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Helse- og omsorgsdepartementet

v/helseminister Bernt Høie

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Åpent brev til helseministeren vedrørende tildeling rett til døgnbehandling TSB  —

innspill fra Helse Fonna HF

I  Helse F onna HF sitt opptaksområdet har vi 6 vurderingsenheter innen TSB som vurderer rett

til nødvendig helsehjelp innen TSB området. 5 av vurderingsenhetene er knyttet til

ruspoliklinikker ved DPS-er/sykehus i helseforetaket og en vurderingsenhet er lagt til

Haugaland A-senter (en privat ideell rusbehandlingsinstitusjon).

Alle vurderingsenhetene har en tverrfaglig sammensetning i tråd med gjeldene retningslinjer.

Det er faste samarbeidsmøter hver 14. dag mellom de ulike vurderingsenhetene og

rusbehandlingstilbudene i Helse Fonna (inkludert de to private ideelle TSB institusjonene i

området). Her drøftes aktuelle saker og samarbeid rundt aktuelle pasientforløp

Henvisninger som mottas blir vurdert ut fra retningslinjene. I hovedsak gis det først rett til

nødvendig helsehjelp, oftest i form av poliklinisk behandling eller utredning. I samarbeid med

pasient/henviser blir det da lagt opp et løp for videre behandling. Personell i poliklinikken

følger pasienten i hele pasientforløpet.

Det at en pasient/pårørende/henviser ønsker døgnbehandling er ikke ensbetydende med at

dette er det faglig beste og riktige behandlingsnivået for den enkelte pasient. En må utrede

den enkeltes situasjon og matche problematikk opp mot tilgjengelige behandlingstilbud.

Innen TSB døgnbehandling er det mange og ofte forskjellige behandlingstilbud og det er ikke

alle tilbud som passer for den enkelte pasients behandlingsbehov. Dette kan være et dilemma.

En pasient kan ønske seg til et tilbud som en har hørt om, men som en av faglige grunner ikke

ønsker å anbefale. Her prøver vi å gi nok informasjon slik at pasienten får et tilbud som

matcher behandlingsbehovet.
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I de tilfeller der det i henvisningen bes om institusjonsbehandling og våre faglige vurderinger

støtter dette er det ingen praksis hos oss som tilsier at en først må motta poliklinisk

behandling over en periode før en henviser videre til døgnbehandling. Det er pasientens

situasjon og behandlingsbehov som styrer dette.

Vår erfaring er at det å bruke god/nødvendig tid på forberedelse til døgnbehandling faglig sett

kan være det beste og vi ser også ofte best resultat og gjennomføringsevne der pasienten er

forberedt gjennom et poliklinisk løp før innleggelse.

Ventetidene på døgn går generelt ned. Helse Fonna HF har få egne TSB avdelinger.  I  de

tilfeller der døgnbehandling er aktuelt henviser vi pasienter til institusjoner som Helse Vest

RHF har utpekt eller til de private ideelle som har avtale med Helse Vest. Våre pasienter

benytter seg også av fritt behandlingsvalg til institusjoner som har avtale med HELFO.

De store variasjoner mellom helseregionene kan skyldes flere ting. I vår helseregion har vi

hatt tradisj on for lett tilgjengelige desentraliserte poliklinikker som har fulgt pasienten i hele

behandlingsforløpet.

Helse Fonna HF har integrert TSB-behandlingen i klinikk for psykisk helsevern. Pasienter

med rusproblematikk som er vurdert å kunne ha nytte av det har hatt tilgang til døgntilbud på

aktuelle avdelinger innen psykisk helsevern på sykehus/DPS. Det er et godt samarbeid

mellom de private og de offentlige TSB tilbudene.

Vi har hentet ut noen tall for 2017 (TSB). Disse viser:

0 Det ble rettighetsvurdert 297 pasienter totalt

0  213 av disse fikk rett til poliklinisk oppfølging

. 84 fikk rett til døgnbehandling (28 %)

0 Totalt har vi registret 152 innleggelser innen TSB området.

Generelt sett ser vi hos oss at det er få tilbakemeldinger fra pasienter på at det er noe store

problemer knyttet til dagens praksis. Hos oss ser vi at tilgangen til akutthjelp og

avrusningsopphold kunne vært større. Spesielt er det stor etterspørsel etter avrusingsplasser.
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Klinikkdirektør

Klinikk for psykisk helsevern HF
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