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• Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med       

psykisk helsevern og somatikk. 

 

• Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud 

(«tverrfaglig spesialisert»). 

 

• Både offentlige og private aktører, men alle de private 

aktørene har avtale med et regionalt helseforetak eller 

med helsedirektoratet. 

 

Hva er TSB 



• Tar i mot henvisninger til TSB 

• Vurderer rett til nødvendig helsehjelp 

  

• Vurderingsenheter i Helse Stavanger        
foretaksområde: 

 
Ruspoliklinikk ung Sandnes, postboks 8100, 4068 Stavanger 

Ruspoliklinikk ung Stavanger, postboks 8100, 4068 Stavanger 

Oppsøkende behandlingsteam (OBS), postboks 8100, 4068 Stavanger 

LAR Helse Stavanger, postboks 8100, 4068 Stavanger 

          Rogaland A-senter, postboks 5001 Dusavik 4084 Stavanger 

 

 

Vurderingsenheter TSB 



• Helse- og sosialtjenesten 

• Fastleger 

• Barneverntjenesten 

• Fengselshelsetjeneste 

• Andre deler av spesialisthelsetjenesten 

 
 

 

Hvem kan henvise 



• Avrusning 

• Utredning 

• Poliklinisk behandling 

• Ambulant behandling 

• Dagbehandling 

• Døgnbehandling 

• Vurdere medikasjon 

• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

• Behandling sammen med andre deler av spes.h.tj. 

 

Aktuell helsehjelp 



TSB i Helse Stavangers  
helseforetaksområde 

Avdeling for rus og 
avhengighets-
behandling (ARA), 
Helse Stavanger 

Klinikk psykisk 
helsevern 
voksne – avd.B3, 
Helse Stavanger 

Rogaland A-senter Frelsesarmeens 
behandlingssenter 

Kirkens sosialtjeneste 
TSB Stavanger 

Ruspoliklinikk ung 
(Stavanger/Sandnes) 

Tvang 10-2, 10-4 Tvang gravide 10-3 Døgnklinikk Døgnklinikk for unge  
(18-25) 

Oppsøkende 
behandlingsteam 
(OBS) 

Avrusingsenhet Stabilisering- og 
utredningsavdeling 

Ambulante tjenester 

Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) 

Ruspoliklinikk Dagtilbud Polikliniske tjenester 

Døgnklinikker 
(inkludert §10-4): 
• Gauselskogen 
• Veksthuset 

Ambulante 
tjenester 

Ambulante tjenester Stabilisering- og 
utredningsplasser 

Ruskonsulent- 
ordningen SUS 
(somatikk) 

Døgnklinikk 

Drop-out team Småbarnsfamilier 

Akutt rusbehandling 
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  Avrusing Stabilisering/utredning Døgnklinikk  Tvang Familie Sum 

Tronvik 
  

3 4 8   15 

Eid 
  

    10   10 

Total Førde           25 

H
el

se
 F

o
n

n
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Ungdomsenheten Karmøy DPS     7     7 

ROP-posten Haugesund sjukehus     6     6 

Post 1 Haugesund sjukehus 5         5 

Haugaland A-senter*   12 18 1 (gravide) 2 33 

Avaldsnes ressurssenter, Karmsund ABR*   3 4     7 

Total Fonna           58 
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Forsterket ruspost 
  

    4 (frivillig gravide) 10   14 

Floen kollektivet 
  

    32     32 

Askøy 
  

  6 kun for Helse Bergen 24     30 

Hjellestad* 
  

    28 +  

10 (unge)  

    38 

Skuteviken* 26 15       41 

Karlfaret*   4 (unge) + 

1 

12 (unge) + 

4 

    21 

Total Bergen           176 
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Veksthuset Rogaland 
  

    20     20 

Gauselskogen 
  

    12     12 

B3, Psykiatrisk divisjon     4   4 

Kirkens sosialtjeneste TSB Stavanger   2 (unge) + 

1 

10 (unge) + 

2 

    15 

Rogaland A-senter* 
  

15 1 16 3 gravide 2 37 

Frelsesarmeen behandlingssenter* 
  

  8 11     19 

Total Stavanger           107 

Valdresklinikken* 10 10 

Sum institusjonsplasser totalt 376 

DØGNPLASSER  TSB  HELSE VEST   (* = private leverandører med avtale med Helse Vest) 

 

  

 

  
. 



https://helsenorge.no/velg-behandlingssted 

 

 

 

Nærmere informasjon om alle 

behandlingstilbudene finner du her: 

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted
https://helsenorge.no/velg-behandlingssted


Dette er døgnplasser forbeholdt spesialisert medisinsk avgiftning og 

abstinensbehandling, og/eller opptrapping/nedtrapping av 

medikamenter i legemiddelassistert behandling (LAR) i de første 

dagene av behandlingen og så lenge det er behov for 

døgnkontinuerlig legetilsyn. Videre abstinensbehandling og 

stabilisering eller opptrapping av medikamenter (i LAR) vil som regel 

skje på døgnplasser for stabilisering og utredning. Målet med 

tjenesten er å klargjøre pasienter til videre behandling. 

Avgiftning, abstinensbehandling og stabilisering kan også foregå i 

stabiliseringsenheten, eller i pasientens hjem med støtte fra 

poliklinikk.  

Anslått varighet 1 – 2 uker. 

 

Avrusingsplasser 

 



Stabilisering og utredningsplassene skal bidra til medisinsk, psykologisk og 

sosial stabilisering. Plassene skal også inneholde en kartlegging av videre 

behandlingsbehov eller forberedelse til videre behandling i enten poliklinikk 

eller døgn. Plassene kan også inkludere abstinensbehandling. Plassene kan 

også være et støttetiltak for pasienter i behandling.   

Målet med tjenesten er å sikre gode behandlingsforløp, finne rett nivå på 

tjenester videre i forløpet og forberede til videre forløp. 

  

Målgruppe: pasienter direkte fra henvisning, fra døgnbasert avrusning eller 

fra avbrutt behandling hvor videre forløp er uavklart. Målgruppe er også 

pasienter ved oppstart/ nedtrapping/utfasing i LAR. 

Anslått varighet 1 – 8 uker. 

 

Stabilisering og 

utredningsplasser 

 



Dette er døgnplasser for opphold av noe lengre varighet 

for pasienter som har behov for behandling utover 

poliklinikk/dag/avrusning/stabilisering og utredning. Etter 

døgnbehandlingsperioden går pasienten normalt videre til 

dagbehandling og/eller poliklinikk.  

Anslått varighet 30 – 180 dager 

 

Plasser i døgnklinikk 

 



Ambulante tjenester er tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt i eller 

nær bosted/ oppholdssted, uten at pasienten må møte i poliklinikk eller 

innlegges i institusjon. Ambulante tjenester skal arbeide utadrettet og kan 

brukes til å gi hjelp til pasienter innlagt på sykehus eller annen institusjon. 

Tjenestene utføres ofte i samarbeid med ressurser fra øvrig 

spesialisthelsetjeneste, kommunen eller andre. 

Målet med tjenesten er å være tilgjengelig både for pasient og 

samarbeidspartnere og å bidra til å skape helhetlige behandlingsforløp. 

  

Målgruppen er pasienter som av ulike grunner ikke kan møte til poliklinikk, 

eller pasienter hvor flere samarbeidspartnere er involvert og møtene med 

spesialisthelsetjenesten foregår på andre arena enn 

institusjonen/poliklinikken. 

 

Ambulante/utadrettede 

tjenester  

 



Det stilles samme faglige krav til innhold i dagplassene 

som til øvrige tjenester innen TSB. Dagtilbudet skal ha 

minimum 5 timers varighet per dag. Antallet dagplasser er 

det antallet dagpasienter enheten kan ha på samme tid. 

Flere pasienter kan dele samme dagplass ved å komme 

på ulike dager. Eksempel: En dagpasient som kommer to 

dager i uka bruker 0,4 dagplasser. 

 

• Frelsesarmeens behandlingsenter har dagplasser 

Dagplasser 

 



Akutt rusbehandling er et tilbud til pasienter i krise på grunn av rusmisbruk og/eller 

rusavhengighet, der det ikke er forsvarlig å vente på vurdering av henvisning og 

behandling på ordinær måte. Behov for akuttintervensjon i TSB er til stede når: 

 

• Pasienten er gravid og har samtidig et rusproblem 

• Rusmiddelinntaket utgjør en umiddelbar fare for pasientens liv og helse 

• Rusmiddelinntaket er opphørt eller endret og det er fare for alvorlige 

abstinensreaksjoner 

• Rusmiddelinntaket medfører akutt fare for atferdsendringer med risiko for eget eller 

andres liv og helse 

• Rusmiddelinntaket medfører akutt fare for alvorlige relasjonsbrudd, større sosiale 

konsekvenser eller funksjonsfall 

 

• Rogaland A-senter har akutt rusbehandling TSB 
  

Akutt rusbehandling 



Akutt behandling av somatiske og psykiatriske tilstander som er utløst av inntak av 

rusmidler skal behandles innen akutt enhet TSB inntil et definert alvorlighetsnivå. Slike 

enheter skal i tillegg til å kunne håndtere akutte somatiske og psykiatriske tilstander ha 

særlig kompetanse på behandling av tilstander som er utløst av inntak av rusmidler. 

Når alvorligheten av den akutte somatiske eller psykiatriske tilstanden passerer et 

definert alvorlighetsnivå skal pasienten innlegges i somatisk eller psykiatrisk 

akuttmottak.   

 

Pasienter skal ha skriftlig henvisning for akutt rusbehandling fra legevakt eller via 

henvisende instanser til TSB. Pasienten har krav på å få en umiddelbar vurdering og 

ved behov for behandling akutt-time i poliklinikk eller en akuttinnleggelse. 

Målet med akuttilbudet er å øke kapasiteten, hindre brudd i behandlingsforløpet og 

skape mer helhetlige og sammenhengende tjenester.  

Målgruppen er mennesker med rusrelaterte problemer som har behov for akutt hjelp. 

Tiltakene skal være døgnåpne, lett tilgjengelige og bistå brukeren i en akutt 

livssituasjon. 

 

fortsatt Akutt rusbehandling 



Plasser til småbarnsfamilier er plasser som i utgangspunktet er en forlengelse av et 

behandlingsopphold under svangerskapet.  

  

Målet med plassene er å sikre helhetlig behandling og kontinuitet for familien også 

etter fødsel der det er behov for det. Det vil være gråsoner opp mot tjenestetilbud i 

henhold til lov om barneverntjenester, og leverandøren må ha et bevisst forhold til 

samarbeid med barneverntjenesten og til forpliktelser i henhold til lov om 

barneverntjenester. 

Det er ikke et ønske at små barn oppholder seg lenge i institusjon og det er et mål for 

behandlingen at familien mestrer sin situasjon i sitt hjemmemiljø. Det er derfor viktig å 

ha et særskilt fokus på samarbeid med andre relevante tjenesteytere som kan tilby 

støtte og hjelp til familien i forlengelsen av spesialisthelsetjenesten sin oppfølging, eks. 

forsterket helsestasjon, miljøtjeneste, barneverntjeneste m.fl..  

Anslått varighet 30 – 100 dager med mulighet for forlengelse etter individuell vurdering. 

• Rogaland A-senter har plasser for småbarnsfamilier 

 

Plasser til småbarnsfamilier 

 



ROP – samtidig ruslidelse 

og psykisk lidelse  

Helsedirektoratet utga i 2011 en nasjonal retningslinje for  

utredning og behandling av personer med  

rus og psykiske lidelser, såkalte ROP lidelser.  

 

Med mål om å fremme bedring og livskvalitet hos personer  

med rus ROP- lidelser inneholder retningslinjen anbefalinger  

om kartlegging, behandling og oppfølging til alle tjenesteytere  

som kommer i kontakt med gruppen. Den har også et kapittel  

om roller og ansvar som gjør det enklere å vite hvem som skal  

gjøre hva. Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten  

får et dårligere behandlingstilbud og at pasienten blir skadelidende. 

 



Ansvar  Psykisk helsevern  Psykisk 

helsevern 

og/ eller TSB  

TSB 

Psykisk 

lidelse  

Alvorlig psykisk 

lidelse  

Mindre alvorlig 

psykisk lidelse  

Mindre 

alvorlig 

psykisk 

lidelse  

Ruslidelse  Alvorlig ruslidelse 

Mindre alvorlig 

ruslidelse  

Mindre alvorlig 

ruslidelse  

Alvorlig 

ruslidelse  

Ansvarsfordeling mellom TSB 
og psykisk helsevern 


