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BAKGRUNNEN FOR RUSKONSULENTORDNINGEN: 

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har et opptaksområde med en befolkning på 340.000 bosatt i 18 
kommuner.  

 
Oppstart/bemanning:  
I forbindelse med rusreformen i 2004 ble det igangsatt rusopplæring av personalgrupper, forskning 
og utarbeidelse av informasjons materiell. I 2008 ble det i et prosjekt ansatt en ruskonsulent fra 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for å intervenere i somatikken. Fra 2010 har 
ruskonsulentordningen vært en del av driften med to hele stillinger som ruskonsulent. Arbeidssted er 
somatiske sengeposter, men stillingene er tilknyttet RPS- teamet (rus, psykiatri og somatikk) i Klinikk 
for psykisk helsevern, barn, unge og rusavhengige, i avdeling for rus og avhengighetsbehandling.  
 

Faglig forankring: 
Alkoholrelaterte helseproblemer er en viktig årsak til redusert helse og livskvalitet. Bruk av alkohol 
kan være en direkte eller indirekte årsak til mer en rekke helsemessige og sosiale skader. Alkohol er 
en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer og den vestlige verdens 3. største årsak 
til sykdom og tapte leveår i følge Folkehelserapporten 2014 (1).  
   
I Norge har det i perioden 1990-2010 vært en økning i rusrelaterte sykehusinnleggelser på 44 % (2). 
Antall sykehusinnleggelser med alkoholrelatert hoveddiagnose har hatt en betydelig økning fra 4131 
innleggelser i 2004 til 6064 i løpet av 2012 (3).  Noen ganger er det en klar sammenheng mellom 
alkoholforbruk og helseskade, men ofte er det alkohol i kombinasjon med andre faktorer som gjør at 
en blir mer utsatt for å utvikle alkoholrelaterte plager. Alkohol påvirker ulike sykdomsprosesser og 
kan være en kompliserende faktor som bidrar til å utløse eller forverre underliggende tilstander som 
for eksempel hjerterytmeproblemer (4). 

 
Det har de siste årene vært nasjonalt fokus på utvikling av tjenestetilbudet for pasienter med 
rusrelatert problematikk på flere arenaer enn det tradisjonelle hjelpeapparatet.   
Oppdraget fra helse- og omsorgsdepartementet til landets regionale helseforetak, fornyet i 2015, 
innebærer at norske sykehus både må ha systemer for å sikre at pasienter med kjente rusproblemer 
får behandling for disse, og samtidig kunne oppdage om det kan foreligge rusproblemer hos en 
pasient uten tidligere kjente problemer (5).  
 
I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet 
2017 (6) står det følgende « Den somatiske helsetjenesten bør ha kontinuerlig fokus på hvordan 
pasienter med rus- og avhengighetstilstander kan fanges opp og gis hjelp» 
 
I Nasjonal helse og sykehusplan for perioden 2016-2019 vektlegges det at somatikk, psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) må integreres bedre i fremtidens 
spesialisthelsetjeneste (10).   
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Målet med ruskonsulentordningen: 
Å bedre behandlingskvaliteten for den lidelsen eller skaden pasienten er innlagt for, ved å identifisere 
og intervenere overfor pasienter med risikofylt eller skadelig rusmiddelbruk. En slik intervensjon kan 
forebygge nye lidelser/skader eller unngå forverring og forhindre videre utvikling av et rusproblem. 

Vi ønsker med dette arbeidet å bidra til at Stavanger Universitetssjukehus (SUS) når sin målsetning 
med å være et sykehus som har fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Ved 
tidlig identifikasjon av rusproblematikk kan man ha fokus på endringsprosesser og tilby adekvat hjelp 
så tidlig som mulig.  

Definisjoner/begrepsavklaring:  

Risikofylt: Risikofylt alkoholbruk kan defineres som et drikkemønster som øker risikoen for skadelige 
konsekvenser for brukeren jfr. World Health Organization (7). 

Skadelig: ”Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk 
(som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller 
psykisk (f. eks. episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum) (skal ikke brukes hvis 
kriterier for avhengighetssyndrom er til stede)” 
 
Avhengighet ICD-10: Avhengighetssyndrom (World Health Organization 2000): (7) 

 ”Et knippe av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener, som medfører at bruk av 
et stoff eller en gruppe stoffer får mye høyere prioritet for et individ, enn andre typer atferd 
som tidligere hadde større verdi. Et sentralt karakteristisk trekk ved avhengighetssyndromet 
er trangen til å innta psykoaktive medikamenter, stoff, alkohol eller tobakk” 
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MÅLGRUPPE:  
Pasienter innlagt på somatiske sengeposter med risikofylt eller skadelig bruk av alkohol eller andre 
rusmidler.  

  Kategorisering av pasientgrupper:  
I et sykehus vil det komme inn pasienter med ulikt omfang av rusmiddelbruk og pasientgruppen er på 
ingen måte enhetlig - og det gjør at man må intervenere ulikt overfor ulike pasientgrupper og 
individer.  Fra 2013 har vi jobbet med å kategorisere ulike pasientgrupper og beskrive hva 
alkoholintervensjon i sykehuset kan være overfor de ulike gruppene. Vi har delt pasientgruppen inn i 
primær og sekundærgruppe.  

 

Primærmålgruppe:  
1. Pasienter med risikofylt eller skadelig bruk av alkohol som gir utslag i somatiske 

symptomer eller sykdom som gjør at de blir innlagt på sykehus. Det kan være 
pasienter som drikker mange enheter alkohol på en dag, eller pasienter som har et 
skjult og jevnlig alkoholoverforbruk som de ikke tidligere har søkt hjelp for.  

2. Fra 2017 ble pasienter under 18 år innlagt med alkoholintoksikasjoner eller andre 
rusrelaterte innleggelser også ruskonsulentens målgruppe. Tidligere har 
sosionomtjenesten ved SUS hatt denne pasientgruppen. 

 

Sekundærmålgruppe:  
Pasienter som har et rusmiddelproblem som er kjent for spesialisthelsetjenesten og/eller 
kommunen.  

1. Tilbakefall etter lengre periode med rusfrihet  
2. Intoksikasjon med alkohol og medikamenter   
3. Illegal bruk av rusmidler, ulik grad av rusbruk og alvorlighet  
4. «Gjengangere»/ re- innlagte med høyt alkoholforbruk  
5. Pasienter med stort forbruk av vanedannende medikamenter  

 

 

 

BESKRIVELSE AV ARBEIDSMÅTE OG METODE: 

Hvordan identifiserer helsepersonell skadelig alkoholbruk hos pasientene?  

Ved Stavanger Universitetssjukehus er det valgt en modell for identifikasjon av alkoholrelaterte 
helseproblemer som er basert på helsepersonell sin kliniske vurdering av når det kan være relevant å 
tenke at alkohol kan være en del av sykdomsbilde.  
 
Det kan være pasienter som kommer inn i alkoholpåvirket tilstand med f. eks commotio 
(hjernerystelse) etter fall eller det kan være ulike symptomer og tilstander man ikke klarer å finne 
årsaken til. Ved nærmere utredninger ser en at alkohol kan være direkte årsak eller medvirkende 
årsak til symptomer som f. eks ved brystsmerter eller magesmerter.   
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Systematisk screening i sykehus er internasjonalt den vanligste metoden for å identifisere pasienter 
med skjult alkoholproblematikk ved bruk av kartleggingsverktøy som f. eks AUDIT. Ved identifikasjon 
har pasienten en kort samtale med sykeleier som jobber spesifikt med rus og vurderer behovet for 
videre henvising til rusbehandling. Ved Stavanger Universitetssjukehus har man ikke valgt denne 
metoden, fordi forskning viser at dette er en lite effektiv og svært ressurskrevende metode. I en nylig 
gjennomført multisenterstudie anbefales der ikke å implementere denne typen 
identifikasjonsstrategier (4).  

Vi har valgt å arbeide etter en metode som heter «pragmatisk case finding». I ph.d avhandlingen til 
allmennlege Torgeir Gilje Lid blir «Pragmatisk case finding» definert slik:  
 
Det vanligste er at de spør om alkohol i forbindelse med et helseproblem eller en bekymring som kan ha med 
alkohol å gjøre. Da handler det om en åpen utforsking, hvor de forsøker å balansere ønsket om å hjelpe med 
respekten for at det også kan oppleves sårende å bli spurt. Men de spør også om alkohol ved enkelte mer 
rutinepregete konsultasjoner, og da handler det oftere om en enkel kartlegging av forbruk. Kombinasjonen av 
disse strategiene kalles «pragmatisk case finding». 

(https://uni.no/nb/news/2015/05/11/nar-fastleger-snakker-om-alkohol/) (12) 
 
Videre er vi inspirert av et prosjekt om eldre og rus i kalt NERO fra 2012 hvor de introduserte 
begrepet Helseknaggen som er definert som følgende:  

HELSEKNAGGEN er en samtalemetodikk som tar opp helseskadelig rusbruk og det aktuelle og individuelle 
helseproblem, som f.eks. et nylig fall eller vekttap hos den det gjelder. Helseperspektivet er ment å gjøre det 
slik at pasienten opplever samtalen som naturlig og ikke stigmatiserende, og Helseknaggen skaper en 
tilnærming til samtalen om alkohol.  

(http://tidliginnsats.forebygging.no/Praksiserfaringer/Helseknaggen---et-verktoy-i-mote-med-eldre-
helse-og-alkohol/) (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://uni.no/nb/news/2015/05/11/nar-fastleger-snakker-om-alkohol/
http://tidliginnsats.forebygging.no/Praksiserfaringer/Helseknaggen---et-verktoy-i-mote-med-eldre-helse-og-alkohol/
http://tidliginnsats.forebygging.no/Praksiserfaringer/Helseknaggen---et-verktoy-i-mote-med-eldre-helse-og-alkohol/
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Hvordan jobber ruskonsulentene?  

Personalet ved den enkelte avdeling, enten lege eller sykepleier, henviser pasienter dersom det 
framkommer informasjon som gjør det relevant å henvise. Det henvises skriftlig til ruskonsulentens 
felles arbeidsgruppe i DIPS ved å sende tilsynsforespørsel om rustilsyn.   

Vi arbeider på den måten at pasientene er et felles ansvar for postpersonalet og ruskonsulentene.  

 

Postpersonalet: Ruskonsulent: 

Identifikasjonsprosessen og 
henvisning: 

• Kan innleggelsen være 
alkoholrelatert? 
Blodprøver? Tidligere 
innleggelser? 

• Er pårørende bekymret 
for  

                     alkoholbruken?  
• Drøft pasienten med 

kollega og send 
henvising 

• Informer pasient og 
begrunn hvorfor, f.eks: 
«Du falt og blodprøvene 
dine viser…» «På Sus er 
det rutine å henvise til 
ruskonsulent når alkohol 
kan være en 
medvirkende årsak til 
innleggelsen» 

• Lese relevant opplysning i journal (somatisk/psyk) 
 

 Tidligere mulige alkoholrelaterte innleggelser? 
 Tidligere og nåværende kontakt med 

hjelpeapparatet? 
 Familie/barn/jobb/økonomi/nettverk 

  
 Samtale med pasient 
 Hva tenker pasienten selv?  
 Øke bevissthet hos pasient om egen alkoholbruk 

og sammenheng alkohol og helse 
 Er pasienten klar for endring? 

 
 Tiltak: Avklare behov for videre oppfølging hos 

fastlege, kommunale tjenester? TSB?  
 Elektronisk brev/tilsynsnotat sendes fastlege  

 

 

Ruskonsulentene vurderer om pasienten tilhører primær eller sekundærmålgruppe og tilpasser 
intervensjonen ut fra det.  
Dersom det er en primærgruppepasient har man en samtale med pasienten/ev. pårørende, hvor det 
blir gjort en så helhetlig kartlegging som mulig av pasientens livssituasjon, alkohol/rusbruk og 
ønsker/tanker om endring av alkoholkonsumet. Vi bruker elementer fra MI (motiverende samtale) 
som samtale metode. Pasienten får informasjon om mulige sammenhenger mellom egen alkoholbruk 
og helsetilstand. Videre får pasienten relevant informasjon om aktuelle tilbud som finnes i den 
kommunen vedkommende bor i. Noen blir henvist videre til tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Ruskonsulenten skriver en oppsummering av samtalen med pasienten og sender den etter 
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pasientens samtykke til fastlegen. Vi kan ha totalt inntil 3 samtaler med pasienter og det kan være 
polikliniske oppfølgingssamtaler.  
 
Intervensjon for sekundærmålgruppen tilpasses pasientens øvrig kontakt med hjelpeapparatet og 
pasientens ønske om samtale.  En del sekundærgruppepasienter prioriteres det og ha samtale med, 
det kan være f. eks dersom pasienten har hatt et tilbakefall etter lengre periodes rusfrihet. Eller det 
kan være dersom legen trenger en grundig kartlegging av alkoholbruken for å bedre kunne vurdere 
hvor stor påvirkning rusbruken har på det helseproblemet pasienten er innlagt for. Ofte vil personalet 
selv kunne kontakte de deler av hjelpeapparatet som pasienten har kontakt med, ved for eksempel 
sende samhandlingsmeldinger om behov for tjenester til kommunen - eller melde fra til LAR 
(legemiddelassistert rehabilitering) om at pasienten er innlagt.  
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STATISTIKK 2017:  

 

 

Henvisinger/tilsynsforespørsler: 
Det ble i 2017 registrert 723 henvisinger, noe som betyr en svak oppgang fra 2016 hvor det var 695 
henvisinger. Vi teller antall henvisninger og ikke antall pasienter da noen pasienter kan ha blitt 
henvist flere ganger i løpet av ett år.  

Henvisingstallet har de siste årene holdt seg rimelig stabilt, men vi så en markant endring 
i 2014 med en 36 % økning fra året før. Det kan være flere årsaker til den store økningen og vi tror 
hovedårsaken er at tilbudet om ruskonsulentordningen etter 7 år i drift nå er godt kjent på de fleste 
avdelinger. Videre har vi også de siste årene vært 2 faste ansatte i hele stillinger, og at det i perioden 
2010- 2013 mye av tiden kun var én stilling i drift.  
60 % av henvisingene ble mottatt av ruskonsulentene mens pasienten fortsatt var innlagt på 
sykehuset. Pasienter som var utskrevet og var i primærgruppa ble kontaktet etter utskrivelse med 
tilbud om poliklinisk samtale.  

Antall henviste primærgruppepasienter økte i 2017 med 6 %. Totalt var 36 % av alle henvisninger i vår 
primære målgruppe.  
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Aldersfordeling:  

 

 

 

 

Slik tabellen viser er det stor aldersspredning. Tabellen viser både primær og 
sekundærgruppepasienter.  

Det er særlig to grupper som utpeker seg her, unge mennesker fra 14- 29 år og pasienter mellom 40 
og 64 år. Det er en økning i antall unge som blir henvist og en viktig årsak til det er at mindreårige 
med rusrelaterte innleggelser ble en del av målgruppen fra 2017. Det ble henvist 35 unge under 18 år 
som hovedsakelig var innlagt med alkoholintoksikasjon.  

I tradisjonell tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det flest i behandling i mellom 30 og 49 år 
(8). Unge (0- 22 år) i behandling i TSB har vært synkende de siste årene, men det er en økende 
tendens til flere eldre i behandling i TSB, i 2016 særlig stor økning for eldre over 70 år (8). Når det 
gjelder skadelig forbruk av rusmidler for personer over 50 år samsvarer det med flere undersøkelser 
som viser at eldre er den gruppen i samfunnet som har økt og sannsynligvis vil fortsette å øke sitt 
alkoholkonsum.  
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Kjønn:  
Når det gjelder kjønn ble det henvist 68 % menn og 32 % kvinner. Dette samsvarer med tall fra TSB 
(7). Andel kvinner blant primærgruppepasienter var 35 % som er noe høyere enn gruppen totalt. Man 
vet noe om at kvinner i større grad skjuler overforbruk av alkohol og at kvinner generelt sett tåler 
alkohol dårligere grunnet kroppssammensetningen er annerledes med mer fett og mindre vann. 
Alkohol løses godt i vann og fordeler seg derfor i vannholdig kroppsvev og når det er mindre vann å 
fordele på hos kvinner enn menn slik at kvinner vil tåle alkohol i mindre grad.  

http://avogtil.no/fakta/derfor-taler-kvinner-mindre-alkohol-en-menn/ (14) 

 
 
Henvisende avdelinger og yrkesgruppe: 
OBA er en observasjons og behandlingsavdeling som ble etablert rundt samme tid som 
ruskonsulentordningen. OBA har de fleste intoksikasjonene på sykehuset slik at de har opparbeidet 
seg en god kompetanse på ruspasienter. OBA er en del av mottaksklinikken hvor avdelingen heter 
MOBA (mottak- observasjons- og behandlingsavdelingen). Det er fortsatt MOBA som henviser flest, 
totalt 75,5 %, hhv. 38,2 % fra akuttmottaket og 27,3 % fra OBA.  
Henvisninger fra andre avdelinger har økt med 4,5 % sammenlignet med året før og det er ortopedisk 
kirurgisk avdeling og gastromedisinske sengepost som henviser flest.  
 
Legene henviste 58 % av totalantallet (415) og sykepleierne 42 % (306). Det er en endring fra tidligere 
år der sykepleierne henviste flest.  
 
 
Innleggelsesdiagnoser: 
 
Pasienter som blir henvist til ruskonsulent kommer i kontakt med sykehuset av mange ulike akutte 
helsetilstander, disse tilstandene som er registrert under var de 10 mest hyppige i fjor.  
 
 

1. Intoksikasjon-alkohol 
2. Commotio 
3. Abstinens  
4. Fraktur/brudd 
5. Intoksikasjon – medikament 
6. Intoksikasjon- narkotika  
7. Forvirring 
8. Fall/falltendens 
9. Intoksikasjon- blanding 
10. Infeksjon  

     
 

 

http://avogtil.no/fakta/derfor-taler-kvinner-mindre-alkohol-en-menn/
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Type rusmiddel:  
Det er stor variasjon i omfanget av rusbruk blant henviste pasienter.  Noen har risikofylt eller skadelig 
bruk av rusmidler, mens andre har mer omfattende og langvarig avhengighet av alkohol eller andre 
rusmidler. Hos 76 % av pasientene i fjor dreide det seg om bruk av alkohol, de resterende 26 % var 
blandingsbruk enten av illegale rusmidler/vanedannende medikamenter i kombinasjon med alkohol 
eller kun illegale rusmidler. De fleste som er henvist brukte altså alkohol som eneste rusmiddel. Det 
samsvarer godt med at ca 90 % av befolkningen drikker alkohol, og at det da er å forvente at det 
meste av innleggelser i somatikken vil dreie seg om alkohol framfor illegale rusmidler.  

I primærgruppen hadde pasientene kun i 31 % av tilfellene ett rusproblem, der 70 % hadde skadelig 
bruk av rusmidler og 30% hadde avhengighetsproblematikk. En stor andel (28 %) ble vurdert til å ha 
risikofylt bruk av rusmidler, men ville ikke kvalifisert til rusdiagnose. Slik at omfanget av rusbruk er 
vesentlig annerledes for primærgruppen som helhet enn det er for sekundærgruppen som helhet. I 
sekundærgruppen hadde 85 % avhengighetsproblematikk og 15 % skadelig bruk av rusmidler. Med 
bakgrunn i dette er det viktig at man tilpasser intervensjonen.  

Yrkesstatus: 
24 % var i ordinært arbeid. 23 % hadde midlertidige ytelser fra NAV. 28 % hadde uførepensjon. 15 % 
hadde alderspensjon. 11 % var studenter. 
Når det gjelder primærgruppepasienter skiller de seg i fra sekundærgruppepasienter på yrkesstatus 
da de i større grad i jobb, der 42 % er i ordinært arbeid, 12 % har midlertidig ytelse, 9 % er 
uførepensjonister, 10 % alderspensjonister og 16 % er studenter.  
 
Kontakt med hjelpeapparatet:  
36 % hadde ikke tidligere vært i kontakt med hjelpeapparatet hvor rus var tematisert. 
Hjelpeapparatet er her definert som spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og frivillige 
organisasjoner. 26 % av pasientene har tidligere vært i behandling i TSB og 8 % er i behandling på 
henvisningstidspunktet og 13 % ble under innleggelse blitt henvist videre til TSB. Det er 5 % flere som 
ble henvist til TSB under innleggelse sammenlignet med året før.  

Samtaler:  
Vi hadde 328 samtaler med pasienter i løpet av 2017 hvor 13 % av disse var polikliniske samtaler. De 
fleste polikliniske samtaler er førstegangssamtaler med pasienter som var utskrevet da vi mottok 
henvisingen. De aller fleste samtaler foregår altså under innleggelse, men det er mulighet for å gi 
totalt 3 samtaler pr. henviste pasient. Samtalene kan vare i inntil 1 time.  
Vi har registrert 72 samtaler med samarbeidspartnere i kommunen eller spesialisthelsetjenesten, og 
390 samtaler med postpersonalet på SUS.  
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SÅKORNSPROSJEKTET «FOREBYGGELSE AV UTVIKLING AV RUSPROBLEM HOS UNGE UNDER 18 ÅR 
Vi søkte i 2017 om såkornsmidler i Helse- Vest og fikk innvilget kr 170.000,- til å drive 
kvalitetsutviklingsarbeid for unge under 18 år som blir innlagt på SUS med intoksikasjoner eller andre 
rusrelatert skade eller tilstand. Målet for prosjektet er å styrke tidligintervensjonsarbeid for å 
forebygge nye lidelser/skader og forhindre videreutvikling av et rusproblem hos mindreårige.  
Pasienter blir i sammen med foreldrene innkalt til en familiesamtale i etterkant av innleggelsen for 
kartlegging av blant annet risikofaktorer. Ruskonsulenten bistår ved behov å formidle kontakt til det 
øvrige hjelpeapparatet.  Det var 35 pasienter i denne målgruppen i 2017 hvor de aller fleste møtte til 
samtale.  
 
FORBEDRINGSSKOLEN:  
I forbindelse med innvilget såkornsmidler ble det tilbudt plass ved Helse – Vest sin forbedringsskole 
hvor den ene ruskonsulenten deltar. Utdanningen startet i august 2017 og går over 10 måneder. 
Formålet med utdanningen er å sette deltakerne i stand til å igangsette og gjennomføre klinisk 
forbedringsarbeid ved bruk av «The Model for Improvement» (forbedringsmodellen) og statistisk 
prosesskontroll. 
Forbedringsprosjektet har sett nærmere på hvor mange i målgruppen under 18 år som innlegges til 
sammenligning med hvor mange som blir henvist i henhold til prosedyren. Tiltak som har blitt 
igangsatt er økt kunnskap og bevisstgjøring i form av undervisning rundt tematikken. 
 
KOMPETANSEHEVING/FORMIDLING: 
Vi har i 2017 bidratt med ulike typer undervisning og informasjon om ruskonsulentordningen på flere 
arenaer både internt i SUS ved somatiske avdelinger og på SERSAM (kompetansesenter for 
eldremedisin), og utad til andre helseforetak og på konferanser.  En sentral del av arbeidet er å 
formidle kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og helse for å øke helsepersonells bevissthet 
omkring tematikken. Vi har bidratt på følgende arenaer:  

 Informert om ruskonsulent- tilbudet ved ulike somatiske sengeposter  

 Undervisning for sykepleiestudenter på Universitetet i Stavanger  

 Informasjon om ruskonsulentordningen til nye turnusleger ved SUS to ganger årlig  

 Malta, Nordic- Centre for Welfare and Social Issues, pre- conference for the annual 
conference “European Social Network, ESN” “The alcohol care team at Stavanger University 
hospital – a pragmatic approach to patients with diverse needs” 

 Undervisning på Lillestrøm «Landskonferansen for sosialt arbeid i somatisk sykehus» 
 Undervisning om eldre og rus til helsepersonell i primærhelsetjenesten, i regi av SESAM 
 Deltakelse på nasjonal forskerkonferanse på Vettre med presentasjon om spørreundersøkelsen 

«Pasientaksept» 
 Vi har hatt hospitanter fra St. Olav sykehus i 2 dager 
 Faste samarbeidsmøter med Helse- Fonna v/ ruskonsulent i somatikken  
 Faste samarbeidsmøter med Frisklivssentralen i Stavanger kommune v/ alkoholveilder  
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Deltakelse på kurs for å øke egen kompetanse:  

 Deltakelse på konferanse arrangert av INEBRIA – International Network on Brief interventions 
for Alcohol and Other drugs i New York i 2017 

 Deltakelse på schizofrenidagene i Stavanger 2017 
 

 
Fag/tjenesteutvikling:  

Vi deltar i aktuelle forskningsprosjekt i regi av KORFOR, regionalt kompetansesenter for 
rusmiddelforskning i Helse- Vest. I 2015 startet en ny spørreundersøkelse som er kalt 
«pasientaksept». Målet var å få undersøkt hvordan pasienter innlagt på sykehuset for medisinsk 
problemstilling opplever å bli henvist til ruskonsulent. Rekrutteringen av pasienter ble avsluttet i juni 
2017. Resultatene viser at det var stor aksept blant pasientene om at alkohol ble et tema under 
innleggelse.  

 

MÅL FOR 2018:  

Bidra til å øke kompetansen og bevisstheten om alkohol og somatikk hos personalet på somatiske 
avdelinger. 

1. Nå flere henviste pasienter i primærmålgruppen med «skjult» risikofylt og skadelig 
alkoholproblematikk, for å gi adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

2. Vi ønsker å ha ekstra fokus på pasienter under 18 år med rusrelaterte innleggelser er og 
innvilget såkornsprosjektmidler fra Helse- Vest ut 2018. 

3. Jobbe målrettet opp mot personalet ved sengeposter for å styrke samarbeide og for å ha 
fokus på tidlig intervensjon.  

4. Fortsette arbeidet med å systematisere og differensiere ruskonsulentene sine målgrupper og 
type intervensjon på SUS.    

5. Fortsette å øke egen somatiske kompetanse om sammenhengen mellom alkohol og helse 
6. Være medforfatter i artikkel om spørreundersøkelsen «Pasientaksept»  
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Med hilsen  
Hege Tvedt, ruskonsulent/sosionom - mobil: 480 70 132 
B. Nathalie Idsøe, ruskonsulent/sykepleier – 953 68 862  

Rus – Psykiatri- Somatikk teamet (RPS- teamet)  
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