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BAKGRUNNEN FOR RUSKONSULENTORDNINGEN: 

Stavanger universitetssjukehus er et sykehus med 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 i somatikken, men stillingene er tilknyttet RPS- teamet  

(rus, psykiatri og somatikk) i Avdeling Unge voksne som er en del av Psykiatrisk divisjon.   

 

Faglig forankring: 

Bruk av alkohol kan være en direkte eller indirekte årsak til 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 (1). 

I Norge har det i perioden 1990-2010 vært en økning i rusrelaterte sykehusinnleggelser på 44 

% (2). Helsedirektoratet kom i 2013 med nye tall som bekrefter dette. Antall 

sykehusinnleggelser med alkoholrelatert hoveddiagnose har hatt en betydelig økning fra 4131 

innleggelser i 2004 til 6064 i løpet av 2012 (1). 

I oppdragsdokumentet fra 2013 fra Helse- og omsorgsdepartementet til sykehusene står det at 

det skal være etablert et system ved sykehusene som fanger opp pasienter med underliggende 

rusproblematikk og eventuelt henvise videre til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Det ble i 2013 i regi av NK- TSB (nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) etablert et prosjekt « Rus i kroppen» hvor sykehus over hele landet som jobber 

med alkoholintervensjon i somatikken treffes to ganger årlig for å dele erfaringer.   

 

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. Man 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. Vi ønsker å være med å påvirke til 

endringsprosesser hos pasienter og tilby adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.  
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MÅLGRUPPE:  

Pasienter over 18 år 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, som igjen har 

undergrupper.  

 

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. Eldre (60+) overforbruk av alkohol  

3. Unge voksne med intox  

 

 

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

kommunen.  

1. Tilbakefall etter lengre periode med rusfrihet  

2. Intox 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 påvirket tilstand med f. eks commotio 

(hjernerystelse) etter fall eller det kan være ulike type symptomer og sykdom 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.   

 

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 
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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 (3).  

 

Hvordan jobber ruskonsulentene?  

Personalet ved den enkelte avdeling, enten sykepleier eller lege, henviser pasienter dersom det 

framkommer informasjon som gjør det relevant å henvise. Det henvises skriftlig til 

ruskonsulentens felles arbeidsgruppe i DIPS.   

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 sendes fastlege  

 

 

Ruskonsulentene tar en vurdering på 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 for framtiden. 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 
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tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Ruskonsulenten skriver en oppsummering av 

samtalen med pasienten og sender den til fastlegen.  

 

Intervensjon for sekundærmålgruppen tilpasses pasientens egne ønsker og øvrige kontakt med 

hjelpeapparatet. En del sekundærgruppepasienter vurderes som hensiktsmessig å 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 å for eksempel sende tidlig meldinger om behov for tjenester 

eller ta en telefon til kommunen  - eller melde fra til LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 

om at pasienten er innlagt.  

 

 

STATISTIKK 2015:  

 

 

 

Henvisinger: 

Det ble i 2015 registrert 713 henvisinger, noe som betyr en svak nedgang (6 %) fra 2014 hvor 

det var 757 henvisinger. Imidlertid var 2014 en økning i antall henvisingen på 36 % 

sammenlignet med 2013. Vi tror at nedgangen skyldes at avdelingene i mindre grad henviser 

«gjengangerne», men det er for tidlig å si fordi vi ikke vil ha sammenligningsgrunnlag før i 

2017.  

Henvisingstallet har i stor grad vært økende for hvert år siden oppstart, men ikke tidligere en 

så markant økning som 2014. Det kan være flere årsaker til den store økningen og vi tror 

hovedårsaken er at tilbudet om ruskonsulent- ordningen etter 6 år i drift nå er godt kjent på de 
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fleste avdelinger. Videre har vi også de siste 3 årene vært 2 faste ansatte i hele stillinger, og at 

det i perioden 2010- 2013 mye av tiden kun var en stilling i drift. 64 % av henvisingene ble 

mottatt av ruskonsulentene mens pasienten fortsatt var innlagt på sykehuset.  

 

Aldersfordeling:  

 

 

 

Slik tabellen viser er det stor aldersspredning. Det er særlig to grupper som utpeker seg, de 

unge fra 20-24 år og pasienter over 50 år. I tradisjonell tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) er det flest i behandling i mellom 30 og 50 år. (4) Sykehuset som arena skiller seg da 

vesentlig ut fra tradisjonell TSB hvor den største andelen av de som er i behandling er mellom 

30 og 49 år. Unge (0- 22 år) i behandling i TSB i 2014 var synkende sammenlignet med 2013, 

men det var en økt tendens til flere eldre i behandling i TSB i 2014 (4). Når det gjelder 

skadelig forbruk av rusmidler for personer over 50 år samsvarer det med andre undersøkelser 

som viser at eldre er den gruppen i samfunnet som har økt og sannsynligvis vil fortsette å øke 

sitt alkoholkonsum.  

 

Kjønn:  
Når det gjelder kjønn ble det henvist 70 % menn og 30 % kvinner. Dette samsvarer helt med 

tall fra TSB.  

Henvisende avdelinger: 

Når det gjelder henvisende avdelinger er det fortsatt MOBA (Akutt- mottaket og 

observasjons/ behandlingsavdelingen) som henviser flest, hele 80 % av totalantallet i fjor. En 

ser likevel at flere avdelinger i økende grad henviser, men de fordeler seg stort sett på 1-2 % 
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pr. avdeling av totalhenvisingene. Gastroenterologisk avdeling, 4h, er fortsatt den avdelingen 

utenom MOBA som henviser flest pasienter, 4,3 % av totalantallet i fjor.   

 

 

Innleggelsesdiagnoser: 

Vi gjorde en større endring av hva vi regner som direkte rusrelatert i 2015. Derfor er tallet 

høyere i 2015 sammenlignet med 2014, hhv 66 % med indirekte innleggelsesdiagnoser i 2015 

og 59 % i 2014.  

Tidligere registrerte vi kun diagnosene intox, abstinenser, delir, narkotika eller 

alkoholavhengighet som direkte rusrelatert. Vi har lagt til alkoholisk leverskader, alkoholisk  

pankreatitt, alkoholrelatert gastritt, promille, alkoholpsykose, ruspsykose og  Wernicke 

encefalopati . Slik at vi vil da få et mindre tall på indirekte enn tidligere, i 2015 var 32 % 

indirekte rusrelaterte innleggelsesdiagnoser. Det kan være f. eks mage/tarm problem, 

brystsmerter, fall, brudd, commotio, infeksjon, dårlig allmenntilstand, re-innleggelser med 

diffus problematikk etc.  I 2012 var 75 % av henvisingene direkte rusrelatert, slik at vi ser at 

det er en utvikling der flere uten klare alkoholrelaterte innkomstdiagnoser blir henvist.   

Personalet henviste i langt større grad pasienter med indirekte rusrelaterte innleggelser i 2013, 

og 2014 enn tidligere år. Det er en utvikling som går i ønsket retning og vi velger å tolke det 

slik at personalet ved SUS er stadig mer bevisst sammenhengen mellom alkohol og 

helseproblematikk.  

Type rusmiddel:  
Det er stor variasjon i omfanget av rusbruk blant henviste pasienter.  Noen har skadelig og 

risikofylt bruk av rusmidler, mens andre har mer omfattende og langvarig avhengighet av 

alkohol eller andre rusmidler. Hos 70 % av pasientene i fjor dreide det seg om bruk av 

alkohol, de resterende 30 % var blandingsmisbruk enten av illegale rusmidler/vanedannende 

medikamenter i kombinasjon med alkohol eller kun illegalt misbruk. De fleste som er henvist 

brukte 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.  

Yrkesstatus: 

28 % var i ordinært arbeid. 43 % hadde varige ytelser, alderspensjon eller uførepensjon. 4 % 

var studenter. 21 % hadde ulike midlertidige ytelser fra NAV.  

Kontakt med hjelpeapparatet:  

30 % hadde ikke tidligere vært i kontakt med hjelpeapparatet hvor rus var tematisert. 

Hjelpeapparatet er her definert som spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og frivillige 

tjenester. 30 % av pasientene har tidligere vært i behandling i TSB og 10 % av de vi får 

henvist er i behandling og ca 8% har under innleggelse blitt henvist videre til TSB.  

I siste kvartal av 2014 begynte vi å registrere primær og sekundærmålgruppe for å få et 

tydeligere bilde av hvor mange i målgruppen vi får henvist. I denne perioden var 43 % av 

henvisingene pasienter fra primærmålgruppen. Det vil bli spennende å følge med på i 2016 

hvor stor andel som er i primærgruppen og om antallet vil øke.  
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Samtaler:  

Vi har registrert 100 samtaler med samarbeidspartnere enten i kommunen eller 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Vi hadde 352 samtaler med pasienter i løpet av 2015 hvor 20 % av disse var polikliniske 

samtaler. Det er en økning i polikliniske samtaler på 10 % sammenlignet med 2014.  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.  

 

KOMPETANSEHEVING/FORMIDLING:  

Vi har i 2015 bidratt med ulike typer undervisning og informasjon om ruskonsulentordningen 

på flere arenaer både internt i SUS ved somatiske avdelinger og i psykiatrisk divisjon, og utad 

til kommuner.  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 og geriatrisk 

poliklinikk 

 Deltakelse på OBA sine fagdager  

 Undervisning for sykepleiestudenter på Universitetet i Stavanger  

 Undervisning på «Sommerundervisningen» til psykiatrisk divisjon med temaet  

«Skjult alkoholproblematikk»  

 Informasjon om ruskonsulentordningen til nye turnusleger ved SUS to ganger årlig  

 Ruskonsulentene har siden 2011 hatt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten ved SUS 

om rådgivning dersom ansatte har eget rusproblem eller er pårørende til noen som 

ruser seg.   

 Hospitering på akutt- psykiatrisk sengepost AMC2 en halv dag i 10 uker, for å bidra til 

å styrke den rusfaglige kompetansen ved posten.  

 Arrangert «Rus i kroppen» nasjonalt nettverksseminar  

 Forelesning på sykepleiekonferanse med tema eldre og alkohol  

 Bidratt med undervisning på 2 kursdager i samarbeid med Frisklivssentralen i 

Stavanger kommune  

 

 

Deltakelse på kurs for å øke egen kompetanse:  

 Deltakelse på rusmedisinsk kurs i Oslo i regi av SERAF, 4 dager  

 Deltakelse på alkoholkonferanse i Valencia, 4 dager 

 Deltakelse på schizofrenidagene i Stavanger 2015 
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FORSKNING:  

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 er å få undersøkt hvordan pasienter innlagt på sykehuset for medisinsk 

problemstilling opplever å bli henvist til ruskonsulent. Det skal rekrutteres 60 pasienter fra 

primærmålgruppa.  

 

MÅL FOR 2016:  

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

somatiske avdelinger. 

1. Å få flere henviste pasienter i primærmålgruppen med «skjult» risikofylt og skadelig 

alkoholproblematikk, for å gi adekvat hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig 

2. Jobbe målrettet opp mot personalet ved sengeposter for å styrke samarbeide og for å 

ha fokus på tidlig intervensjon.  

3. Fortsette arbeidet med å systematisere og differensiere ruskonsulentene sine 

målgrupper og type intervensjon på SUS.    

4. Fortsette å øke egen somatiske kompetanse om sammenhengen mellom alkohol og 

helse 

5. Gjennomføre en spørreundersøkelse i samarbeid med KORFOR om hvordan 

pasientene opplever at alkoholbruken blir tematisert under en sykehusinnleggelse, og 

at de blir henvist til ruskonsulent. 
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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 )  


