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NOTAT TIL STYRET 
 
 
NOTAT OM RUSREFORM 1 
 
 
Bakgrunn 
 
Stortinget behandlet 23 jan. 2003 Rusreform 1. Stortingets behandling var basert på Ot.prp.nr 
3 (2002-2003) og sosialkomiteens innstilling til denne. 
 
Vedtaket innebærer at de regionale helseforetakene får et utvidet ansvar for helsetjenester til 
rusmisbrukere fra 01.01.04, et ansvar som i dag ivaretas av fylkeskommunene med basis i lov 
om sosiale tjenester. 
 
Det formelle grunnlag for gjennomføring av Rusreform 1 er etablert med Stortingets vedtak. 
 
Helsedepartementet har ansvar for gjennomføring av reformen i samarbeid med 
fylkeskommunene. 
 
De regionale helseforetakene må på sin side tilrettelegge for reformen. 
 
Departementet har bl.a. etablert en koordineringsgruppe i departementet hvor de regionale 
helseforetakene deltar.  
 
Det gis her en orientering til styret om innhold i reformen og organisering av arbeidet. 
 
Kommentarer 
 
Hva innebærer Rusreform 1? 
 
Reformen innebærer at oppgaver og ansvar som fylkeskommunen i dag ivaretar innenfor 
rusvernet med hjemmel i lov om sosiale tjenester overføres til helseforetakene. Det gjelder 
tjenester som har karakter av spesialiserte helsetjenester. Mer presist er det definert som: 
 

 Avrusning (etter henvisning) som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging 
 (Helsefaglig) utredning og kartlegging av  behandlingsbehov 
 Spesialisert (vesentlig helsefaglig) behandling, poliklinisk eller i institusjon 

 
I tillegg får de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for institusjonsplasser som kan ta 
imot rusmiddelmisbrukere på grunnlag av vedtak etter §§ 6-2 og 6-2a, tilbakeholdelse med 
tvang, i sosialtjenesteloven. Regionalt helseforetak skal også peke ut institusjoner som kan ta 
imot rusmiddelmisbrukere med samtykke om tilbakeholdelse. 
 
Det foretas ingen endring i spesialisthelsetjenesteloven. Helsedepartementet vil imidlertid i 
forskrift definere nærmere hvilke tjenester overfor rusmisbrukere som er å forstå som 
spesialisthelsetjenester. 
 
Rusreform 1 skal iverksettes fra 01.01.04.  
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Rusreform II 
 
Stortinget vil også i løpet av våren 2003 få seg forelagt et forslag til hvordan de resterende 
rusverntjenestene som fylkeskommunene i dag har ansvar skal plasseres fra 01.01.04. Det er 
kalt Rusreform II og omfatter spesialiserte sosiale tjenester. 
 
I et høringsnotat har Helsedepartementet foreslått at disse tjenestene overføres til 
kommunene.  
 
Helse Vest RHF har i en høringsuttalelse støttet dette med bakgrunn i det basisansvaret 
kommunene allerede har innen rusvernet og at det ville være særlig uheldig å få flere nivåer 
innen rusomsorgen. 
 
Gjennomføring av Rusreform 1 i Helse Vest RHF 
 
Helse Vest RHF deltar som nevnt i en nasjonal koordineringsgruppe for gjennomføring av 
Rusreform 1. 
 
Helse Vest RHF er tildelt 0,6 mill. kr til prosjektstøtte 
 
Det er under oppretting en regional prosjektgruppe under ledelse av Helse Vest med 
representanter fra helseforetakene.  
 
Rogalandsforskning er engasjert for prosjektstøtte med bakgrunn i deres særlige kompetanse 
på rusfeltet. 
 
I prosjektet vil følgende problemstillinger gjennomgås: 
 

 Hva betyr det nye ”sørge for” ansvaret? 
 Hvilke institusjoner/avtaler er det aktuelt å overta med bakgrunn i det nye ansvaret? 
 I hvilken grad vil det være gap mellom ansvar og tilgjengelige virkemidler? 
 Hvordan kan vi integrere de nye tiltakene på best mulig måte i forhold til øvrige 

tjenester i helseforetakene? 
 Hvordan få en til en mest mulig helhetlig tiltakskjede på tvers av nivåer? 
 Hvilke faglige og økonomiske styringsmekanismer bør tas i bruk for å sikre best mulig 

utnyttelse av ressursene? 
 
Det er forutsatt at prosjektet i hovedsak gjennomføres våren 2003. 
 
Helsedepartementet tar ansvar for alle formelle forhold knyttet til overføring av personell, 
avtaler, økonomi og formuesposisjoner. 
 
Forslag til løsning og implementering av Rusreform 1 vil bli fremlagt for styret som egen sak. 
 
Institusjoner som er aktuelle å vurdere 
 
I Helseregion Vest har vi følgende rusverninstitusjoner som enten eies eller har avtale med en 
av de tre fylkeskommunene: 
 

 Rogaland A-senter 
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 Haugaland A-senter  
 Basissenteret Blå Kors 
 Duedalen rehabiliteringssenter 
 Fa-Bo Frelsesarmeens 
 Kalfarkollektivet  
 Askøy behandlingssenter 
 Flonikollektivet 
 Stiftelsen Bergensklinikkene 
 

Det er kun Flonikollektivet som er offentlig eid (Hordaland fylkeskommune). De resterende 
er private. 
 
Disse institusjonene vil bli vurdert ut fra hvilke tjenester de yter og hvilken kompetanse de har 
som grunnlag for å ta stilling til om de hører hjemme i Rusreform I eller Rusreform II. 
 
Helsedepartementet har det primære ansvaret for denne vurderingen, men det er også av 
interesse for Helse Vest RHF å ha kunnskap om i hvilken grad disse institusjonene er egnede 
virkemidler for å ivareta det nye ansvaret. 
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