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Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret er fornøyd med orienteringen om status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved 

Nordlandssykehuset. 

2. Styret finner at det gjennomgående er god utnyttelse av kapasitet og ressurser ved TSB/ROP og 
at det store forbruket av gjestepasientdøgn er en indikasjon på at det er behov for flere 
døgnplasser ved NLSH. Styret ber Helse Nord RHF vurdere å etablere flere døgnplasser i 
Nordlandssykehuset i det kommende fagplanarbeidet for TSB i Helse Nord’s regi. 

3. Det er ønskelig at Nordlandssykehuset på sikt skal kunne utdanne leger i spesialiteten Rus- og 
avhengighetsmedisin (RAM).  

 
 

Direktørens vurdering: 
Administrerende direktør finner at saksutredningen gir en god gjennomgang av status og 
utfordringer når det gjelder behandlingen av ruslidelser på Nordlandssykehuset HF. Det har vært 
økt aktivitet, kortere ventetid og få fristbrudd.  
 
Nordlandssykehuset har en forholdsmessig lav kapasitet på døgntilbudet sammenliknet med de 
øvrige foretakene i Helse Nord. Nordlandssykehuset HF bruker gjennomsnittlig 30 millioner kroner 
i året på gjestepasientkjøp innenfor TSB. Dersom disse ressursene hadde vært brukt i eget foretak 
kunne dette lagt grunnlag for et mer robust fagmiljø.  
 
Et annet moment som vil kunne bidra til å sikre et mer robust fagmiljø er om Nordlandssykehuset 
kan utdanne leger innenfor den nye spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin (RAM) i eget 
foretak. En slik godkjenning forutsetter blant annet etablering av to rusakuttplasser. Det bør 
vurderes om etablering av slike rusakuttplasser må avventes til et mulig framtidig nybygg for 
akuttenheter er klart (jfr sak om internrevisjon om tvang i Nordlandssykehuset som ønskes 
innlemmet i Helse Nords investeringsplan), eller om det finnes andre løsninger. 
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Innledning 
Styret i Nordlandssykehuset har tidligere bedt om en gjennomgang av status for tjenestetilbudet 
innen TSB/rusområdet. 
 
Innledningsvis gis en kort historisk gjennomgang av utviklingen av behandlingstilbudet ved NLSH 
etter rusreformen i 2004, før dagens tilbud presenteres. En oversikt over døgnplasser innen 
TSB/ROP i Helse Nord samt Nordlandssykehusets kjøp av gjestesenger gjennomgås. 
Saksfremlegget avsluttes med beskrivelser av mulige utviklingsområder framover, inkludert 
utfordringer og ressursbehov.  
 
1. Bakgrunn 
Opp mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er forårsaket av rusmiddelbruk, og 
forekomst av ruslidelser hos pasienter som er i behandling i psykisk helsevern er høy. I alt 40-60 
prosent av innlagte pasienter i sikkerhets- og akuttavdelinger har ruslidelser i tillegg til sin psykiske 
sykdom (ROP-lidelser). Disse pasientene er utfordrende å behandle og har dårligere somatisk og 
psykisk helse enn befolkningen for øvrig, og risikoen for selvmord og voldsutøvelse er høy 
sammenlignet med normalbefolkningen. 
 
Ansvaret for behandling av pasienter med ruslidelser ble overført fra fylkeskommunen til staten i 
2004. Ansvaret for tjenestene ble samtidig endret fra å være hjemlet i sosialtjenesteloven (nå helse- 
og omsorgstjenesteloven) til spesialisthelsetjenesteloven. Tjenestene fikk betegnelsen” tverrfaglig 
spesialisert behandling for ruslidelser” (TSB). Målgruppen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) er pasienter over 18 år med skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. TSB har i tillegg 
ansvar for behandling av spilleavhengighet.  
 
2. Utviklingen ved Nlsh etter rusreformen (2004) 
TSB-tilbudet i Nordlandssykehuset bestod i 2004 av et rusteam (tidligere sosialmedisinsk senter). 
Dette var et poliklinisk team organisert under Salten Distriktspsykiatriske Senter (SDPS) og hadde 
5 ansatte. I Lofoten og Vesterålen var det tilsatt ruskonsulenter ved de voksenpsykiatriske 
poliklinikkene.  
 
I Lofoten ble det etter reformen etablert et eget rusteam under VOP med kontorer både i Gravdal og 
i Svolvær. I Vesterålen ble det ansatt to ruskonsulenter i VOP, lokalisert på Stokmarknes.  
 
I 2012 ble det åpnet en egen døgnenhet for TSB i Nordlandssykehuset HF. Korttidsenhet rus (KER) 
ved Salten DPS har 8 senger, hvorav 2 senger for avrusning og 6 senger for kartlegging, utredning 
og behandling.  
 
Som følge av rusreformen overtok Nordlandssykehuset ansvaret for legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN HF), først ved overtakelse av 
pasienter tilhørende i Salten fra 2012 og fra januar 2016 også alle pasienter bosatt i Lofoten og 
Vesterålen. LAR er i dag organisert som egen enhet under Salten DPS. 
 
Siden 2013 har TSB hatt en felles vurderingsinstans for vurdering av henvisninger til poliklinikk og 
døgn. Selv om TSB har vært i utvikling og vekst i NLSH HF siden reformen er fagfeltet fortsatt lite 
i regional og nasjonal målestokk.  
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3. Dagens tjenestetilbud  
 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Nordlandssykehuset (TSB) 
Rusteamene tilbyr polikliniske tjenester som kartlegging, utredning og behandling til voksne over 
18 år. Pårørende involveres i behandlingen til den enkelte pasient, og tilbys helsehjelp ved behov. 
Rusteamet i Lofoten har ansvaret for de fire kommunene tilhørende sitt opptaksområdet (ca. 22.000 
innbyggere) og rusteamet ved VOP i Vesterålen har ansvaret for de 5 kommunene som tilhører sitt 
område (ca. 30 000 innbyggere). Rusteamet ved Salten DPS har ansvar for pasienter bosatt fra 
Tysfjord i vest til Meløy i sør inkl. Røst og Værøy (ca. 90 000 innbyggere). Teamet leverer også 
tjenester til Bodø fengsel og Nordland friomsorgskontor 
 
Legemiddelassistert behandling (LAR) avd. Bodø tilbyr behandling for mennesker som er 
avhengige av opioider og som ikke har lyktes med å oppnå rusfrihet gjennom andre 
behandlingstilnærminger. LAR har ansvar for alle 21 kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen 
(ca. 140 000 innbyggere). 
 
Korttidsenhet rus (KER), TSB ved Salten DPS, har 8 plasser, hvor de tilbyr kortere innleggelser på 
opptil 8 uker, og gjennomfører alt fra korte avrusninger, medisinjusteringer og 
stabiliseringsinnleggelser til behandling og/eller utredningsopphold. KER er formelt sett regional på 
lik linje som alle andre døgninstitusjoner i TSB innen Helse Nord RHF, men i praksis er de fleste 
pasientene tilhørende Salten, Lofoten og Vesterålen (ca. 140 000 innbyggere).  
 
Tilbud til mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP) 
PHR-klinikken har i dag en egen enhet på sykehusnivå til ROP pasienter med til sammen åtte 
behandlingsplasser, og er et av to slike tilbud innen landsdelen. Enheten ble opprettet i 2006. 
Enheten driver utredning og oppstart av behandling. ROP er organisert under Spesialpsykiatrisk 
avdeling og tilbyr elektiv innleggelse. Enheten skal dekke et befolkningsgrunnlag på ca 220.000 
mennesker. 
 
Langtidsbehandling og akuttilbud 
TSB-tilbudet er med unntak av døgnenheten ROP, samlet under DPS’ene. Nordlandssykehuset har 
ikke langtidsbehandling av pasienter med rusavhengighet. NLSH HF har pr. dags dato heller ikke 
eget akuttilbud innen TSB. Akuttilbudet ivaretas p.t. av de akuttpsykatriske enhetene innen psykisk 
helsevern og gjennom akutte innleggelser innen somatikken ved intoksikasjon, delir tremens m.m. 
 
 
4. Status  
 
4.1 Aktivitet og aktivitetsutvikling innen TSB og ROP 
Rusavhengighet er fortsatt heftet med stigma, og pasienter som henvises er som regel ambivalent til 
behandlingen. Som følge av dette er manglende oppmøte og frafall betydelig. Nasjonalt sett er 
problemet stort og det er anslått at ca. 1 av 3-4 pasienter dropper ut. Ved NLSH HF har vi 
foreløpige ikke gode tall på frafallet ved poliklinisk aktivitet, men jf. oppdragsdokumentet fra Helse 
Nord RHF (OD, 2017) har det vært ført slik statistikk for innleggelser ved KER. Ved utgangen av 
april 2017 viser statistikken at 9 % av pasientene ikke møtte til behandling, og videre at 22,7 % 
avbrøt behandlingen i løpet av behandlingsforløpet. Totalt sett er det over 30 % drop out.  
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Tabell 1: Poliklinisk aktivitet 2016-2017 
Antall poliklinisk konsultasjoner pr. april mnd. 2016-2017.  
Enhet Antall 

godkjente 
behandlere 

Antall 
konsult. 
2016 

Antall 
konsult. 
2017 

Endring 
antall 
konsultasjon 
2016-2017 

Endring 
i % 
2016-
2017 

                    2016 2017 
Rusteamet 6 6 634 710 76 10,7% 
LAR 5 5 711 851 140 16,5 % 

 
Ved Salten DPS har aktiviteten ved poliklinikkene (Rusteamet og LAR) økt betraktelig de siste 2 
årene. For 2016 sammenlignet med 2015 økte Rusteamet sin aktivitet med 25 %. Økningen har 
vedvart inn i 2017 og ved utgangen av april er aktiviteten økt med ca.11 % sammenlignet med 
samme periode i 2016. LAR overtok ansvaret for Lofoten og Vesterålen f.o.m. 01.01.16 og det var 
forventet at aktiviteten som følge av dette ville øke. Ved årsslutt var det registrert en økning med 
391 % sammenlignet med 2015. Selv om økt aktivitet var forventet, vurderer klinikken det slik at 
den voldsomme økningen ikke bare skyldes økt aktivitet, men også må skyldes feil i registrering, 
enten ved at datagrunnlaget var feil fra tidligere år eller at det oppstod feil i forbindelse med HOS-
prosjektet. Ved utgang av april 2017 har LAR økt aktiviteten sin ytterligere sammenlignet med 
2016 med 16,5 %. 
 
 
Tabell 2: Gjennomsnittlig døgnbelegg pr. april mnd. 2016-2017 ved KER 

 
 
Tabell 3: Aktivitet ROP i perioden pr. april mnd. 2016-2017 ved ROP 

 
 
Tabell 2 og 3 viser at døgnaktiviteten er rimelig stabil og at kapasitetsutnyttelsen er god. 
Beleggsprosenten er ikke redusert for ferie- og lavaktivitetsperioder, slik at belegget i realiteten er 
høyere, spesielt på KER som har 4 uker stengt under sommerferieavvikling. Når det i tillegg skal 
holdes 2 senger til akutte innleggelser og brukerstyrt seng, er kapasiteten utnyttet fullt ut.  
 
4.2 Bemanning  
 
Tabell 4: Bemanningsoversikt pr. mai 2017 ved Rusteamet og LAR, Salten DPS 
Enhet Psyk.sp

l 
Klinisk 
konsulent 

Rådgiver Psykolog
/psykolog 
spesialist 

Overlege Enhets 
leder  

Totalt 

Rusteam 1 2 1 2 1 1 8 
LAR 4 1 0 0 1 6 

 
LAR og Rusteamet har delt leder, men enhetsleder er formelt ansatt ved Rusteamet. Rusteamet har 
for tiden ikke psykologspesialist, men 3 er under utdanning. Det er forventet at enheten vil få første 
godkjente psykologspesialist i løpet av inneværende år.  
 
LAR består av 4 psykiatriske sykepleiere samt en klinisk konsulent. Enheten har ikke tilsatt 
psykolog/psykologspesialist. Enheten har en overlegehjemmel med legespesialist i 50 % stilling.  

 Gj. Snittlig belegg  pr APRIL mnd 2016 - 2017  
 (Heldøgn)

År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 År 2017
Enhet Gj.sn.belegg Beleggs % Gj.sn.belegg Beleggs % Endring Gj.sn.ligge Gj.sn.ligge Endring Liggedøgn Liggedøgn Endring Inn på Inn på 

Senger Senger ant pas. ant pas. % utskr. pas. utskr. pas. dager i perioden i perioden dager post post
2016 2017 BELEGG

Korttidsenhet rus 8 8 6,1 76 % 6,2 78 % 1 % 22,0 19,9 -2,1 741 748 7 35 42

Plan

År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 År 2017 År 2016 År 2017
Enhet Gj.sn.belegg Beleggs % Gj.sn.belegg Beleggs % Endring Gj.sn.ligge Gj.sn.ligge Endring Liggedøgn Liggedøgn Endring Inn på Inn på 

Senger Senger ant pas. ant pas. % utskr. pas. utskr. pas. dager i perioden i perioden dager post post
2016 2017 BELEGG

Enhet for rus/psyk 8 8 6,8 85 % 6,7 84 % -1 % 69,6 90,1 20,5 824 803 -21 8 10

Plan
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Bemanning ved KER  
Antall ansatte i sengeposten: 16,8 stillinger.  
Antall stabsstillinger: 1 overlege, 1 LIS, 1 psykologspesialist, 1 klinisk sosionom og en 1 
spesialfysioterapeut. Totalt 5 årsverk.  
 
Bemanning ved ROP 
Antall ansatte i sengeposten: 22,3 årsverk 
Antall stabsstillinger: 1 overlege og 0,5 psykologspesialist. Totalt 1,5 årsverk. 
 
4.3 Rekruttering 
Det har vært krevende å rekruttere spesialister til TSB, særlig leger og psykologer.  
Spesialistdekningen gjør enhetene svært sårbare og det er liten til ingen «buffer» å gå på mtp 
sykefravær, kurs, permisjoner o.l. Det er også knyttet store utfordringer til å rekruttere spesialister 
til ROP. Dette gjelder både psykiater og psykologspesialister. Det er også få og relativt lite erfarne 
søkere til spesialsykepleierstillinger.  
 
Innføringen av ny spesialitet innen rus og avhengighetsmedisin (RAM) har imidlertid ført til økt 
interesse for fagfeltet.  
 
4.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer for TSB – PHR klinikken 
De nasjonale kvalitetsindikatorene for TSB er definert på Direktoratet for e-helse sine hjemmesider 
på helsenorge.no: https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-rusbehandling  
 
Generelt sett vurderes at klinikken har et godt resultat og en god utvikling for kvalitetsindikatoren 
som omhandler vurderingstid for henvisninger. Vi har få fristbrudd men har en utfordring på det å 
registrere hoveddiagnose i DIPS ved avslutning av behandling. Videre ser vi at ventetiden reduseres 
og aktiviteten øker. Dette er vi svært fornøyde med.  
 
4.5 Kjøp av døgnplasser innen TSB 
Innen Helse Nord RHF eksisterer det 95 døgnplasser innen TSB. UNN HF disponerer 67 (den 
tidligere ‘Nordlandsklinikken’ i Narvik, med regionalt opptaksområde) av disse 95, Finnmark 12 
(utvider snart med 8 til i Alta) mens Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
disponerer 8 sengeplasser hver.  
 
Situasjonen medfører en økonomisk utfordring i form av økte gjestepasientkostnader. For 2016 stod 
NLSH HF for 35.1 % av det totale antallet henvisninger i regionen (Helse Nord) til de private 
leverandørene, omtrent på linje med UNN HF (38.3 %).  NLSH HF brukte i underkant av 32 
millioner på kjøp av døgnplasser fra de private avtaleinstitusjonene innen TSB i 2016 mot ca. 25 
millioner i 2014. For 2017 ligger det an til kjøp for ca. 29 millioner.  
 
5. Utviklingsområder i årene som kommer  
.  
5.1 Rus og avhengighetsmedisin (RAM) 
Andelen leger og psykiatere er lavere, og andelen ufaglærte er høyere, enn det nasjonale 
gjennomsnittet i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Dersom Nordlandssykehuset kan fylle vilkårene 
for godkjenning som utdanningssted for spesialiteten i Rus og avhengighetsmedisin (RAM) i sin 
helhet vil dette sannsynligvis ha positiv effekt i forhold til rekruttering av leger til TSB og ROP.  
 
For å fylle vilkårene som utdanningsinstitusjon i RAM (Rus og Avhengighet medisin) vil det kreve 
at NLSF HF etablerer et akutt avrusningstilbud for TSB og at det er tilstrekkelig med 
legespesialister i RAM for å sikre forsvarlig veiledning og oppfølging av LIS. Videre kreves det 
innen RAM at LIS skal ha tjeneste fra døgninstitusjon med intermediær liggetid. Det legges opp til 
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at NLSH HF i første omgang søker om delvis godkjenning for spesialiteten innen RAM, og deretter 
en trinnvis prosess mot full godkjenning. I dag har vi 2 overleger som har fått godkjenning som 
spesialist i RAM 
 
5.2 Fagplan for TSB i helse Nord 
Det forventes at en egen fagplan for TSB i Helse Nord vil inneholde krav til utvikling og forbedring 
av tjenestene i de ulike HF’ene. Mulige områder for NLSH kan være; konkretisering av plan for å 
oppnå full godkjenning som utdanningssted for RAM, lokal implementering av nye nasjonale 
retningslinjer, modell for helhetlige pasientforløp for reduksjon av frafall fra behandling (Drop-
Out), utvikling av døgnbasert akuttilbud og brukerstyrt tilbud i NLSH HF for TSB, utvikling av 
modell for oppfølging og behandling av unge, utvikle modell for ambulante tjenester i poliklinikk 
ovenfor grupper som profiterer på dette. Fagplanen bør også  tilrettelegge for forskning. 
 
 
5.3 Innfrielse av oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF vedr døgntilbud og tjenestetilbud i 
somatisk sykehus 
I oppdragsdokumentet fra Helse Nord har det vært etterspurt både utbygging av brukerstyrte senger 
samt etablering av akuttsenger for TSB i NLSH HF. På grunn av lav sengekapasitet innen eget 
sykehus er etterspørselen etter elektive senger vesentlig større enn kapasiteten. Reduksjon av 
eksisterende plasser for å opprette disse tilbudene vil dermed redusere et allerede begrenset tilbud 
og konsekvensen vil bli økt ventetid, fristbrudd, evt. økt gjestepasientkjøp.  
Foretaket har også fått i oppdrag å utvikle tjenestetilbud innenfor TSB i somatisk sykehus. 
 
I oppdraget fra Helse Nord RHF fulgte det ikke økonomiske ressurser. KER (Korttidsenhet rus) er 
en liten enhet, og vi vurderer det som lite hensiktsmessig med etablering av ytterligere 
heldøgnstilbud innenfor eksisterende senger der. 
 
 
5.4 Ønsket utvikling og ressurstilgang i Nlsh 
Psykisk helse og rusklinikken vurderer å samle tilbudene til mennesker med ruslidelser i en egen 
avdeling/et eget senter for TSB og rusavhengighet. Dette for å samle fagmiljøet og ressursene.  
Prosessen er så vidt kommet i gang 
 
Klinikken planlegger å slå sammen LAR og Rusteamet ved Salten DPS til en samlet større og mer 
robust poliklinikk. Det er også ønskelig å øke/utvide antall senger i NLSH HF for bedre lokal 
tjenesteutvikling. Dette har vi imidlertid ikke ressurser eller arealer til i dag. Justert for folketall er 
det ingen tvil om at Nordlandssykehuset HF har for få senger til disposisjon innen eget foretak, noe 
som gjør at vi som foretak i stor grad er nødt til å sende pasienter ut av foretaket, primært til UNN 
HF og til private leverandører.  
 
Selv om alle døgnplasser i regi av de ulike HF er tilgjengelige for hele regionen, har 
Nordlandssykehuset lite til ingen innflytelse på utvikling av tjenestetilbudet utenfor eget sykehus. 
Dette er ikke optimalt med tanke på å bygge et faglig godt og helhetlig pasienttilbud i eget foretak. 
 
Det er et stort behov for økt ressurstilgang/rekruttering av leger- og psykologer i både poliklinikk 
og døgnenheter. Det er et veldig lite marked og klinikken får ikke søkere ved utlysning av stillinger.  
 
Det er et ønske om økt samhandling med kommunene og det er ønskelig å utrede/vurdere etablering 
av kommunalt utdelingssenter for LAR/lavterskel-LAR, sammen med Bodø kommune i første 
omgang. 
 
Andre mulige utviklingsområder er etablering av dagsenter/dagpoliklinikk for TSB. Det er mulig å 
tenke seg et aktivitetsbasert tilbud i samarbeid med kommunen på dette feltet.  

 
Styresak 082/17                           Møtedato:   4. oktober 2017                                                     6 



 
Klinikken vurderer det som nødvendig å etablere et eget fysisk senter for TSB for å kunne realisere 
ovenfornevnte punkter. Kapasiteten ved Salten DPS er svært begrenset og bygningsmessig er det 
lite kapasitet for videre tjenesteutvikling innen TSB. Dette er derfor mulige framtidsplaner som må 
inn i den regionale investeringsplanen. 
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