandlerpersonell, samt etablering av en forvaktordning for LIS-leger. Det ble 

beregnet hva det ville ha kostet å etablere en egen akuttenhet, og i 2018 var 

merkostnadene ved dette anslått til 12,1 mill. kroner.  

Ut fra innspillene i denne evalueringen, er det en del anbefalte tiltak som medfører 

behov for finansiering, og/eller som bør hensyntas på annen måte i planlegging av 

Styremøte i Helse Nord RHF
29. september 2021 - innkalling og saksdokumenter

265



 

45 
 

virksomhet i Akutt TSB og tilliggende tjenester. Vi gir her en kort oversikt over disse, 

inkludert kostnadsberegning der hvor det er utført. 

 

Behov for styrking av bemanning:  

Russeksjon Tromsø har allerede sett seg nødt til å omdisponere legeressurs til 

Avrusning Tromsø på grunn av økte oppgaver. Dette er ikke finansiert, og skaper en på 

sikt uholdbar arbeidssituasjon for legegruppen samlet og i øvrige enheter i seksjonen. 

Det er derfor nødvendig med tilførsel av en LIS-stilling til seksjonen, med anslått 

kostnad på 1.200.000,-. 

 

Organisering av tjenesten: 

Det anbefales at Avrusning Tromsø og Russeksjon Tromsø ser på hvordan de i større 

grad kan tilby tverrfaglig akuttvurdering, og at en dermed får bedre kvalitet på 

vurderingene og at pasientene får rett tilbud til rett tid. Det er også behov for å avklare 

nærmere hvordan man skal avgrense tilbudet mot psykisk helsevern slik at en kan 

redusere risiko for at pasienter med RoP-lidelser får uhensiktsmessig tilbud, eller ikke 

får tilbud fra psykisk helsevern/TSB i det hele tatt. 

 

Det anbefales også at samarbeidet med somatisk spesialisthelsetjeneste styrkes i alle 

fasene av akuttarbeidet, noe som synes best ivaretatt gjennom en samlokalisering i 

Breivika. Dette hensynet anbefales tatt inn i OU-prosjekt nybygg for psykisk helse og rus 

i Tromsø (pågående arbeid). 

 

Hensiktsmessige lokaler: 

Sikring av vinduer ved enheten er allerede planlagt og budsjettert internt i UNN (Drift og 

eiendom), og anses av hensyn til pasientsikkerhet viktig å få gjennomført snarest. 

Mindre bygningsmessige justeringer bør også vurderes for å sikre verdighet og 

nødvendig skjerming ved inntak av pasienter i enheten. 

 

Økt kapasitet til elektiv avrusning: 

Som nevnt har etableringen av akuttplasser medført økt press på de elektive 

avrusningsplassene i UNN, og det bør vurderes å etablere/anskaffe avrusningsplasser. 

Dette vil anslagsvis koste 2.500.000,-/plass.  
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7. Korrespondanse 

Ruben Sletteng, mailadresse: Ruben.Sletteng@unn.no, mobil: 91880861 

Kristin Johannessen, mailadresse: Kristin.Johannessen@unn.no, mobil: 99001513 

Trond N. Bjerke, mailadresse; Trond.Nergaard.Bjerke@unn.no, mobil: 90519492 
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