Stiftelsen Bergesklinikkene mener det er viktig at det lages en ny rusplan for Helse Vest. Det
bør understrekes at planen skal være forpliktene for TSB de neste årene.
Planen beskriver på en god måte hvor kompleks rusfeltet er – at det ikke finnes noen enkle
løsninger det være behandling, forebygging eller fagligutvikling.
Planen inkluderer pårørende på en god måte og påpeker at brukerperspektivet må styrkes.
Videre legges det vekt på at den faglige tenkningen må harmonere med retningslinjer og
veiledere.
Både ROP og LAR pasienter har fått en sentral plass i dokumentet og overdoseforbyggende
arbeid er sikret på en god måte.
Generelt vil vi påpekte at planen har til tider et overdimensjonert fokus på LAR pasienter – og
det er litt liten plass til den forebyggende tenkningen. Dette vises også i den mangelfulle
omtalen av regionens to kompetansesenter KoRus i Bergen og Stavanger og der bare
KOFOR får den nødvendige spalteplassen.
SBK deler ikke planenes syn vedrørende organisering av vurderlingsarbeidet i Helse Bergen
regionen og vil understreke at dette arbeidet i Helse Bergen regionen burde vært organisert
som i resten av Helse Vest og resten av landet.
Stiftelsen Bergensklinkkene merker seg at planen er i tråd med politiske føringer når den
understreker betydningen av de private ideelle institusjonene og det disse skal ha en sentral
plass i oppbyggingen av behandlingstilbudet i Helse Vest.
Nedenfor har vi listet opp noen punket vi ønsker å kommenterer med spesifikt
Kari Lossius tittel må endres til klinikkdirektør







Pkt. 2 Som i det siste utkastet er det lagt inn underpunkt med informasjon
om innholdet i veilederne, retningslinjene, og lignende . Dette foreslås som vedlegg.
Videre bør det nevnes at Helsedirektoratet er i sluttfasen av arbeidet med to nasjonale
faglige retningslinjer: Behandling og Avrusning innen TSB.
Pkt.4 Kunnskapsgrunnlaget er bra, men en burde kanskje kalt det kunnskaps -og
erfaringsgrunnlag ettersom noe er dokumentert kunnskap, noe er erfaringer og noe
gode tanker. Etter generelt om rusproblematikk/behandling, bør planen fortsatte med
ROP og pårørende før metoder som LAR, likemann etc.
Pkt. 6 Raskere tilbake bør nevnes
6.5 Ressursbruk og aktivitetsdata - egner seg også best som eventuelt.
vedlegg.
Mvh Kari Lossius,
Klinikkdirektør
Stiftelsen Bergensklinkkene
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Fra: Tordis Stokke (t.stokke@s-ks.no)
Sendt: 30.10.2014 12:33:29
Til: Næss, Brita Mauritzen
Kopi: Asbjørn Sagstad
Emne: VS: Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2014 - 2018
Vedlegg: image001.jpg;Høyring - utkast til Regional plan TSB.pdf
Hei Brita!
Har lest utkastet til regional plan og synes dette var et veldig flott arbeid. Gratulerer! Tydelig og
samlet plan.
Jeg har ingen store faglige innvendinger, kun noen tilbakemeldinger som jeg enklest tar direkte
til deg. Håper det er greit.

Språkbruk
Jeg er opptatt av at helt nye dokumenter innen TSB kan unngå begrepene rusmiddelbruk,
rusmisbruker, opioidmisbruk osv. Utkastet her er nesten helt fritt for disse ordene, og det tror
jeg er bevisst. Men de dukker opp et par steder:
Punkt 3.1. Rusmiddelmisbruk
Punkt 4.5. Opioidmisbruk
Punkt 4.7. Tett på misbrukaren (heller skrive den rusavhengige, eller brukaren)
I tillegg er begrepet «rusing» litt utgått, eller litt muntlig, kanskje? Side 15 står det om rusing.
Bedre med rusbruk, eller rusmiddelbruk.
På side 24,25 er det plutselig et lengre avsnitt (gjelder egentlig hele punkt 7.1), der står det
«aktiv rusing» og ordet rus går mye igjen. Rus er jo så mangt. Som nevnt bedre å bruke ord som
rusmidler og rusmiddelbruk.

Så til noe helt annet, mer konkret om beskrivelsene rundt Kirkens Sosialtjeneste.
Det er fint om det alle stedene kan stå Sosialtjeneste med stor S og Kalfaret Behandlingssenter
med stor B, siden det er det korrekte.
På side 18 om oss: Siden utredning og brukerstyrte senger er ført opp under andre klinikken er
det kjekt om dette også kommer med innunder KBS: Vi har ikke bare stabiliseringsplasser, men
det vi kaller stabiliserings- og utgreiingsplasse. Vil gjerne ha med at vi har brukerstyrte senger.
På side 21 om tilbudet i Stavanger: Her synes jeg bredden i tilbudet mangler. Kan vel strengt tatt
lage kopi av det som står om KBS?

Til slutt:
Jeg savner at det blir nevnt noe om


Raskere tilbake
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Spillavhengighet
Anabole steroider

Mvh
Tordis Stokke
Virksomhetsleder
Psykologspesialist
Kalfaret Behandlingssenter
Kirkens Sosialtjeneste
Kalfarveien 88A, 5022 Bergen
Tlf 55 33 77 04
Mobil 41 64 69 82
t.stokke@s-ks.no
www.kirkenssosialtjeneste.no

Fra: Næss, Brita Mauritzen [mailto:brita.mauritzen.ness@helse-vest.no]
Sendt: 28. september 2014 21:00
Til: Postboks, HFD, Postmottak Helse Førde; Postboks, HFO, Postmottak; Postboks, HBE, Postmottak Helse
Bergen; Postboks, HST, Postmottak Helse Stavanger; Valdresklinikken; halvor@stiftelsen-karmsund.no;
Tordis Stokke; Pedersen, Erling; Hilde Wikheim; Kjersti Egenberg; Gunnarshaug, Kari Bergseth
Kopi: Munkvold, Harald Stein; Netland, Bernt; Braatveit, Kirsten Johanne; Jøsendal, Ola; Mobæk, Randi;
Berge, Odd Tore; Nøstdal, Arild Krogh; Iversen, Geir Henrik; anders.hellman@ras.rl.no; Lossius, Kari; Pål
Berger (paal.berger@rio.no); Husa, Aslaug Olly; Jørgensen, Torhild; Meland, Elisabeth
Emne: Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2014 - 2018
Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2014 - 2018
Utkast til regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2014 – 2018 er lagt ved til høyring.
Planarbeidet har vore ein bred prosess med representantar frå alle helseføretak, private leverandørar
innan TSB, regionalt brukarutval og tilsette sin representant.
Hovudmålet innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Vest er å kunne gi eit kvalitativt godt og
heilskapleg behandlingstilbod til rusmiddelavhengige.
I planen foreslår ein fem overordna strategiar for utviklinga av tenestetilbodet:
1.

Brukarmedverknads- og meistringsperspektivet må liggje til grunn i møte med
rusmiddelavhengige.

2.

I samarbeid med kommunane må det leggjast vekt på tidleg hjelp.

3.

Tenestetilbodet må vere differensiert og ha ei breidd som er tilpassa ulike behov.

4.

Tenestene må vere fleksible og møte personar med rusmiddelproblem på nye arenaer når det er
tenleg.

5.

Tenestetilbodet må vere heilskapleg og ha støtte i nødvendig samarbeid mellom kommunen og
spesialisthelsetenesta og andre viktige partar gjennom forløpet.

Den regionale planen skal gi overordna føringar på utvikling av tenestetilbodet i føretaksområda og i
regionen som heilskap.
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I plangruppa framkom forslag om å senke terskelen for hjelp innan TSB, med å etablere eit prøveprosjekt
der pasienten ikkje treng tilvising frå lege eller kommune for å få poliklinisk behandling. Helse Vest ser
dette som problematisk på prinsipielt grunnlag. Det kan m.a. svekke ansvaret til kommunane. Det er
såleis ikkje føreslått i utkastet. Det bes likevel om synspunkt på forslaget frå høyringsinstansane.
Høyringsfrist er fem veker frå utsending, høyringssvar sendes til Helse Vest postmottak helse@helsevest.no innan 31. oktober.
Vennleg helsing
Brita Mauritzen Næss
Rådgiver
/ 90674555
Helse Vest RHF
www.helse-vest.no
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HELSE STAVANGER
Stavanger universitetssjukehus
Psykiatrisk

divisjon

MOTTATT

Nov
Helse Vest
Postboks 303
4066 STAVANGER

Deres ref:

Vårref:Saksbehandler:Dato:
2013/751 -Randi
87495/2014

Mobæk10.11.2014

Høringsuttalelse vedrørende forslag til Regional plan for tverrfaglig
spesialisert rusbehandling 2014-2018
Helse Stavanger HF vil med dette komme med følgende kommentarer:
Planen synes å ivareta målsettingen om å bygge et kvalitativt godt og helhetlig tilbud til pasienter i
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Det gjenstår å oppdatere i beskrivelser av ulike tjenestetilbud, slik at disse er i tråd med
nyanskaffelser/private leverandører.
Vedlegg 5 Tilbakehaldutaneigesamkke (rus).Prinsipp
for internsamhandlingi
HelseVestbør også
rettes opp på tilsvarende måte.

Generelle kommentarer:
De under 18 år
Vi etterlyser en gjennomgang av befolkningsgrunnlaget for de under 18 år ettersom planen legger
opp til en satsning på tidligere intervensjon. Kartleggingene med Brukeplan viser at få kommuner
og få tilbud innen TSB kommer i kontakt med personer under 18 år. Når det endelig skjer har
problemkomplekset og alvorlighetsgraden blitt meget omfattende. I Helse Stavanger HFs
opptaksområde har vi gode erfaringer med en modell for samhandling mellom TSB —Psykiatrisk
divisjon (inkludert Barne -og ungdomspsykiatri) og BUFetat for å bidra til bedre samhandling om
målgruppen yngre. Å styrke samarbeidet mellom BUFetat, barnevernstjenester i kommuner og
TSB er en måte å kunne bidra til tidligere hjelp for de yngste.

Kjønnsdelt behandling
Kjønnsidentitet har både fysiske, psykiske og sosiale perspektiver som er viktig å ha bevissthet
om i organisering og tilrettelegging av behandlingstilbudet. Det foreligger lite systematisk
forskning på området, men ut fra oversiktsstudier kan det se ut til at kjønnsdelt
rusmiddelbehandling fører til et noe bedre behandlingsresultat for enkelte grupper av
rusmiddelavhengige kvinner, spesielt gravide og småbarnsmødre. De tiltakene innen tverrfaglig
spesialisert behandling som tilbyr kjønnsdelt behandling tilbakemelder positiv effekt både for
menn og kvinner. Kjønnsdelt tilnærming kan gjenspeiles både i rammene rundt behandlingen og i
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Postboks 8100
4068 Stavanger
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det faglige innholdet blant annet ved kjønnsdelte avdelinger eller kjønnsdelte
gruppetilbud/aktiviteter.
Pasienten bør informeres om de ulike organisatoriske innretningene
som foreligger i tverrfaglig spesialisert behandling når det gjelder kjønnsdelte tilbud. Det bør gis
mulighet til å reflektere over hva som vil være beste tilnærming for den enkelte. Det bør foreligge
reelle tilbud som ivaretar den enkeltes behov for kjønnsdelt behandling. Helse Stavanger HF vil
derfor anbefale at tilbud innen TSB både ivaretar kjønnsspesifikke behandlingsbehov og legger til
rette for at kvinner og menn får tilbud om kjønnsdelte behandlingsaktiviteter.
Minoritetshelse
I vårt foretaksområde bor det personer fra 165 nasjonaliteter. Våre behandlingstilbud må derfor
framover sikre at pasienter med behov for det, bør bli møtt med minoritets- og kultursensitiv
behandling og oppfølging. Dette bør også tas med i den regionale planen. Det skal eksempelvis
filrettelegges for at språk og kulturell ulikhet ikke er til hinder for god kommunikasjon.
Kultursensitivitet er en forutsetning for relasjons- og alliansebygging. Kulturelle prosesser er ofte
forskjellige innen samme etniske gruppe som følge av individenes ulike alder, kjønn, klasse og
personlighet. Kunnskap om innvandreres sykdomsmønster,
helse- og sykdomsforståelse må økes i alle ledd i helsetjenesten. Ulik forståelse av symptomer,
tilstander, sykdommer og behandling mellom pasient og behandler kan vanskeliggjøre
kommunikasjonen. Videre vil en del innvandrere ha andre livspåkjenninger enn det som vanligvis
er kjent for behandlerne. Det er derfor spesielt viktig å spørre om årsaker flukt og
migrasjonshistorie Det må påregnes at behandlingen er annerledes og noen ganger mer
tidkrevende.

Ad. kapittel 9 oppsummerii?g
ogprioriteriugav tiltak
Helse Stavanger HF mener kapittelet bør utvides med en egen strategi: Familie- og
pårørendeperspektivet
må ligge til grunn i møte med rusmiddelavhengige. Underpunkter i
strategien bør peke på at familie - og pårørendes involvering i behandling som en ressurs
på den ene siden. Men de vil også ha et eget behov for behandling som pårørende. Dette
må også inkludere å ha et særskilt fokus på barn som pårørende.
Punkt 2. bør konkretiseres med noen underpunkter for å vise hvilke strategier for tidlig
intervensjon som er ønskelig.
Å skape et tilbud med vekt på tidlig hjelp, vil både kunne være tidlig i alder, tidlig i
utvikling eller forløp. Det inkluderer også lett geografisk tilgjengelighet og rask oppstart
for å sikre tidlig hjelp. Vi tenker oss at det eksempelvis vil være riktig å vurdere
forsøksprosjekt i samarbeid med kommuner om pasienters egen re-henvisning til
poliklinisk/ambulant
behandling, utvikle lettere tilgjengelige tilbud utfra en arenamodell,
og utvikle drop-in tilbud. I planen bør det også konkretiseres hvor langt ned i alder på
pasienter som TSB skal gi et tilbud. I dag er det 15 år, men kanskje dette bør senkes.
I Punkt 3b. bør det tydeliggjøres hva som menes med at DPS boruyttessomnokkelstiuktur.
Helse Stavanger HF forstår dette slik at tilbudet til rusmiddelavhengige bør være mest
mulig geografisk lett tilgjengelig og at enhetene i TSB bør bestå av robuste fagmiljøer for
å kunne håndtere en differensiert målgruppe.

Ad. kapittel 10 Tiltak
Tiltak 3. bør utvides til å gjelde satsing på ruskompetanse
avdelinger i psykisk helsevern .

i somatiske avdelinger

Tiltak 5.bør utvides til å gjelde etablering av familieambulatorium
Tiltak 15. bør utvides med formuleringen,

i alle foretak

slik at tilbudettil rusmiddeiavbeugige
blirmestmulig

geografisklett tilgjeugelig.
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Ad. prøveprosjekt

egenhenvisning

Helse Stavanger HF mener at det vil være hensiktsmessig —på bakgrunn av behov for lettere
tilgjengelige tjenester - at planen inneholder et tiltakspunkt som åpner opp for å vurdere et
prøveprosjekt i samarbeid med kommuner hvor pasienten ikke behøver henvisning fra lege eller
kommune for å få poliklinisk/ambulant
behandling. Et slikt prøveprosjekt kan være begrenset til
pasienter som tidligere har blitt henvist av fasdege eller kommune og således allerede har vært i
behandling i TSB i løpet av de siste 6 måneder. Slik Helse Stavanger HF vurderer det, vil et slikt
kvalitetssikret prøveprosjekt, formalisert i en samarbeidsavtale med aktuell(e) kommune(r), ikke
nødvendigvis svekke ansvaret kommunen har for målgruppen. Vi vil gjerne delta i en slik
ordning.

Med vennlig hilsen
Psyki
k diVisjon
Ing
divisjonsdirektør
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Fra: Hilde Wikheim[Hilde.Wikheim@frelsesarmeen.no] Dato: 31.10.2014 12:19:33 Til: Helse
Vest, Postmottak Kopi: Næss, Brita Mauritzen Tittel: Vs: Høyring - Regional plan for tverrfagleg
spesialisert rusbehandling 2014 - 2018 Hei
Vi ved Frelsearmeens Behandlingssenter har gått igjennom høringsutkastet i samarbeid med
TSB i Helse Stavanger, og viser derfor i hovedsak til tilbakemeldingene dere får/har fått fra
AUV, Helse Stavanger.
Det eneste vi har å tillegge utenom er:
pkt. 6.4: at vi får med alle de tilbudene vi har i ny avtale, at første punktet under FAB blir
eks "ambulant oppfølging og dagbehandling"
Vedlegg 5, punkt 4: At FAB er utpekt og har mulighet til å tilby innleggelse etter §10-4
dersom hensiktsmessig

Med vennlig hilsen
Hilde Wikheim
Daglig leder
Frelsesarmeens Behandlingssenter Stavanger
Tlf. dir. 51 82 87 23
e-post: hilde.wikheim@frelsesarmeen.no
----- Videresendt av Hilde Wikheim/Sosial/NOR/SArmy den 30.10.2014 07:56 ----Fra:
"Næss,Brita Mauritzen" <brita.mauritzen.ness@helse-vest.no>
Til:
"Postboks,HFD,Postmottak Helse Førde" <post@helse-forde.no>, "Postboks, HFO, Postmottak" < post@helsefonna.no>, "Postboks, HBE, Postmottak Helse Bergen" < post@helse-bergen.no>, "Postboks, HST, Postmottak Helse
Stavanger" < post@sus.no>, Valdresklinikken <post@valdresklinikken.no>, "halvor@stiftelsen-karmsund.no"
<halvor@stiftelsen-karmsund.no>, "Tordis Stokke (t.stokke@s-ks.no)" <t.stokke@s-ks.no>, "Pedersen, Erling"
<erling.pedersen@bergenclinics.no>, Hilde Wikheim <Hilde.Wikheim@frelsesarmeen.no>, Kjersti Egenberg <
Kjersti.Egenberg@ras.rl.no>, "Gunnarshaug, Kari Bergseth" < kari.bergseth.gunnarshaug@bk-vest.no>
Cc:
"Munkvold, Harald Stein" <harald.stein.munkvold@helse-forde.no>, "Netland, Bernt" <Bernt.Netland@helse-fonna.no>,
"Braatveit, Kirsten Johanne" <kirsten.johanne.braatveit@helse-fonna.no>, "Jøsendal,Ola" < ola.josendal@helsebergen.no>, "Mobæk,Randi" <randi.mobek@sus.no>, "Berge, Odd Tore" <odd.tore.berge@sus.no>, "Nøstdal,Arild
Krogh" <arild.krogh.nostdal@helse-forde.no>, "Iversen, Geir Henrik" <geir.henrik.iversen@bk-vest.no>,
"anders.hellman@ras.rl.no" < anders.hellman@ras.rl.no>, "Lossius, Kari" <kari.lossius@bergenclinics.no>, Pål Berger
(paal.berger@rio.no) <paal.berger@rio.no>, "Husa, Aslaug Olly" <aslaug.olly.husa@sus.no>, "Jørgensen,Torhild" <
torhild.jorgensen@helse-bergen.no>, "Meland, Elisabeth" < elisabeth.meland@helse-vest.no>
Dato:
28.09.2014 21:00
Emne:
Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2014 - 2018

Høyring - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 2014 - 2018
Utkast til regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2014 – 2018 er lagt ved til
høyring. Planarbeidet har vore ein bred prosess med representantar frå alle helseføretak, private
leverandørar innan TSB, regionalt brukarutval og tilsette sin representant.
Hovudmålet innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Vest er å kunne gi eit kvalitativt
godt og heilskapleg behandlingstilbod til rusmiddelavhengige.
I planen foreslår ein fem overordna strategiar for utviklinga av tenestetilbodet:
1.
Brukarmedverknads- og meistringsperspektivet må liggje til grunn i møte med
rusmiddelavhengige.
2.

I samarbeid med kommunane må det leggjast vekt på tidleg hjelp.

3.

Tenestetilbodet må vere differensiert og ha ei breidd som er tilpassa ulike behov.
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4.
Tenestene må vere fleksible og møte personar med rusmiddelproblem på nye arenaer når
det er tenleg.
5.
Tenestetilbodet må vere heilskapleg og ha støtte i nødvendig samarbeid mellom
kommunen og spesialisthelsetenesta og andre viktige partar gjennom forløpet.
Den regionale planen skal gi overordna føringar på utvikling av tenestetilbodet i føretaksområda
og i regionen som heilskap.
I plangruppa framkom forslag om å senke terskelen for hjelp innan TSB, med å etablere eit
prøveprosjekt der pasienten ikkje treng tilvising frå lege eller kommune for å få poliklinisk
behandling. Helse Vest ser dette som problematisk på prinsipielt grunnlag. Det kan m.a. svekke
ansvaret til kommunane. Det er såleis ikkje føreslått i utkastet. Det bes likevel om synspunkt på
forslaget frå høyringsinstansane.
Høyringsfrist er fem veker frå utsending, høyringssvar sendes til Helse Vest postmottak
helse@helse-vest.no innan 31. oktober.
Vennleg helsing
Brita Mauritzen Næss
Rådgiver
/ 90674555
Helse Vest RHF
www.helse-vest.no
[vedlegg "Høyring - utkast til Regional plan TSB.pdf" slettet av Hilde Wikheim/Sosial/NOR/SArmy]
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