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FORSLAG TIL VEDTAK
Styret tar sak om etablering av akutt tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Stavanger
til orientering.

Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger
I styringsdokument av 23. februar 2022 fra Helse Vest til Helse Stavanger fremgår det under kapittel
«Hovudmål 3: Rask tilgang til helsetjenester og samanhengande pasientforløp» at all ø-hjelp og
medisinsk overvåkningstilbud for pasienter med rusmiddelavhengighet skal håndteres i
helseforetakene. Helse Stavanger har manglet et slikt tilbud, og har derfor fulgt opp dette oppdraget
gjennom etablering av et prosjektdirektiv med formål å utrede etablering av et akutt tverrfaglig
spesialisert behandlingstilbud (TSB) til pasienter med rusmiddelavhengighet i behov av ø-hjelp og
medisinsk overvåkning. I forbindelse med denne utredningen har en samtidig valgt å se på foretakets
øvrige døgntilbud innenfor TSB-området.
Arbeidsgruppen som jobber med å utrede og forberede for oppstart av en akutt TSB-post som skal
kunne håndtere all ø-hjelp og medisinsk overvåkning for pasienter med rusmiddelavhengighet,
inkluderer representanter fra avdeling rus og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern voksne,
prehospital klinikk og mottaksklinikken for å sikre at tilbudet etableres med den nødvendige
somatiske og psykiatrisk kompetansen og samhandlingen som kreves for å ivareta denne
pasientgruppen.
I tillegg til å ta imot pasienter i behov av ø-hjelp og medisinsk overvåkning, er det planlagt å overføre
pasienter under Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2 til denne nye akuttposten. Disse pasientene
ivaretas i dag i en akutt psykiatrisk sengepost i klinikk psykisk helsevern voksne som inngår i
rotasjonen for å etablere en ny sikkerhetspost. Overføring til ny akuttpost for pasienter med
rusmiddelavhengighet vil sikre pasienter under Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2 tilgang til den
rusmedisinske kompetansen som ligger innenfor avdeling rus og avhengighetsbehandling. Dette
representerer en forbedring.
Ambisjonen er å starte opp det nye akutt tilbudet fra årsskiftet.
Sengeposten skal etableres i 2. etasje i E-bygget. Denne etasjen har tidligere vært brukt til sengepost
drift og krever derfor kun mindre ombygninger. Disse er allerede iverksatt. Vi har også startet
rekrutteringsprosessen for å sikre at vi har tilstrekkelig bemanning til å starte opp tilbudet som
planlagt.

Det vil bli gitt en utfyllende presentasjon i styremøtet.

Vedlegg
Styresak Helse Vest
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