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Bakgrunn 
 
 
Det vises her til styresak 104/03 hvor styret vedtok de formelle rammene for gjennomføring 
av rusreformene i Helse Vest. Styret fattet følgende vedtak: 
 

1. Helse Vest RHF trer inn i gjeldende avtaler som fylkeskommunene har med private 
tiltak i tråd med praksis og overordnede føringer. 

 
2. Helseforetakene får gjennom styringsdokument for 2004 et utvidet ansvar for 

samordning, koordinering og utvikling av tjenester til rusmisbrukere. 
 

3. Den eneste offentlige institusjonen, Flonikollektivet, innpasses i Helge Bergen HF. 
 

4. Ressurser som overføres fra fylkeskommunens sentraladministrasjoner overføres til 
helseforetakene i samsvar med det økte ansvaret som følger av pkt. 2. 

 
5. Det fremlegges ny sak for styret når Stortinget har behandlet Rusreform II. 

 
6. De budsjettmessige konsekvensene søkes innarbeidet i budsjett for 2004. 

 
Stortinget har i etterkant av styrets behandling fattet endelig vedtak vedrørende Rusreform II. 
I tråd med sosialkomiteens innstilling vedtok Stortinget endringer i både 
spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven som medfører at dagens fylkeskommunale 
ansvar for rusvernet overføres samlet til de regionale helseforetakene fra 01.01.04. 
 
Det gis her en nærmere innholdsmessig utdypning av dette vedtaket og med forslag til 
oppfølging. 
 
 



 

 
 
 
Kommentarer 
 
1. Utvidelse av ”sørge for” ansvaret 
 
De regionale helseforetakene er i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 a pålagt å sørge for 
spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Med rusreformene har § 2-1 a fått et 
tillegg, pkt 5, som utvider ansvaret til også å gjelde: 
 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruker, herunder 
institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i 
sosialtjenestelovens §§ 6-2 til 6-3. 

 
Nøkkelordet er her ”tverrfaglig spesialisert behandling”. 
 
Det er også tatt inn en bestemmelse om at de regionale helseforetakene skal peke ut 
institusjoner i det enkelte helseforetak som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i 
sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3. 
 
Kongen kan videre gi forskrift om plikt til å opprette plasser for akutt behandling av 
rusmiddelmisbruk 
 
Dette betyr at de nye tjenestene er definert som spesialisthelsetjeneste og institusjonene som 
yter tjenestene som helseinstitusjoner. 
 
Tjenestene reguleres som spesialisthelsetjeneste og omfattes av den generelle 
helselovgivning. 
 
Hjemlene for tilbakeholdelse med eller uten eget samtykke opprettholdes i 
sosialtjenesteloven. 
 
2. Henvisningsrett 
 
Det gjelder samme henvisningsregler som for øvrig spesialisthelsetjeneste. I tillegg til 
fastlege/primærhelsetjenesten får imidlertid også sosialtjenesten i kommunene 
henvisningsrett, jfr ny § 3-12 i spesialisthelsetjenesteloven. 
 
Dette vil være en videreføring av det arbeidet som sosialtjenesten allerede gjør. 
 
3. Samhandling med kommunene 
 
Utover å sikre helsetjenester til rusmidddelmisbrukere er det et mål i reformen å sikre et 
helehetlig tilbud med nært samarbeid og god samordning av tjenestene og unngå gråsoner. 
 
Kommunene har fortsatt et basisansvar i rusvernet, jfr bl.a. sosialtjenestelovens § 6-1. 
 
Det er i både i spesialisthelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven tatt inn bestemmelser som 
skal sikre samhandling mellom spesialisthelsetjenestene og de kommunale tjenestene. 



 

Kommunene får bl.a. gjennom endring i sosialtjenesteloven også plikt til å utarbeide 
individuelle planer. (Det gjelder allerede i spesialisthelsetjenesten.) Spesialisthelsetjenesten 
pålegges bl.a. en varslingsfrist når utskrivning bør medføre tiltak fra sosialtjenestens side og 
pasienten ønsker det. Utskrivningen skal planlegges og forberedes i samarbeid mellom de 
berørte parter. 
 
Individuell plan skal initieres av den instans som først får kontakt med pasienten. Det fritar 
imidlertid ikke spesialisthelsetjenesten for ansvar dersom kommunen ikke ivaretar sitt ansvar 
her. 
 
Det vil bli laget forskrift og retningslinjer for arbeid med individuell plan. 
 
4. Pasientrettigheter 
 
Tjenestene blir som sagt overfor å betrakte som spesialisthelsetjenester og reguleres av den 
generelle helselovgivning. Det betyr også at pasientrettighetsloven gjelder fullt ut. Det betyr 
bl.a. at de nye pasientgruppene har rett til nødvendig helsehjelp, jfr § 2-1, rett til vurdering 
innen 30 dager, jfr § 2-2 og rett til fritt sykehusvalg, jfr § 2-4. 
 
Ved rett til nødvendig helsehjelp må prioriteringsforskriften nyttes. 
 
I utgangspunktet vil ikke rusverninstitusjonene være å anse som ”sykehus” med mindre de 
integreres i eksisterende sykehus. Stortingets vedtak forutsetter imidlertid at prinsippet om 
fritt sykehusvalg skal gjelde. Det forutsetter at det skal være en rett til valg av 
behandlingssted, og det må tilrettelegges for det. 
 
Fritt sykehusvalg gir en rett til å velge behandlingssted, ikke behandlingstype eller 
behandlingsnivå. Det samme vil gjelde her. Valg av behandlingssted må da styres av hva som 
er behovet og tilbudet på ulike steder. Dersom det eksempelvis er behov for en 
langtidsbehandling kan ikke steder som kun gir korttidsbehandling velges osv. 
 
Det frie valget gjelder både ved henvisning/rett til vurdering og ved valg av behandlingssted. 
 
Dette må også tilpasses de endringer som er foreslått i pasientrettighetsloven både når det 
gjelder rett til nødvendig helsehjelp og individuell frist og utvidelse av ordning med fritt 
sykehusvalg til å omfatte flere private sykehus. 
 
5. Forslag til oppfølging 
 
Et overordnet mål med reformen er å styrke helsetilbudet til rusmiddelmisbrukere. Det er 
gjennom styrets vedtak i sak 104/03 søkt tilrettelagt organisatorisk for dette. 
 
Det må imidlertid her igangsettes et videre utviklingsarbeid for å få en god samordning 
mellom psykiatriske, somatiske og de nye rusfaglige tjenestene i helseforetakene og de private 
institusjonene. 
 
Reguleringen som helsetjeneste stiller også nye krav til rusverntjenestene. Det må bl.a. 
vurderes hvordan disse kan settes i stand til å ivareta det nye ansvaret. Dette må også ses i 
sammenheng med en nærmere vurdering av hvordan oppgaver og funksjoner bør fordeles 
mellom tiltakene i regionen. Det må defineres hvor helsefaglig avrusning, utredning og 



 

behandling skal foregå og hvilke institusjoner som skal utpekes for tilbakeholdelse med og 
uten eget samtykke. 
 
Det må ved denne oppgavefordelingen lages en ordning som ivaretar intensjonen med fritt 
sykehusvalg. Pasientene må kunne velge blant flere steder når det gjelder henvisning og valg 
av behandlingssted. 
 
Dette må i neste omgang tilpasses de foreslåtte endringene i pasientrettighetsloven. 
 
Arbeidet må foregå i flere faser: 
 
Frem til årsskiftet må det lages en oversikt som viser hvilke tiltak som fra 01.01.04 ivaretar 
hvilke oppgaver og dermed hvor henvisninger skal sendes. 
 
Det må i neste omgang igangsettes et utviklingsarbeid i samarbeid med helseforetakene og 
rusverntiltakene hvor fokus må være på: 

- samordning av psykiatriske, somatiske og de nye rusfaglige tjenestene  
- hvordan tjenestene kan oppjustere/utvikles for å ivareta det nye ansvaret 
- hvordan tjenestene bør funksjonsfordeles og 
- samhandling med kommunene 

 
Som oppfølging av foreslåtte endringer i pasientrettighetsloven om fritt sykehusvalg må RHF-
ene samarbeide om avtaler med private sykehus/institusjoner som skal innlemmes i fritt 
sykehusvalgordningen også på dette området. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Det utarbeides en oversikt som viser hvilke tilbud som gis i helseforetakene og de 
ulike private rusverninstitusjonene fra 01.01.04 til rusmiddelmisbrukere. 

 
2. Oversikten sendes bl.a. til fastleger og kommunenes helse- og sosialtjenester som 

grunnlag for henvisninger og valg av behandlingssted. 
 

3. Det igangsettes et utviklingsarbeid i samarbeid med helseforetakene og de private 
rusverntiltakene hvor følgende forhold vektlegges: 
- samordning av de psykiatriske, somatiske og nye rusfaglige tjenestene 
- oppjustering/utvikling av tjenestene i forhold til det nye ansvaret 
- pasientrettigheter og tilpasninger til endring i pasientrettighetsloven 
- funksjonsfordeling av tjenestene og 
- samhandling med kommunene 
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