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Avdeling for unge voksne (AUV) fylte ti år i 2015 uten at vi
 markerte det. I 2016 fyller Veksthuset Rogaland fem år og 
har allerede gjennomført en flott markering. Oppsøkende
behandlingsteam Stavanger (OBS) er ti år og planlegger 
fagseminar og feiring senere i løpet av året. Andre enheter
har fylt både 25, 35 og over tid enda flere år, slik at avdelingen
består både av gamle erfarne enheter og nye tilskudd. 

Etablering av Drop-out teamet og Utdelingspoliklinikken 
ved Lar Helse Stavanger er de siste nye tiltakene våre, 
men helt sikkert ikke de siste. Ansatte representerer så mye
entreprenørskap at nye ideer for å skape bedre behandlings-
forløp og kvalitetssikre tilbudene våre vokser fram. 

2015 var for øvrig året avdelingen i praksis prioriterte bruker-
medvirkning og pasienters tilfriskningsprosesser. Vi har
ansatt flere med brukererfaring, etablert nye samhandlings-
prosjekter for å styrke selvhjelpsarbeidet, gir flere tilbud 
om brukerstyrte innleggelser og har engasjert oss aktivt i
«Veiviserprosjektet». Dette er et utviklingsprosjekt med mål
om å fremme gode forbedringsprosesser for pasienter/
brukere gjennom å styrke pasienters autonomi på hans/
hennes vei til et bedre liv. For å oppnå slike endringer vekt-
legger vi nettopp virkemidler som kan øke brukermedvirkning.
En slik satsning passer godt inn i avdelingens fagprofil, der
behandlingsforløp kjennetegnet av individuelt tilpasning,
kontinuitet og differensiering er en gjennomgangsmelodi 
for våre tilbud og hvordan vi tenker samhandling. Supplert
med mestring, aktiv brukermedvirkning og fokus på bedring
av funksjonsnivå, så konkretiserer dette hva AUV jobber for 
å bidra med i den enkeltes bedringsprosess. 

Psykiatrisk divisjon er i omstilling med en strategisk vridning
av tjenestene fra døgn til dag. Det betyr å styrke polikliniske
og ambulante tilbud for å redusere behovet for døgnopphold.
Det er mulighet for at divisjonen deles inn i klinikker, noe
som vil innebære endringer for alle avdelinger og DPS-er.
AUV er forberedt på å møte nye utfordringer både organisa-
toriske og faglige. Vi ser også fram til den styrkingen av 
tilbudene i kommuner som Nasjonal helseplan og Opp-
trappings plan rus varsler. Med god samhandling som
utgangspunkt er vi sikre på at behandlingsforløpene for 
pasienter vil kunne bli bedre. Innsats med å lage nasjonale
faglig retningslinjer og arbeid med pakkeforløp innen psykisk
helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil også være
nyttig i en slik sammenheng. 

I denne årsrapporten informerer hver seksjon, Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
(Korfor) og avdelingsledelsen om sine tilbud og aktiviteter. 

Jeg ønsker dere god lesing. 

Med vennlig hilsen
Randi Mobæk
Avdelingsdirektør

Lagårdsveien 78
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Telefon 476 82 859
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Vi er 3 personer i avdelingsledelsen i tillegg til at vi har et
RPS team med rådgivere og prosjektmedarbeidere, som til
sammen gjør at avdelingens engasjement og ansvar når
langt utover egen organisasjon. 

Fagrådet i avdelingen består av faggruppeledere og linje -
ledere. Faggruppeledere bidrar til å sikre gruppers særskilte
fagkompetanse og identitet. Trygghet på egen kompetanse
og rolle gjør det lettere å inngå i et tverrfaglig behandling s -
tilbud som vår avdeling bygger på. Fagråd vedtar faglig 
overordnede prinsipper for hele avdelingen. Vi har nylig 
opprettet et eget Kvalitetsutvalg for å sikre at avdelingen 
har oppdaterte prosedyrer og rutiner for kvalitet og pasient-
sikkerhet, samt sikre læring og god saksbehandling 
av uønskede hendelser og hvordan forebygge disse.

Lederteamet i avdelingen består av seksjonsledere, adminis-
trasjonskonsulent og avdelingsdirektør. Avdelingens strategier
og prioriteringer er nedfelt i en virksomhetsplan, hms plan
og kompetanseplan. Avdelingens faglige profil bygger på
mestring- tidlig intervensjon - samhandling- kontinuitet i
relasjon og integrert behandling. Vi har også en egen strategi
for livsstil og helse, som både gjelder overfor ansatte og
pasienter. De siste år har Egon Hagen hatt særskilt ansvar
for å sikre veiledning for lederne i avdelingen og bidratt 
i styrking av psykososialt arbeidsmiljø. 

Å sikre god samhandling internt i spesialisthelsetjenesten og
i lag med kommuner er en kontinuerlig prosess. I kjølvannet
av dette blir det arrangert mange samhandlingsseminarer,
arrangert publikumsforedrag, etablert felles tjenesteutviklings-
prosjekter og faglige utvalg. Avdelingsledelsen representerer
avdelingen både i slike fora, i divisjonsledelse og 
i foretaksinterne møte.

Rus-Psykiatri-Somatikk teamet

RPS-teamet arbeider for at rusavhengige med sammensatte
problemer får nyttige tjenester og at behandlingsresultatene
blir bedre. Teamet har medansvar for å sikre en god samord-
ning av psykisk helsevern, somatiske og rusfaglige tjenester 
i vårt helseforetaksområde. Arbeidet følges opp av
Samarbeidsforum for rus som består av ledere i Psykiatrisk
divisjon, de private ideelle organisasjonene innenfor psykisk
helsevern og TSB samt brukerrepresentanter. RPS- teamet 
er sekretariat for dette fora. Teamet samarbeider nært med
Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR) i fag- og tjenesteutviklingsarbeid. 
Her er en oversikt over de viktigste arbeidsområdene til RPS-
teamet. Den inkluderer både fag- og tjenesteutvikling sammen
med driftsoppgaver.

ALKOHOLINTERVENSJON I SYKEHUS 
- RUSKONSULENTORDNINGEN VED SUS

MÅL

Målet er å oppdage pasienter med risikofylt eller skjult 
alkoholproblematikk for å kunne tilby adekvat hjelp tidligst
mulig. Intervensjoner kan forebygge nye lidelser/skader eller
unngå forverring og forhindre videreutvikling av et alkohol-
problem. 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 tredje største årsak til sykdom 
og tapte leveår.

MÅLGRUPPE

Ruskonsulentenes målgrupper er delt inn i primær og 
sekundærmålgruppe. Primærmålgruppen er pasienter med
risikofylt eller skadelig bruk av alkohol hvor dette ikke 
tidligere har vært tematisert i møte med helsepersonell, 
og som ikke har hatt behandlingskontakt i forhold til rus.
Sekundærmålgruppen er pasienter med langvarig rusav -
hengighet. Her tilpasses intervensjonen i forhold til 
pasientens ønsker og de tilbud vedkommende har fra det
øvrige hjelpeapparatet. 

STATISTIKK

I 2015 ble det registeret 713 henvisninger.
Aldersspredningen er fra 18 til over 80 år, det er flest pasienter
er mellom 20-24 år og mellom 50-69 år. 70 % av de henviste
er menn og 30 % kvinner. 28 % er i ordinært arbeid, 30 %
hadde vært i behandling i TSB og 10 % var i behandling på
henvisingstidspunktet. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet.
70 % av de henviste brukte kun alkohol, og de resterende 
30 % kombinasjoner av alkohol og andre rusmidler eller
vanedannende medikamenter og /eller illegale rusmidler. 
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Avdelingsledelse

Avdelingsleder AUV - Randi Mobæk, 476 82 859
Avdelingsoverlege - Johannes Skaar
Avdelingskonsulent - Silje T. Skram

Rus-Psykiatri-Somatikk teamet (RPS-teamet)

Leder KORFOR og daglig leder RPS-teamet - Espen Enoksen, 901 88 195 
Rådgiver RPS-teamet - Tore Berge
Konsulent RPS-teamet - Liljan Kristensen 
Ruskonsulenter - Natalie Idsøe og Hege Tvedt
Psykolog - Egon Hagen
Prosjektleder BrukerPlan - Marit Emmerhof Håland 
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Antall henvisninger

Når det gjelder innleggelsesdiagnoser er de fleste (66 %)
innlagt med direkte rusrelaterte diagnoser som intox, 
abstinenser, delir, alkoholavhengighet etc, resten (42 %) er
innlagt med mer indirekte mulige rusrelaterte diagnoser som 
for eksempel brystsmerter, fall, brudd, commotio, infeksjon,
dårlig allmenntilstand etc. Det at personalet henviser over 
40 % med indirekte rusrelaterte diagnoser syns vi er en
utvikling i ønsket retning og vi tolker det slik at personalet
ved SUS er stadig mer bevisst mulig sammenheng mellom
alkoholforbruk og helseproblemer. 

TILBUDET

Ruskonsulentene har hatt 351 samtaler med pasienter hvor
20 % har vært poliklinisk. Det er en økning i polikliniske
samtaler på 10 % sammenlignet med 2014. De fleste poli -
kliniske samtaler er førstegangssamtaler med pasienter som
var utskrevet da ruskonsulenten fikk henvisning. 

Når ruskonsulenten har hatt samtale med pasienten blir 
det gjort en helhetlig kartlegging av pasientens livssituasjon,
alkohol/rusbruk og ønsker/tanker for framtiden ved bruk 
av elementer fra MI (motiverende samtale). Pasienten får
informasjon om mulig sammenheng mellom rusbruk 
og helse. Videre kan pasienten få informasjon om aktuelle 
tilbud som finnes i den kommunen vedkommende bor i.
Noen blir henvist videre til tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling (TSB). Ruskonsulentene skriver en oppsummering 
av samtalen med pasienten og sender den til fastlegen. 
Videre har vi samarbeid med ulike deler av kommunal 
og spesialisthelsetjeneste som pasientene har behov for 
å ha kontakt med. Vi har registrert ca. 100 samtaler med 
eksterne samarbeidspartnere i 2015. 

FAGNETTVERK

Stavanger universitetssjukehus er det sykehuset i Norge som
er kommet lengst når det gjelder å utvikle en ruskonsulent-
ordning for somatiske avdelinger. Derfor er erfaringene og
kompetansen som er bygget opp etterspurt av andre sykehus
regionalt og nasjonalt. Det er i regi av Norsk kompetanse-
senter for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NK- TSB)
etablert et prosjekt kalt «Rus i kroppen» hvor mange syke-
hus som jobber med alkoholintervensjon treffes 2 ganger
årlig for å dra nytte av hverandres erfaring.   

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 sammen-
hengen 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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DROP-OUT TEAMET

Teamet startet høsten 2014 etter at Helse Stavanger vant
konkurransen med andre foretak i vår region om midler til 
å kunne starte et Drop-out team. 

Drop-out teamet arbeider på to nivåer:

1. Som mobilt innsatsteam for å bidra til å forebygge brudd
og gjenopprette kontinuitet ved brudd i individuelle behand-
lingsforløp.

2. Som ressursgruppe i arbeidet med å utvikle og implemen-
tere metoder og prosedyrer for forebygging av brudd og 
gjenoppretting av kontinuitet ved brudd i behandlingsforløp.

Teamet består av en klinisk sosionom som er prosjektleder
og to ansatte med egen brukererfaring. Som mobilt innsats -
team rykker Drop-out teamet ut og bistår i situasjoner hvor
bruker og/eller behandlingsapparatet frykter tilbakefall. Drop-
out teamet hjelper også til i situasjoner hvor det har skjedd
et tilbakefall og brukeren og/eller behandlingsapparatet
ønsker hjelp for å komme i gang med recoveryprosessen
igjen. 

I 2015 var 70 personer, hvorav 17 kvinner, i kontakt med oss.
Gjennomsnittsalderen var 26 år. Teamet får henvendelser 
fra alle deler av hjelpeapparatet. I tillegg tok 5 personer selv
kontakt.

Teamet arbeider fleksibelt. Hensikten er å reetablere kontakt
med hjelpeapparatet eller å forebygge relasjonsbrudd
mellom pasient og hjelpeapparat. Det er pasientens behov
og ønsker som styrer kontakten. Det brukes mye tid på å
skape tillit. I tillegg til tilliten som allerede ligger der gjennom
teamets egen brukererfaring, benyttes virkemidler som 
treningsaktiviteter (jogging, yoga, klatring) og kafebesøk.
Drop-out teamet samarbeider nært med Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon og oppmuntrer til bruk av selv -
hjelpsgrupper.

Sakene har noen fellestrekk. Ved siden av egenskaper ved
pasienten, varianter av å ikke fullt ut være klar for endring,
ser vi ofte at de ulike delene av hjelpeapparatet ikke opptrer
overlappende nok. Alle typer overganger har en iboende 
sårbarhet i seg (kommune - TSB, TSB avrusing - TSB 
institusjon, TSB institusjon - kommune). Teamet erfarer 
at det ofte mangler en overordnet koordinering og noen 
med saksansvar.

Som ressursgruppe arbeider Drop-out teamet med å utvikle
sjekklister/prosedyrer for hvordan en fanger opp og behandler
tegn på at kontinuiteten er i ferd med å svikte, hvordan
behandlingsapparatet og brukeren forholder seg til glipper 
i behandlingsforløpet, hvordan en takler reelle tilbakefall og
hvordan behandlingsapparatet kan bidra mer konstruktivt 
i situasjoner hvor det er fare for glipper eller tilbakefall lenge
etter at det formelle behandlingsprogrammet er avsluttet.
Dette arbeidet skjer i et nært samarbeid med de fire andre
Drop-out prosjektene som er etablert i Norge og under
ledelse av Nasjonalt kompetansesenter for TSB.   

IP PROSJEKTET

Individuell plan er et lovpålagt verktøy for å sikre felles
beslutningstaking. Individuell plan skal alltid utarbeides 
sammen med brukeren. Den skal tydelig vise hvem som gjør
hva, på hvilken måte og i hvilken rekkefølge. Individuell Plan
prosjektet (IP Prosjektet) startet opp i 2013 og har fått
Såkornmidler fra Helse Vest. Målet har vært å øke bruken 
av individuell plan i TSB. Alle behandlingstiltakene har deltatt
i arbeidet sammen med brukerorganisasjonene proLAR, 
RIO og A-larm. 

Det er gjennomført baseline- og oppfølgingsmålinger av 
prosentvis andel pasienter i TSB med individuell plan. Det 
er utarbeidet ny rutine med brev til henvisende instanser når
behov for individuell plan ikke er vurdert, og utarbeidet 
plakater om rett til individuell plan til bruk i alle venterom
(ruspoliklinikker i TSB). 

IP prosjektet er blitt presentert i ulike samhandlingsfora og
dialogmøter med nøkkelpersoner i de største kommunene i
foretaksområdet. Det er gjennomført seminar om individuell
plan og brukermedvirkning for alle kommuner, fagpersoner 
i TSB og pasienter/brukere. Og det er blitt utarbeidet infor-
masjonsmateriell om individuell plan og opprettet ressurs-
gruppe (brukerrepresentant, kommunerepresentant og 
TSB-representant) for individuell plan.

Målingene viser at det i perioden 2013-2015 har vært 36 %
økning av pasienter med individuell plan i TSB, (pasienter 
i legemiddelassistert rehabilitering er unntatt pga usikre
målinger). 

Selv om det har vært en økning er det ikke mer enn 26 %
av pasientene på ruspoliklinikkene som får en individuell
plan. Prosjektet ble avsluttet i 2015, men aktivitetene blir
videreført.

Rus-Psykiatri-Somatikk teamet (RPS-teamet)

9



PROSJEKT NYTORGET

I 2012 startet Prosjekt Nytorget Tidligere hjelp og bedre 
samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten.
Prosjektet ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet. 

Arbeidet har rettet seg spesielt mot barn og ungdom for 
å redusere varigheten av uoppdagede psykiske lidelser og
rusproblematikk. Formålet har vært å prøve ut og evaluere
nye samarbeidsformer mellom fastleger og spesialisthelse -
tjenesten med legesenteret som samhandlingsarena.
Nytorget legesenter, Stavanger medisinske senter, Psykiatrisk
ungdomsteam Stavanger, Barne- og ungdomspsykiatrisk
avdeling, TIPS og KORFOR har alle vært deltagere.

I 2015 avsluttet vi prosjektet. I perioden opplevde vi at Barne-
og ungdomspsykiatrisk avdeling var sterkt etterspurt av fast-
legene, men at det var svært få henvendelser til Psykiatrisk
ungdomsteam Stavanger og til TIPS. Det har vist seg vanskelig
å få til nye samarbeidsformer mellom fastlegene og 
spesialisthelsetjenesten.

FORMIDLINGSKONTORET

Formidlingskontoret er en del av RPS teamet og bistår 
vurderingsenhetene og poliklinikker i TSB med rådgivning og
praktisk hjelp i konkrete pasientsaker. Formidlingskontoret
har en overordnet målsetting om å sikre at de tverrfaglig 
spesialiserte tjenestene som AUV tilbyr preges av god faglig
kvalitet og sammenhengende tiltakskjeder, - både internt 
i AUV og eksternt mellom AUV, private TSB-aktører og 
kommunene. Formidlingskontoret kontrollerer fakturaer fra
institusjoner for pasienter plassert utenfor egen helseregion
(gjestepasienter). Denne pasientgruppen betaler helsefore -
taket døgnpris for. Årsaken til at pasienter blir plassert uten-
for regionen er tredelt. 1. Det er ikke ledig plass, innen frist,
på institusjon i regionen. 2. Det finnes ikke tilbud til aktuell
pasientproblematikk i regionen. 3. Saken går til fristbrudd, 
og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kjøper en plass 
til pasienten utenfor regionen.

UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG DELTAGELSE 
I NASJONALT KVALITETSUTVIKLINGSARBEID

Mange av fag- og tjenesteutviklingsaktivitetene har ført til 
at teamet bidrar aktivt i undervisning og andre formidlings-
aktiviteter. Målgruppene er ansatte i spesialisthelsetjenesten,
i kommunene, ved høyskoler og universiteter i regionen og 
i andre helseregioner. RPS-teamet leder også referanse -
gruppen for Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

OPTIMALE BEHANDLINGSFORLØP

Samarbeidsforum for rus har mål om å utvikle et behand-
lingstilbud som skreddersyr behandlingsplanen for hver
enkelt pasient. En slik plan må være samordnet og dimensjo-
nert i forhold til behovet i Sør-Rogaland. Dette omfatter også
samarbeid om utvikling av kartleggings- og inntaksprosedy-
rer. RPS-teamet har deltatt i å utarbeide standardiserte
behandlingsforløp for gravide med rusavhengighet, og pasi-
enter i legemiddelassistert rehabilitering. Utarbeidingen er
en del av samhandlingsreformen og skjer i samarbeid med
kommunene.

HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID

RPS-teamet deltar i fagrådet knyttet til delavtale 10 om 
helsefremmende og forebyggende arbeid, som er en del 
av samhandlingsreformen, og i Partnerskap for folkehelse 
i Rogaland. Målet er å bidra til mer systematisk og helhetlig
folkehelsearbeid. Partnerne skal samordne og fremme folke-
helse i egen organisasjon og bidra i partnerskapet. I 2015 har
teamet, i samarbeid med KORFOR, Jåttå videregående skole,
Randaberg videregående skole og Århus Universitet arbeidet
spesielt med trivsel, psykisk helse og rus i videregående
skole. Gjennom flere år har det vært en satsing på psykisk
helse i videregående skole, mens det har vært mindre 
engasjement i forhold til problematisk rusmiddelbruk. Det 
er behov for å utvikle og evaluere nye metoder for en samlet
innsats for å forebygge og identifisere tidlig problemutvikling
i forhold til både trivsel, psykisk helse og rusmiddelbruk. 

Vi prøver ut en metode for å øke oppmerksomheten og
bevisstheten om trivsels-, psykisk helse- og/eller rusproblemer
blant elever (og lærere) på første trinn i to videregående skoler.
Dette blir gjort ved hjelp av en velprøvd metode utviklet av
våre samarbeidspartnere ved Århus Universitet: UngMap.
Presentasjon av og motivasjon for kartleggingen er planlagt
integrert i skolenes «psykisk helse» - dag. I 2015 har vi skapt
anledninger der kunnskap om slike problem blant skolens
første trinns elever blir formidlet sammen med informasjon
om de muligheter elever har for å få råd og hjelp fra 
rådgivere, sosiallærere, skolehelsetjeneste og PPT. 

I 2016 vil vi sammenligne resultater fra UngMap - kartleg-
gingen ved de to skolene og sammenlignet med tilsvarende
kartlegginger i Danmark. Vi vil deretter måle om det skjer
endringer i hjelpesøking i forsøksåret, sammenlignet med
tidligere og vurdere om dette er en metodikk som kan 
anbefales tatt i bruk ved flere skoler. Arbeidet blir finansiert
med regionale utviklingsmidler fra Rogaland fylkeskommune.

Rus-Psykiatri-Somatikk teamet (RPS-teamet)
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KORFOR er en nettverksorganisasjon hvor vi ser forskning,
kunnskapsformidling og fag- og tjenesteutvikling i sammen-
heng. Vi har valgt å satse på forskning for å forstå endrings-
prosesser knyttet til skadelig bruk eller avhengighet av
rusmidler for deretter utvikle bedre behandlingstjenester.
Forskningen tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av
avhengighet som inkluderer biologiske-, psykologiske og
sosiale dimensjoner ved avhengighet. Dette gjør forskningen
relevant for fag- og tjenesteutvikling og KORFOR er etter-
spurt når det gjelder formidling og undervisning. Vi skiller
oss ut fra mange forskningsmiljøer ved å ha personer med
brukererfaringer med i forskningsprosjekter som med -
forskere. Vi har tett dialog med brukerorganisasjonene 
på rusfeltet om hva som skal være problemstillingene 
i forskningsprosjektene og dette er med på å gjøre 
forskningen svært aktuell. 

FORSKNING

To tema vil fortsatt bli prioritert i KORFOR: 

1. Stayer-studien: Et knippe del-studier om endringsprosesser
blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige
(endringer i executive funksjoner, tidsopplevelser, søvn -
vansker, motivasjon og endringsatferd, anerkjennelse 
og recovery, mm). 

2. Alkohol-studien: Arenaer og metoder for identifikasjon 
og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-
problematikk: viktigste utfallsmål: 1. mer tilgjengelige 
tjenester og redusert varighet av ubehandlet alkohol-
problem atikk 2. styrket evne til egen-endring. Det er etablert
et internasjonalt samarbeid på begge disse temaene og 
på de fleste av våre øvrige forskningsprosjekter. 

KORFOR er involvert i over 30 forskningsprosjekter. 
En fyldig oversikt finner du på KORFOR sine hjemmesider:
www.sus.no/korfor

FAG- OG TJENESTEUTVIKLING

KORFOR er involvert i mange fag- og tjenesteutviklings -
aktiviteter, men de to mest sentrale er utvikling og 
implementering av Kvalitetsregister for behandling av rus- 
og avhengighetslidelser og drift av BrukerPlan. 

KVALITETSREGISTER FOR BEHANDLING 
AV RUS- OG AVHENGIGHETSLIDELSER

Siden 2009 har vi, på oppdrag fra Helse Vest, utviklet
Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighets -
lidelser. Arbeidet er møtt med stor faglig og politisk interesse.
Kvalitetsregisteret dekker hele spekteret av ruslidelser fra
kortvarige og relativt lite komplekse lidelser med behov for
kortvarig intervensjon, til langvarige og komplekse lidelser.
Formålet er å kunne drive benchmarking, kvalitetsforbedring
av tjenestene og benytte registeret i forskning. Formålet er
også å bidra til kvalitetsforbedring av individuelle behand-
lingsforløp med et "ekspertsystem", som kan gi råd til
behandlere om veivalg i behandlingsforløpet.
Kvalitetsregisteret bygger på forskningsbasert kunnskap, 
klinikererfaringer og brukererfaringer. Registeret skal utgjøre
"kvalitetsgrunnmuren" innenfor TSB og kan kombineres 
med mer utdypende kartlegginger etter behov. I 2015 fikk 
vi konsesjon fra Datatilsynet og implementeringen er i gang 
i egen region. Det er søkt om nasjonal godkjenning og 
et positivt svar fra Helsedirektoratet forventes i 2016. 

Regionalt kompetansesenter 
for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) 

Administrasjonen
Daglig leder - Espen Enoksen
Forskningsleder, Korfor - Sverre Nesvåg
Konsulent - Liljan Kristensen 
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BRUKERPLAN

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kart -
legge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddel -
problematikken i kommunen. Fra og med 2015 omfatter 
kartleggingen også personer med kjent psykisk helseproblem
uten rusproblemer innen de kommunale helse- og velferds-
tjenestene. Med BrukerPlan kan en dokumentere tilbudet
som blir gitt, forventet etterspørsel etter tjenester, og det gir
grunnlag for å kunne gjøre prioriteringer mellom grupper 
og tilbud. Ved flere kartlegginger får en frem utviklingstrekk 
i omfanget og karakteren av problemet og utviklingen i tilbud
for alle brukere, for utvalgte/prioriterte brukergrupper, eller for
enkeltbrukere. BrukerPlan finansieres av Helsedirektoratet.
Vi har det tekniske og faglige ansvaret for å videreutvikle
verktøyet, for å gi den nødvendige opplæring og støtte til
kommunene og for å analysere og formidle resultatene 
fra kartleggingene lokalt og nasjonalt. Til nå er det ca. 250
kommuner som har tatt i bruk BrukerPlan. Ved siden av 
at BrukerPlan er et helt sentralt verktøy for å videreutvikle 
til budet i kommunene, gir det også spesialisthelse tjenesten
muligheter for å utforme rusrelaterte behandlingstjenester ut
fra lokale behov. I 2015 ble Opptrappingsplanen for rusfeltet
2016-2020 lagt fram for Stortinget. Tallmaterialet fra Bruker -
Plan er et sentralt grunnlagsmateriale for Opptrappings-
planen for rusfeltet og Helse- og omsorgs departementet 
vil benytte BrukerPlan for å kunne følge utviklingen 
i kommunene i opptrappingsperioden. 

Tallene for 2015 viser at for andelen med rød vurdering har
boligsituasjonen bedret seg svakt fra 2014. En svak bedring
er det også når det gjelder om gruppen har tilgang på arbeid,
aktivitet eller eller utdanning. Men her er det fortsatt slik at
fire av ti ikke har arbeid, er involvert i utdanning eller har en
meningsfull aktivitet å fylle dagene med.

UNDERVISNINGS- OG FORMIDLINGSVIRKSOMHET

Vi har en omfattende undervisnings- og formidlingsvirk -
somhet. Det meste skjer i Helse Vest området, men en 
del skjer også nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt er
undervisnings- og formidlingsvirksomhet knyttet til utvikling
og implementering av Kvalitetsregister for behandling av 
rus- og avhengighetslidelser og BrukerPlan. Slik får flere
tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten 
en bedre forståelse av rusrelatert problematikk. 
Kompetansespredningen fungerer som et kvalitetssikrings -
tiltak. Også innen temaene arenaer, metoder for identifika-
sjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol -
problematikk er vi aktive nasjonalt og internasjonalt. Dette

setter fokus på behovet for et mer tilgjengelig hjelpeapparat
for å redusere varigheten av ubehandlet alkoholproblematikk.
Her understrekes også viktigheten av pasientens egne bidrag
og hva som kan legge til rette for styrket evne til egen-endring.
Gjennom kompetansespredningen bidrar KORFOR med å
implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. 
Et eksempel er undervisningen som skjer på temaet
Motiverende Intervju hvor det er utviklet en undervisnings-
plan hvor en av forskerne fra KORFOR står i spissen av 
satsingen. En forsker driver også en egen blogg og facebook-
side om rus og avhengighet, spesielt knyttet opp mot Stayer-
studien. Bloggen har nærmere 1500 følgere og hvert innlegg
har mellom 1500 og 8000 lesere. 
https://thomasvends.wordpress.com/

Stayer-studien er en forløpsstudie som startet i 2012. Den
skal følge 250 mennesker med en avhengighet over mange
år, med fokus på langtidsendringer knyttet til kognitiv funge-
ring, motivasjon og tilfriskning. Publisering av data fra 
studien starter i 2016. Stayer-studien bygger på internasjonal
forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Denne
forskningen som underbygger viktigheten av at hjelpen må
være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling
og at behandlingstilbudene må skreddersys den enkelte 
pasient er helt sentral for å heve kvaliteten på den hjelpen
som blir gitt. Kompetansespredningen knyttet til Stayer-
studien gir glimrende anledninger til å formidle denne 
kunnskapen. 
Vi har også et tett samarbeid med Nasjonal kompetanse -
tjeneste for TSB og leder kompetansetjenestens referanse-
gruppe. Vi samarbeider i prosjektarbeid for å redusere drop
out i rusbehandling og i et prosjekt for å heve kvaliteten på
identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult
alkoholproblematikk. På grunn av at det er mange aktører
som tilbyr arenaer for undervisning og formidling på rus -
feltet har vi i KORFOR brukt våre ressurser på å delta på de
eksisterende arenaene framfor å utvikle nye undervisnings-
og formidlingsarenaer. KORFOR er synlige i media og dette
er en viktig kanal for kompetansespredning ut over helse- 
og sosialfeltet og til allmennheten. KORFOR er også aktive
når det gjelder å bidra med vår kompetanse i styrende 
dokumenter for kvalitetsheving av arbeidet på rusfeltet. 
I 2015 ble Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 lagt
fram for Stortinget. Tallmaterialet fra BrukerPlan er et helt
sentralt grunnlagsmateriale for Opptrappingsplanen for 
rusfeltet og Helse- og omsorgsdepartementet vil benytte
BrukerPlan for å kunne følge utviklingen i kommunene 
i opptrappingsperioden. KORFOR leverte også en utredning 
til Helse- og omsorgsdepartementet om eldres rusmiddel-
bruk, i forbindelse med Opptrappingsplanen.
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Telefon 51 51 40 30/40
Besøks-/postadresse: Engelsvollveien 111, 4353 Klepp Stasjon

Seksjonsleder: Liv Gunhild Aase
Seksjonsoverlege: Tor Ketil Larsen
Psykologspesialist: Øistein Fuglestad Eskeland
Avd.sykepleier I: Julie Bjørnsen
Avd.sykepleier II: Jeanett Kristoffersen
Konsulent: Vibecke Nedrebø
Sekretær: Monica Tjøtta

Seksjon Engelsvoll

Vårt tilbud består av døgnbehandlingspost med treningsbolig
samt poliklinisk oppfølging og behandling.

MÅLGRUPPE OG MÅLSETTING

Målet vårt er å gi et spesialisert tilbud til brukere i alderen 
18 til 30 år med alvorlige psykiske lidelser innen psykose-
spekteret. Brukergruppen har gjerne en sammensatt og 
komplisert problematikk, noe som nødvendiggjør langvarig
og tett oppfølging for å komme videre i bedringsprosessen. 

Seksjon Engelsvoll har totalt 14 døgnplasser, hvorav fem 
er reservert til brukere med ROP-lidelse. Vi har også fem 
treningsboliger.

Behandlingen og rehabiliteringen koordineres av et tverr -
faglig team. Det legges stor vekt på å gi den enkelte bruker
mestringsopplevelser gjennom et bredt tilbud av tjenester,
bestående av fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, arbeids -
trening, botrening, tilrettelagt skolegang og sosial ferdig -
hetstrening. I tillegg får brukerne tilbud om samtaler med
psykologspesialist, psykiater, musikkterapeut og sosionom.
Samtaleterapien tar utgangspunkt i en personbasert og 
recovery-orientert tilnærming.

Seksjon Engelsvoll er godkjent for tvungent psykisk helse-
vern, men de fleste er innlagt etter eget ønske. Vår modell 
for drift er basert på frivillighet og et ønske om å samarbeide
om tiltak som kan fremme bedringsprosessen hos den
enkelte. Vi har åpne dører i avdelingen, og brukeren får 
egen nøkkel til sitt rom. 

Vi har stort fokus på å tilrettelegge for individuelle behov 
og størst mulig grad av brukermedvirkning. Høsten 2015
 etablerte vi tilbud om brukerstyrt innleggelse i sengeposten.
Målet er å legge til rette for at brukere selv skal kunne be om
hjelp, etter utskriving hvis de kjenner på økte psykoseplager,
økt stress i omgivelsene, eller har behov for en kort hvile -
periode fra en strevsom tilværelse.  

Seksjon Engelsvoll har en integrert poliklinikk, som gir 
tilbud til omtrent 20 brukere på dag og kveld. I etterkant av 
ut skrivelse, får alle brukere som har behov for og ønsker det,
tilbud om poliklinisk behandling i inntil seks måneder. Det 
er et ledd i vårt mål om mest mulig sømløse overganger 
fra spesialisthelsetjenesten og over til kommunale tilbud.

Personer som er henvist og står på venteliste til døgn -
behandling, kan få tilbud om å delta i aktiviteter som fysisk 
trening og arbeidstrening i påvente av inntak.

BEHANDLINGSFORLØP OG METODE

Trening/fysisk aktivitet
Seksjon Engelsvoll har i flere tiår drevet med fysisk trening
som en del av behandlingstilbudet. Forskning viser at vår
målgruppe har god nytte av fysisk trening som en av flere
behandlingsmetoder. Vi har flere typer treningstilbud, både
på gruppenivå og individnivå: Landhockey, svømming, 
fotball, volleyball, trenings- og styrkerom, yoga, kondisjon-
strening, turgruppe, friluftsgruppe, spinning samt trening på
treningssenter i lokalmiljøet. Vi tilrettelegger for at brukere
kan fortsette med annen type trening som de har drevet 
med tidligere.

Kosthold
Ved Engelsvoll jobber vi mye med tilrettelegging av kosthold.
Våre brukere er ofte preget av negative symptomer, noe som
kan sette sitt preg på ernæringsstatus, tannhelse og vekt. 
For å forebygge utvikling av metabolsk syndrom, som for vår
brukergruppe innebærer en gjennomsnittlig redusert levetid
på 10-20 %, tilbyr vi tilrettelagt kosthold der fokus er god
mat og tilstrekkelig mat til faste tider. Seksjon Engelsvoll har
egen kokk og tilbyr også matlagingskurs, kostholdskurs samt
tilpasset meny til enkelte som har spesielle behov og/eller
somatiske sykdommer. Alle som ønsker det får også tilbud
om røykesluttkurs.

Terapitilbud hos aktivitør, fagarbeider og gartner
Vi gir brukerne tilbud om verksted for kreative uttrykks -
former, som maling, foto, søm, rammeverksted, håndarbeid,
tegning og møbelverksted. Seksjon Engelsvoll har eget 
gartneri og en stor hage, der brukere får tilbud om arbeids-
trening sammen med gartner og fagarbeider. Her kan 
brukere som har et lavt funksjonsnivå få utnytte sine ferdig-
heter, da med tett støtte og veiledning. Vi tar også imot 
polikliniske brukere fra andre avdelinger til aktivitetsgrupper
og individuelle aktiviteter. 

Musikkterapi
Seksjon Engelsvoll har egen musikkterapeut i full stilling.
Musikkterapi er en klinisk og evidensbasert praksis, hvor
man bruker systematiske og musikalske intervensjoner for 
å nå individuelle mål innen en terapeutisk relasjon. Hvilken
type musikkterapi som gis, er avhengig av hvilke symptomer
brukeren har. 

Botrening/ADL 
Botrening og arbeidstrening starter vi opp med tidlig i
behandlings- og rehabiliteringsløpet. Sammen med brukeren
jobber vi for å kartlegge evne til ADL samt trene på ADL-
ferdigheter. Slik arbeider vi systematisk for å øke funksjons -
nivået, samt gi tilpasset grad av støtte når brukeren er klar
for oppstart på skole eller jobb.16
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Pårørende-/nettverksarbeid
Pårørende inviteres til omvisning i seksjonen og får hilse 
på brukerens team og behandler. Vi har utarbeidet et eget
på rørendehefte som beskriver behandlingsforløp med de
ulike intervensjoner og aktiviteter, samt kontaktinformasjon
og informasjon om seksjonens barneansvarlige med -
arbeidere.

Kurs- og familiegrupper
I løpet av oppholdet tilbyr vi brukere kurs og trening i sosiale
ferdigheter. I januar 2016 starter vi opp kunnskapsbaserte
familie-/en - familiegrupper, som vil være et viktig supple-
ment til det psykoedukative og forebyggende arbeidet som
allerede gjøres ved seksjonen.                                     

STATISTIKK

I 2015 hadde Seksjon Engelsvoll 28 innleggelser. Av disse ble
13 brukere innlagt etter vedtak om tvunget psykisk helsevern.
7 ble i løpet av oppholdet overført til frivillig psykisk helse-
vern. Ved utgangen av 2015 var det 4 brukere innlagt etter
vedtak om tvunget psykisk helsevern, og 10 brukere frivillig
innlagt.

Når det kommer til kjønnsfordeling, er gjennomsnittlig 
fordeling 60 % menn og 40 % kvinner. Ved årets slutt var 7
kvinner og 7 menn innlagt. 29 brukere ble dette året utskrevet
til egen bolig eller ved overførsel til andre behandlingsposter
i SUS.

Antall liggedøgn var 4548. Antall polikliniske besøk var 1247,
fordelt på 22 brukere.

Kommunetilhørighet: 
Stavanger: 21 brukere
Sandnes: 4 brukere
Sola: 1 bruker
Kvitsøy: 1 bruker
Time: 1 bruker

DIAGNOSER

De fleste av våre brukere har diagnoser innenfor de alvorlige
psykiske lidelser i psykosespekteret:
F20-F29 - Schizofrenilidelser, schizofreniliknende lidelser 
og paranoide lidelser.

I tillegg gir vi tilbud til brukere med ROP-lidelse:
F10-F19 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som 
skyldes bruk av psykoaktive stoffer. Vi har de senere årene
tatt i mot flere henvisninger og brukere med Asperger 
syndrom i tillegg til psykoselidelse eller ROP-lidelse. 

OPPTAKSOMRÅDE

Seksjon Engelsvoll tar i mot brukere fra kommuner i midt-
og sør- Rogaland. 

BEMANNING

I 2015 hadde Seksjon Engelsvoll 34,5 fast ansatte, fordelt 
på 29 årsverk. 
Dette inkluderer alle yrkesgruppene, fra miljøgruppen 
til behandler- merkantil og ledergruppen, kokk, aktivitør, 
fagarbeider og renholdspersonalet. 
Pleiefaktor: 1,4

Ledergruppen ved Seksjon Engelsvoll har vært gjennom en
stor endring. I 2015 ble det ansatt ny seksjonsleder. I tillegg
ble ledig stilling som avdelingssykepleier 1 besatt. I august
ble det ansatt sosionom i fast stilling.

FAGUTVIKLING

Gjennom året har de ulike faggruppene vært i jevn faglig
utvikling. To medarbeidere har fullført SEPREP. 
To med arbeidere startet på videreutdanning i Oslo, ved
Diakonhjemmet høyskole. 
På slutten av året gjennomførte en medarbeider Familie -
skolen ved SUS. Psykologspesialisten er i utdanningsløp for
spesialisering i klinisk sexologi, og en av seksjonsoverlegene
jobber med en doktorgrad. 

Ut over dette, har seksjonen arrangert fast fagdag, der 
fag fokus denne gang var negative symptomer ved psykose,
samt fokus på journalføring og dokumentasjon. Annen hver
tirsdag arrangerer vi internundervisning. Da har seksjonens
behandlere ansvar for programmet. 
I tillegg har vi også invitert inn relevant kompetanse fra 
samarbeidende parter i SUS.

Annen hver torsdag har miljøgruppen veiledning med 
ekstern veileder.

STUDENTER OG LÆRLINGER

Seksjon Engelsvoll tar i mot sykepleier- og vernepleierstudenter
i grunnutdanning til praksis. I tillegg tar vi i mot studenter
fra disse faggruppene til praksis i videreutdanningsløp.
Gjennom 2015 har seksjonen, i en prøveordning, hatt 
lærlinger i helsefagutdanning.

Seksjon Engelsvoll



MÅLSETTING OG FAGLIG FOKUS

Målet er å gi et optimalt behandlingstilbud til unge voksne
med alvorlige psykiske lidelser. Tilbudet blir gitt i form av
utredning, diagnostikk, behandling, habilitering eller rehabili-
tering. Vi jobber etter prinsippet om tidlig intervensjon og
har et nært og godt samarbeid til TIPS. Vi gir tilbud om å ta 
i mot pasienter med førstegangs psykose i løpet av få dager
til poliklinisk konsultasjon.

Vi har fokus på sentrale livsområder for pasientene som 
økonomi, arbeid, bolig, familie, fysisk aktivitet og fritid.
Seksjonen har fokus på fleksibilitet og gir et ambulerende 
tilbud til de fleste pasienter. Vi har et eget team, som i en
årrekke har gitt ambulerende tilbud, og som må sies innehar
en ekspertise på området som svært få andre enheter kan
vise til.

Når det gjelder innsats med å skaffe og tilrettelegge bolig for
våre pasienter, jobber vi i lag med flere kommuner, samtidig
med at vi internt i seksjonen har tilbud om bolig i flere enheter
som ledd i en behandlingskjede. Seksjonen er involvert i et
samarbeid med Blå kors om leie av 8 leiligheter i Stavanger
området, samtidig med at vi har ansvar for en bolig med 
4 leiligheter i Gaupestien.

POLIKLINIKKEN GAUSEL

Poliklinikken har 18 behandlerstillinger. Disse er fordelt på 2
overleger, 4 psykologspesialister, 2 psykologer, 3 sosionomer
og 7 psykiatriske sykepleiere/ vernepleiere. I tillegg har vi 
2,0 sekretærstillinger og en LIS stilling.

MÅLGRUPPE

• Unge mellom 16 og 24 (30) år 
• Som har en alvorlig psykisk lidelse med psykosediagnose 
• Hvor det er mistanke om en alvorlig psykisk lidelse
• Ved kapasitet: Andre psykiske tilstander som medfører 
• større funksjonssvikt i dagliglivet og som vil ha et langvarig
• bistandsbehov

VÅRT UTREDNINGS- 
OG BEHANDLINGSTILBUD INNEHOLDER

• Utredning og diagnostisering ved mistanke om psykiske 
• lidelser som psykose, schizofreniog alvorlige affektive 
• lidelser 
• Behandling med psykoterapi/støttesamtaler 
• og kognitiv terapi 
• Medikamentell behandling 
• Musikkterapi

• Oppsøkende tjenester/hjemmebesøk 
• Akuttfunksjon ved henvendelse fra Tips 
• Samarbeid med kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Pårørende arbeid, psykoedukative grupper 
• Fokus på barn/ unge som pårørende
• Undervisning om egen psykisk lidelse
• Tverrfaglig teamarbeid
• Fysisk aktivitet, nettverksarbeid, arbeidstrening, boligsosialt
• arbeid

STATISTIKK

Poliklinikken Gausel ga ved utgangen av 2015 tilbud 
til 374 pasienter, henholdsvis 198 menn og 176 kvinner. 

ALDER         ANTALL 

15 - 17 ÅR      12                                                

18 - 19 ÅR      48                                                    

20 - 24 ÅR      171

25 - 29 ÅR      92

30 - PLUSS      51

Ettersom vi jobber med alvorlig psykisk syke pasienter, vil
ofte behandlingsforløpet være langvarig. Vi tar inn langt flere
enn vi avslutter i løpet av et år, dermed øker antall pasienter
samtidig med at antallet nye pasienter kan høres relativt lavt
ut. Omtrent 22 prosent av våre pasienter har fått behandling
ved vår poliklinikk siden før 2010 mens 32 prosent er nye i 2015.

HVEM HENVISER?

Av totalt 138 nyhenviste pasienter i 2015, 
kommer henvisningene fra:

FASTLEGER/LEGESENTER 35 HENVISNINGER

STAVANGER DPS 29

SOLA DPS 9

SANDNES DPS 7

DALANE DPS 3

BUPA 14

TIPS 12

HETLAND VGS 10

AMC2 2

POST A2 7

POST A3 6

ANDRE SYKEHUSPOSTER 4

FORDELING PÅ DIAGNOSEGRUPPER

Seksjon Gausel
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Seksjonen består av poliklinikk, gruppepoliklinikk, behandlingspost 
og Gauseltunet bo- og rehabiliteringsenheter. 
JobbResept og SkoleResept er også tilknyttet seksjonen, 
men gir tilbud til hele AUV.

Besøks/Postadresse: Gamle Godesetveien 3A, 4032 Stavanger
Telefon 51 95 88 50

Seksjonsleder: Frode Jåtten
Seksjonsoverlege: Bjørn Sandve

Poliklinikkleder: Frode Jåtten
Sekretærer: Marit Tjørhom/Anne S.Tjessheim

Behandlingspost/Gauseltunet: Telefon 51 95 88 70
Avdelingsleder: Siv Bente Harestad 

JobbResept: 
Telefon 476 34 783
Leder: Lena Heitmann

Gruppepoliklinikk 2: 
Telefon 51 95 88 93
Leder: Eldrid Helgerud

F- 10-19            1,0 %

F- 20-29          35,8 %

F- 30-39          32,2 %

F- 40-49          11,8 %

F- 50-59           1,5 %

F- 60-69           5,2 %

F- 80-89           6,8 %

F- 90-98           3,0 %

Z004 og andre 2,7 %20



Hovedvekten av pasientene innenfor psykosegruppen er
schizofreni og innenfor gruppen affektive lidelser er det stor
overvekt av bipolar lidelser. Gruppen F-10-19 er noe mindre
enn vi kanskje hadde trodd, men det viser igjen at vårt sam-
arbeid med seksjon rus/psykiatri fungerer så godt som vi
hadde håpet, for denne pasientgruppen får det beste tilbudet
der. Totalt sett gjenspeiler tallene at vi i hovedsak tar i mot
og gir behandlingstilbud til pasienter som faller inn under
vår målgruppe.  

BEHANDLINGSPOSTEN GAUSEL / GAUSELTUNET

Behandlingsposten Gausel er en åpen sengepost med døgn-
tilbud til 10 pasienter. Behandlingsposten og Gauseltunet har
tilsammen 14 stillinger, bestående av sykepleiere, verne-
pleiere, ass. avdelingsleder og avdelingsleder. Personalet 
fungerer som en samlet enhet og følger opp både på posten
og på Gauseltunet. Vi har våken nattevakt som gir tilbud ved
behov begge steder. Det er 2 aktivitører knyttet til posten.
Posten får dekket stabsfunksjoner som lege-, psykolog- 
og sosionomtjenester fra poliklinikken på Gausel.

I løpet av 2015 flyttet 8 pasienter videre etter opphold på
Behandlingsposten Gausel. 2 pasienter flyttet videre i egen
leilighet, 4 pasienter flyttet ut til Gauseltunet og 2 pasienter
flyttet til tilbud i hjemkommunen.

Gauseltunet består av 5 leiligheter, samt en personalbase.
Dette tilbudet innebærer at en har bodd på Behandlings -
posten først og samlet trenger noe mer tid med oppfølging.
Samtidig må en kunne mestre hverdagen mer på egenhånd,
og ha skole eller jobbtilbud å gå til. Det ligger i nær tilknyt-
ning til Behandlingsposten. Det utarbeides egen husleie -
kontrakt for den enkelte beboer med botid i inntil to år. 

Botilbudet Gaupestien, er et tilbud til 4 beboere. Dette kan
gis etter opphold på Behandlingsposten eller på Gauseltunet.
Her følger vi opp 2 ganger i uka med hjemmebesøk. Ved behov
kan vi følge opp tettere i perioder. Vi bistår med hjelp i forhold
til ADL, samtale, administrering av medisiner og annet.
Blåkorsleiligheter i Stavanger. Dette er et botilbud for pasienter
med tilknytning til Gausel poliklinikk. Tilbudet består av 9 
leiligheter. Det gis ukentlig oppfølging til beboerne, med
mulighet for tettere kontakt ved behov. Her gis det også hjelp
i forhold til ADL, samtale og administrering av medisiner. 

MÅLGRUPPE OG BEHANDLINGSPROFIL

• Ungdom i alderen 18-24 (30) år
• Personer med begynnende psykoseproblematikk 
• eller annen alvorlig psykisk lidelse

Behandlingstilbudet er både individuelt og differensiert lagt
opp. Oppholdet kan variere fra noen måneder til omkring ett
år på Behandlingsposten. Pasientene får en behandlingsplan
kort tid etter innkomst, som det jobbes etter under opp -
holdet. Via teammøter deltar pasienten i egen behandling og
utarbeidelse av ukeplan. Videre kan tilbudet på Gauseltunet
vare i inntil 2 år. Behandlingen på posten består av utredning
i forhold til psykoseproblematikk, annen alvorlig psykisk
lidelse og kartlegging av funksjonsnivå. Arbeid med sosial
fungering vektlegges i behandlingstilbudet. Det blir gitt
medikamentell behandling, psykoterapi og støttesamtaler.
Psykoedukasjon og samarbeid med pårørende er en viktig
del av arbeidet. Vi har fokus på miljøterapi, gruppeterapi 
og arbeidstrening. I tillegg har vi et variert og stort fokus 
på fysisk aktivitet og et sunt og riktig kosthold. For tiden har
vi en hel sykepleiestilling knyttet til disse oppgavene.

BEHANDLINGSMODELL MED UTGANGSPUNKT 
I PSYKOSOSIAL REHABILITERING:

• Terapeutisk allianse – etablere god relasjon med behandler
• og hovedkontakter
• Medikamentell behandling
• Pasientundervisning ukentlig med ulike tema
• Kurs i kommunikasjon og sosiale ferdigheter
• Egne kostholdskurs og treningskjøkken
• Utarbeidelse av varselsignal og egen kriseplan
• Egostyrkende psykoterapi (her og nå basert)
• Tilbud om pårørende/familiesamtaler og deltakelse 
• i fler-familiegruppe
• Hjelp til budsjett/økonomiplanlegging
• Bolig videre
• Ansvarsgruppemøter
• Kartlegging av funksjonsnivå, arbeidsferdigheter 
• og ressurser
• Fokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold
• Musikkterapi
• Støtte, hjelp og veiledning i daglige gjøremål (ADL)
• Utredning og diagnostisering

MÅLSETTING

Øke funksjonsevnen psykisk, fysisk og sosial slik at 
pasienten blir bedre i stand til:  
• Å mestre egen sykdom og symtomer
• Klare seg i egen bolig/bofelleskap
• Mestre arbeid/skole eller annen form for sysselsetting/aktivitet
• Mestre situasjoner som innebærer sosialt samvær med andre

Behandlingen bygger på helhetlig menneskesyn, og å se 
psykiske, fysiske og sosiale forhold i en sammenheng. Sette
pasienten/beboeren i sentrum og ta utgangspunkt i deres
behov/ønsker og muligheter. 

Seksjon Gausel

23



Vi bygger på prinsippet om atmennesker med alvorlige 
psykiske lidelser skal gis mulighet til å fungere i sitt eget
miljø på lik linje med den øvrige befolkningen. Verne om 
den enkeltes integritet og ha respekt for den enkeltes valg.
Motivasjon og brukermedvirkning står sentralt hos oss. 

Faktorer som synes å virke:
• Bo trygt 
• En dag å stå opp til - for eksempel arbeid, via JobbResept, 
• skoletilbud på Møllehagen skolesenter og deltakelse 
• i avdelingens aktiviteter
• Være en del av et lokalmiljø
• Rett hjelp til rett tid

Oppsummering - pasientstatus:
I løpet av 2015 flyttet 8 pasienter videre etter opphold på
Behandlingsposten Gausel. 2 pasienter flyttet videre i egen
leilighet, 4 pasienter flyttet ut til Gauseltunet og 2 pasienter
flyttet til tilbud i hjemkommunen.

PÅRØRENDESAMTALER FOR BARN OG SØSKEN

Det blir gitt tilbud om pårørendesamtale til barn og søsken
av pasientene ved behandlingsposten og poliklinikken på
Gausel. Hensikten er å forebygge psykiske problemer hos
barn, og gi dem nødvendig og tilpasset informasjon utfra
aktuell alder. Det gis anledning til å få snakke om egne
følelser og reaksjoner. Samtalene fokuserer på tema som
oppleves vanskelig og uforståelig for barnet. På den måten
ønsker en å bidra til økt forståelse og opplevelse 
av sammenheng.

På Gausel er det tre barneansvarlige. Det er utarbeidet en
informasjonsbrosjyre. Brosjyren deles ut ved behandlings-
posten og til aktuelle polikliniske pasienter. De barne -
ansvarlige tilbyr barnesamtaler og hjelp til å vurdere behov
og oppfølging av barn som står i nære relasjoner til våre
pasienter. Det er årlige kartlegginger av antall barn som
pårørende i poliklinikken. I 2015 er det gjennomført i under-
kant av 60 barnesamtaler/tiltak rettet mot barn og ungdom
som pårørende.

PASIENT UNDERVISNING

Hver onsdag arrangerer Behandlingsposten og Gauseltunet
felles pasientundervisning hvor målsettingen er å bidra til
inspirasjon og utvikling innenfor aktuelle livsområder. Vi har
invitert eksterne aktører for å informere om tema som fritid-
saktiviteter, nettverksarbeid, brukerorganisasjoner, veiled-
ningssenter, motivasjon, livskvalitet, holdninger og verdier
og aktuelle tilbud vedrørende utdanning og arbeid. Vi har
hatt interne forelesere om tema som psykoseforståelse, mes-
tringsteknikker, medikamentell behandling, fysisk aktivitet,

kosthold, etablering i bolig, økonomi og rettigheter. Vi har
positiv erfaring med at enkelte av beboerne har tatt ansvar
for og forelest for resten av gruppen. 

FYSISK AKTIVITET 

Fysisk aktivitet er et tilbud for alle pasienter. Det er stort sett
beboerne på behandlingspost og Gauseltunet som nytter seg
av tilbudet. En liten andel kommer fra poliklinikken, men
disse bruker gjerne tilbudet kontinuerlig gjennom året. 
- Vi gir tilbud om svømming 2 ganger i uka. En har tilgang til
svømmehallen på Solborg folkehøyskole en time i uka sam-
men med resten av psykiatrisk divisjon. I tillegg har en et
samarbeid med Fontenehuset hvor vi sammen får disponere
svømmehallen på Kannik skole 1 time i uka.
- Yoga er et tilbud for hele psykiatrisk seksjon. Satya yogasen-
ter tilbyr 1 time i uka på sykehuset, og dette tilbudet er godt
tatt i bruk av beboere og polikliniske pasienter.
- Volleyballen har hatt så god oppslutning at en har økt trening-
ene fra 1 til 2 ganger i uka. Dette tilbudet kan hele psykiatrisk
divisjon benytte seg av, og foregår i gymsalen på sykehuset.
- Fotball foregår i samarbeid med miljøtjenesten i Stavanger
kommune. Vi har 2 treninger i uka nede på Hinna fotball-
bane. Klatring er et tilbud en gang i uka i klatrehallen på 
treningssenteret til UIS.
- Tur arrangeres en gang i uka hvor en har med felles lunsj.
Formålet er å komme ut i naturen og bli kjent i sitt eget 
nærmiljø. Til tider har vi også inkludert kulturelle innslag
med besøk på museum, historiske steder og gallerier, alt ut 
i fra deltakerens interesser. 
- Beboerene på post har fått tilbud om 2 overnattingsturer. Vi
har hatt en høsttur, og en vinter tur med ski opp til Ådneram
hvor vi har innkvartert oss på Roverenes speiderhytte. Dette
er en lang og kjekk tradisjon hvor vi reiser sammen med
pasienter og personalet fra Stavanger og Ryfylke DPS.
- Golf kurs er blitt arrangert fra mai til september måned 
på Bærheim golfpark. Vi har hatt instruktør en gang i uka, 
og har hatt anledning til å ta i bruk fasilitetene og låne golf
utstyr gratis i denne perioden. Dette er et populært tilbud
som har blitt benyttet flere ganger i uka i sommer måne-
dene. Videre har vi hatt et samarbeid med Verket aktivitets-
senter som har en golf gruppe som pågår gjennom hele året,
og noen av deltakerne fra kurset har fortsatt å spille golf her.
- Arena treningssenter og treningsrommet på Gausel er godt
tatt i bruk. Det er hovedsakelig polikliniske pasienter som
benytter seg av treningsavtalen som vi har med Arena 
treningssenter, og beboere på post som tar i bruk trenings-
rommet. Det er arrangert 1 time i uka med spinning på
Arena som kun er for psykiatrisk divisjon. Dette gjøres 
i samarbeid med miljøtjenesten i Stavanger kommune.
- Oilers kamper har blitt en populær og etterspurt aktivitet.
Vi har benyttet flere ganger tilbudet om gratis billetter til
Oilers kamper i de flotte fasilitetene i VIP losjen til sykehuset.
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MÅL
Hovedmål er å hjelpe pasienter til å få reell arbeidserfaring i
ordinære bedrifter, eller følge ordinære skoleforløp, parallelt
med behandling. Vi har fokus på ressurser, interesser og
mestring hos den enkelte, i stedet for problemer og hindringer.

KARTLEGGING OG INKLUSJON I PROSJEKTET
Vi kartlegger arbeidsferdigheter, motivasjon og interesser hos
den enkelte og setter fokus på ressurser helt fra deltakerens
introduksjon i prosjektet.Standard intervju blir gjort på 
alle deltakere angående motivasjon, punktlighet, psykiske
forhold/psykopatologi, funksjonsnivå, rus og kognitiv funge-
ring. I tillegg vil evne til selvstendighet i arbeidssituasjonen,
og behov for veiledning og struktur i arbeidet kartlegges. Alt
dette før deltakeren får prøvd seg i ordinær jobb. 

METODE
Jobb/SkoleResept anvender metoden Individuell plassering
og støtte (IPS) og har tilpasset den til norske og lokale 
forhold. Vi vektlegger nødvendigheten av å ha klinisk 
kompetanse i sysselsettingsarbeidet og oppfølgingen, 
noe også forskning støtter.

Drake, Bond og Becker (2012) beskriver 8 gjeldende hoved-
prinsipper for IPS: 

1. Ansettelse i det ordinære arbeidslivet er det primære målet.
2. Deltakelse på bakgrunn av brukers eget ønske. 
3. IPS er en integrert del av behandlingen. 
4. Jobbsøking styres av individuelle preferanser 
og av valg heller enn faglige vurderinger.
5. Det gis rådgivning om finansielle støtteordninger, 
rettigheter og krav.
6. Jobbsøk kommer raskt i gang, og senest en måned 
etter oppstart. 
7. Systematisk jobbutvikling.
8. Tids ubegrenset og individuelt tilpasset oppfølging.

SAMARBEID
Vi samarbeider med de ulike seksjonene i AUV med møter
rundt aktuell deltaker. Spesialisert sykehuspost, A 3 + A2 
for førstegangs psykose/ affektive lidelser er samarbeids -
partnere. Vi har også utvidet tilbudet vårt til Sola DPS og
Sandnes DPS, i tråd med føringer fra NAV. Samarbeidet 
med NAV er godt organisert med samarbeidsmøter 4-6
ganger i året, der vi drøfter resultater og løser ulike 
problemstillinger sammen.

BEMANNING
Består av ni ansatte i fulle stillinger. 

Antall henvisninger i 2015:                  81

Antall deltakere 2015 145

Avsluttet 67

Avsluttet til:

Arbeid/skole 25

Behandling 23

Arbeidsrettet tiltak, Møllehagen, flytting, graviditet, etc. 19

Deltakere i JobbResept 31.12.15. 145

I jobb/skole 75

Kartleggingsfase/jobbsøk 70

VEIEN VIDERE
JobbResept og SkoleResept utvider fokuset mot å veilede
mot skole og studier i fremtiden, vi ser at deltakerne våre 
blir yngre og det vil være naturlig å tenke at disse trenger
hjelp og støtte til å ferdigstille en utdannelse. Det er svært
avgjørende at unge nysyke får riktig mengde bistand fra oss
til å fullføre grunnskole og videregående skole, enten i et 
studiespesialiserende løp eller veien via fagbrev/læreløp. 
I tillegg utvider vi fokuset på jobb/skole til å gjelde flere 
deltakere i rusbehandlingen.

Veiledning og tilfriskning fokus (recovery) vil fortsatt stå 
sentralt i samarbeidet med South West London Recovery
College, ved Miles Rinaldi, UK.I tillegg fortsetter Wenche ten
Velden Hegelstad, arbeidet med å utforme en ny fidelity
skala for bruk av IPS, dette sammen med en internasjonal
forskningsgruppe  bestående av, Luana Turner, UCLA, US,
Eoin Killackey, Orygon Melbourne, AU,  Gary Bond,
Darthmouth College, US, Jaap van Weeghel, NL.

GRUPPEPOLIKLINIKK 2

I 2015 har vi hatt to kurs, et kurs på våren: februar-juni og et
kurs på høsten: september-desember. Ved Gruppepoliklinikk
2 gis det tilbud om deltakelse på kurset: «Et Bedre Liv» - økt
livskvalitet på tross av psykisk lidelse.
Deltakerne møter to faste dager i uken, fra kl.09.30 - 11.30.
Kurset varer i ca. 4 måneder. Kurset bygger på sosial ferdig-
hetstrening og kognitiv terapi. Kurset er ment som et tillegg
og ikke et alternativ til ordinær behandling.
Kursets innhold: 1. Kommunikasjon

2. Selvhevdelse
3. Selvfølelse/selvtillit
4. Venner og fritid

Det blir i tillegg undervist i ulike tema som: sårbarhet og
stressmodellen, depresjon, psykose, medisiner, symptom-
mestring,problemløsningsmetode, mål og verdier, mind -
fulness, kognitiv terapi og veien tilbake til jobb eller skole.

Ca. 20 pasienter fikk i 2015 tilbud om deltakelse på «Et Bedre
Liv» kurs. 2 pasienter fikk individuelt kurs (oppfølging).
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JobbResept og SkoleResept

Et samarbeidsprosjekt mellom AUV og NAV Rogaland, Helsedirektoratet, 
Arbeid og velferdsdirektoratet, Rogaland Fylkeskommune, 
Extra stiftelsen og Stavanger kommune.
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LAR Helse Stavanger er organisert som poliklinikk og gir
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjons -
behandling inngår som et tiltak i et helhetlig rehabiliterings-
forløp. 

POLIKLINIKK

Poliklinikken har ansvar for LAR-pasienter i alle kommuner
innen Helse Stavanger sitt nedslagsfelt. Vi er også en vurde-
ringsenhet for vurdering av pasientrettigheter for LAR-
behandling. Poliklinikken har til sammen 19 stillinger fordelt
på leger, psykologer, sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut,
sosionomer og merkantil personell. 

UTDELINGSPOLIKLINIKK

Den 01.06.15 overtok vi ansvar for utdeling av LAR-lege -
middel til pasienter i Stavanger kommune som henter sine
LAR-legemiddel mellom 3-7 dager i uken og som ikke har
krav på utdeling via hjemmebaserte tjenester i kommunen. 
I 2015 var det 118 pasienter som mottok LAR-legemiddel via
Utdelingspoliklinikken L27. Utdelingspoliklinikken har åpent
7 dager i uken og er bemannet med 10,18 stillinger. Vi er
svært glade for å ha to brukeransatte som deler på en stilling
der. Målsettingen er å øke andelen brukeransatte i våre to
poliklinikken fremover. 

LAR- BEHANDLING

LAR-behandling er et trekantsamarbeid mellom kommunale
tjenester, fastlege og spesialisthelsetjeneste med pasienten 
i sentrum. Målet er at personer med opioidavhengighet skal
få økt livskvalitet og bedre livssituasjon gjennom bedring 
av sitt mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er videre 
å redusere skadene av opioidavhengighet og faren for over -
dosedødsfall. LAR-behandling regnes som en livslang
behandling for dem som ønsker dette.

Behandling med substitusjonslegemidler har vist bedre 
overlevelse, redusert kriminalitet, reduserte helseskader 
samt bedret livskvalitet enn psykososiale tiltak alene. Et
intakt nettverk, mindre grad av annen sykelighet samt 
tidligere yrkeserfaring letter rehabiliteringsprosessen. 

For noen LAR-pasienter er ikke målsetting rehabilitering med
rusfrihet, men skadereduksjon for å forebygge overdoser og
sikre noe bedring av fysisk og psykisk helse. Denne pasient-
gruppen har ofte høy grav av annen problematikk som gjør
det vanskelig for dem å ha rusfrihet som målsetting. 

Indikasjonen for igangsettelse av LAR-behandling er opioid-
avhengighet, som skal ha hatt et visst omfang og varighet før
substitusjonsbehandling vurderes. Helse- og omsorgsdepar-
tementet har i forskrift bestemt at substitusjonsbehandling
som hovedregel ikke skal være førstevalget ved opioidav-
hengighet med mindre det etter den faglige vurderingen
anses som det mest egnede og forsvarlige behandling s -
alternativet. Begrunnelsen er at legemidlene er meget
avhengighetsskapende og vil kunne utgjøre en livsvarig
behandling for noen.

FAGLIG OG ORGANISATORISKE ENDRINGER

Etter tilsynet fra Fylkesmannen i 2013 har det pågått en stor
faglig og organisatorisk ryddeprosess, som har inkludert 
tillitsvalgte, divisjonsledelse og brukerorganisasjoner. Vi har
hatt ønske om å bedre kvaliteten på tilbudet, både utredning
og behandling, samt bedre brukermedvirkning og samhand-
ling med pasient, pårørende og samarbeidspartnere. I tillegg
har vi forsøkt å bedre vår tilgjengelighet. Avviket etter tilsynet
ble lukket våren 2015. 

I oktober 2014 ble det etablert et eget Bruker- og pårørende -
utvalg ved LAR Helse Stavanger med deltakere fra RIO, LAR-
nett, proLAR, A-larm og LMS. Utvalget hadde 4 møter i 2015
og deres viktige bidrag har vært med å forme LAR Helse
Stavanger til der vi er i dag.

Fra mars 2015 omorganiserte vi driften i poliklinikken til mer
ambulant virksomhet. Målsetting var å øke tilgjengeligheten
og bedre samhandlingen for pasienter, pårørende og samar-
beidspartnere. Vi delte de 18 kommunen inn i regioner med
to LAR-behandlere som har ansvar for så godt som alle 
pasientene i aktuell region. Samme behandlere har også
regelmessige samarbeidsmøter med kommunene i de ulike
regionene. Vi har vært så heldige å få låne kontorer ved de
ulike kommunene i regionenes DPS og ved PUT Sandnes, slik
at vi har fått anledning til å foreta pasientsamtaler og avholde
ansvarsgruppemøter nærmest mulig pasientens bosted. 

I 2014 overtok helseforetakene ansvar for dekning av ut -
giftene for utlevering av LAR-legemidler. Vi har i løpet av
2014 inngått skriftlige avtaler med de ulike kommunene for
kostnadsdekning for legemiddelutlevering. I 2015 startet vi
opp med halvårige samhandlingsseminar for ansatte i kom-
munene som har ansvar for utlevering av LAR-legemiddel og
de med ansvar for å koordinere tjenestene til LAR-pasienter i
sin kommune. Dette er et ledd i de samarbeidsavtalene som
ble inngått. Fokus i seminarene har vært forsvarlig utlevering 
for å forebygge overdoser og forhindre lekkasje av LAR-lege -
middel til illegalt marked. I tillegg er fokus erfaringsdeling
mellom de ulike kommunene med tema: Hvordan er 
utlevering organisert - utfordringer og suksesskriterier.

LAR Helse Stavanger 
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Gauselskogen
Gullspennetunet 6-8 
4032 Stavanger
Telefon 51 51 58 00
Leder: Stian Korneliussen

Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS)
Lagårdsveien 78
Postboks 8100 
4068 Stavanger
Virksomhetsleder: Ann Kristin Strømme
Faglig leder: Karianne Borgen
Telefon 51 91 34 72/905 77 189

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes
Julie Egesgate 6 
4006 Sandnes
Telefon 51 97 40 70
Leder: Mette Idsøe 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Stavanger
Jan Johansensgate 8
Postboks 8100
4068 Stavanger
Telefon 51 51 51 40
Leder: Ole Hegg

Lar Helse Stavanger
Lagårdsveien 78
Postboks 8100 
4068 Stavanger
Telefon 51 51 29 38
Leder: Bente Sikveland 

Veksthuset Rogaland
Brunesveien 69 
4322 Sandnes
Telefon 904 18 385
Leder: Kristin Mohn 

Seksjon rus og psykiatri
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BEHANDLINGSFORLØP

I 2015 ble det publisert to viktige samhandlingsdokumenter.
Det ene var «Pasientforløpet - gravide med rusproblemer»,
der gravide under LAR-behandling er et av punktene. I tillegg
ble det laget et eget «LAR-forløp». Begge forløpene er laget 
i tett samarbeid med ulike kommuner, brukerrepresentanter
og fagpersoner fra ulike deler av primær- og spesialisthelse-
tjeneste. Forløpene er laget for å sikre enhetlig praksis og en
konsensus om tilnærming mellom de ulike tjenestenivåene
til pasientens beste. 

BROBYGGER

Brukerorganisasjonen proLAR tok våren 2015 initiativ til et
samhandlingsprosjekt for å bedre kommunikasjonen mellom
LAR-pasienter, Sandnes kommune, Stavanger kommune og
LAR Helse Stavanger. Prosjektet fikk prosjektmidler via
Fylkesmannen i Rogaland og proLAR ansatte høsten 2015 en
«Brobygger» i 100 % stilling. Prosjektet er godt i gang og det
er nylig søkt om forlengelse av prosjektet til 2016. 

STATISTIKK

LAR-pasienter registrert pr. des. 2015  432

Antall nye pasienter siste år 82

Antall avsluttet siste år 48

Antall døde av ulike grunner siste år 7

ALDER

22-29 år 5 %

30-39 år 33 %

40-49 % 39 % 

50-59 år ?? %

60-69 år ? %

< 71 år ? %

Ukjent ? %

STATUS FOR LAR-PASIENTER

Kartlegging med BrukerPlan viser at pasientgruppen er 
differensiert i 3 hovedmålgrupper:

1. Velfungerende med lavt behov for oppfølgingstjenester
(grønn).
2. Pasienter i en mellom sone med behov for hyppigere
behandling og oppfølging (gul.)
3. Pasienter med mål kun om skadereduksjon (rød).

FUNKSJONSNIVÅ

Brukertall 2015, Helse Stavanger

Fysisk helse Grønn 55,4 %

Gul 37,1 %

Rød 7,5 %

Psykisk helse Grønn 39,7 %

Gul 52,6 %

Rød 7,7 %

Rusmiddelbruk Grønn 55,9 %

Gul 34,3 %

Rød 9,8 %

Samlet funksjonsnivå Grønn 17,5 %

Gul 46,6 %

Rød 28,4 %

Blodrød 7,4 %

Statusen bekrefter behovet for tverrfaglig innsats også videre
framover både fra kommunal side og spesialisthelsetjeneste.
Nøyaktig grensesnitt er ikke klart da behandling og oppfølging
av pasientgruppen er et trepartssamarbeid mellom spesialist-
helsetjeneste, fastleger og kommuner. At kun 17,5 prosent av
pasientene har et samlet funksjonsnivå på grønn er ikke godt
nok. Innsatsen fra LAR Helse Stavanger vil framover særlig
rettes inn på de 46,6 prosent (gul gruppe) som har potensiale
til stor bedring. Selv om noen pasienter får poliklinisk/
ambulante tjenester fra andre deler av spesialist helse -
tjenesten har de likevel en tilknytning og oppfølging fra LAR.

BEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER

Omfang av behov blir synliggjort ved hjelp av tall fra
BrukerPlan. Det viser følgende:

Brukertall 2015, Helse Stavanger 388 pasienter.
Grønn: Ikke alvorlige konsekvenser. Gul: Moderate konsekvenser. 
Rød: Alvorlige konsekvenser.

Kjønn Menn 67,5 % Kvinner 32,5 %

Alder Gj. snitt menn 42,5 år Gj. snitt Kvinner 41,6 år 

Bolig Grønn 77,6 % Gul 14,2 %     Rød 8,2 %

Arbeid/aktivitet Grønn 34,8 % Gul 35,8 %        Rød 29,4 %

Økonomi Grønn 63,4 % Gul 29,9 %       Rød 7,5 %

Sosial fungering Grønn 43,6 % Gul 50 %          Rød 6,4 %

Nettverk Grønn 34 % Gul 59 %          Rød 7 %

Pasientgruppen har særlig behov for arbeid og aktivitet. Vi
mener at slike tilbud har avgjørende betydning for pasienter
bedring av økonomi, sosial fungering og nettverk.
Meningsfulle aktiviteter gir innhold i hverdagen og demmer
opp for ensomhet, som utgjør en stor risiko for tilbakefall 
og psykisk uhelse.

LAR Helse Stavanger HF
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Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger OBS

Lagårdsveien 78 
Postboks 8100
4068 Stavanger
Telefon 905 77 189
Virksomhetsleder: Ann-Kristin Strømme
Faglig leder: Karianne Borgen

Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger (OBS) er et samar-
beidstiltak mellom Stavanger Universitetssykehus ved
Avdeling for unge voksne og Stavanger kommune. OBS har
som formål å sikre gode og samordnede tjenester for en
gruppe av psykisk syke med ulike typer tilleggsproblematikk,
og som gjerne har behov både for behandling fra spesialist -
helsetjenesten og oppfølging fra kommunens tjenesteapparat.

Målgruppen er personer med alvorlig psykiske lidelser (eller
foreligger mistanke om dette) og sammensatte tilleggs -
problemer, som tidligere ikke er fanget opp av eller er i stand
til å nyttiggjøre seg tjenester og tilbud i det ordinære hjelpe-
apparatet. ROP-lidelser er de mest sentrale kombinasjons -
diagnosene blant pasientene i OBS. Inntak skjer etter ordinær
henvisning eller ved telefonhenvendelser fra pasienten selv,
familie / pårørende, arbeidsgiver eller naboer. Ved telefon-
kontakt (kalt bekymringsmeldinger) har teamet responstid
på maksimalt 3 virkedager. 

OBS har 3 funksjoner:

• Ambulant behandling på spesialisthelsetjenestenivå
• Lavterskel oppdagelse og oppfølging
• Vurdering for behandling i TSB (tverrfaglig spesialisert 
• rusbehandling)

METODE/BEHANDLINGSTILBUD

Det gis et variert behandlingstilbud som er tilpasset den
enkeltes behov, og hvor grunntanken er at et og samme
behandlingsmiljø håndterer og gir hjelp over tid.

OBS skal gi et integrert behandlingstilbud for pasienter og
behandlingen er regulert i følgende faser:

1. Kontakt etablering - relasjonsutvikling og etablere tillit, 
stabilisering av kontakt med teamet og etablering av allianse
- oppleve kontakt med teamet nyttig/ikke-truende.

2. Behandling - integrert og individuelt tilpasset behandlings-
metode for å bedre sykdomsmestring, redusere rusmisbruk.

3. Avslutningsfase – tilbakefallsforebygging, identifisering og
planlegging mtp risikosituasjoner, overføre primæransvaret
til pasienten, samfunnsintegrasjon.

Teamet arbeider langsiktig og har et mestrings og rehabili -
terende perspektiv. Tilnærmingen er tverrfaglig og innholdet
tilpasset den enkeltes behov. Opprettelse av ansvarsgrupper
og IP er med å sikre de nødvendige rammer for oppfølging
og behandling. Ansatte i OBS vil sammen med IP gruppe
representere kontinuitet i relasjonen over tid. 

Arbeidsmetodene er basert på grunnleggende prinsipper som:

• Være der bruker ønsker å lykkes

• Oppsøke og forankre bruker/pasient i tjenesteapparatet

• Støtte opp under inkludering og sosial nettverksbygging

• Tilby pasienten den oppfølgingen som til enhver tid 
• er nødvendig

• Tilby behandling i tråd med faglige retningslinjer

• Støtte opp under yrkesrettet rehabilitering, bedring 
• og selvhjelp

FAGLIG UTVIKLING OG ORGANISERING AV TEAMET

FACT

OBS har siden våren 2014 hatt fokus på FACT-modellen
(Flexible Assertive Community Treatment), og har syste -
matisk jobbet videre med dette i løpet av 2015. Det har vært
nødvendig å se på hvordan modellen kan integreres ut i fra
lokale forhold, OBS teamets mandat og målgruppe. Dette
faglige utviklingsarbeidet har bidratt til en tydeligere struktur
og organisering av teamet, sikret større grad av tverrfaglighet,
ressursutnyttelse, kvalitet og kontinuitet behandlingstilbudet
i OBS. Erfaringer så langt viser at fleksibiliteten, de faglige og
verdimessige grunnprinsippene i FACT er sammenfallende
med OBS sitt arbeid og verdigrunnlag gjennom mange år. 
Vi vurderer at det systematiske arbeidet og kvalitetssikring 
av behandlingstilbudet denne modellen forutsetter er viktige
bidrag til videre tjenesteutvikling av OBS teamet. At model-
len høster mye positiv omtale og vekker stor interesse 
nasjonalt og internasjonalt har også skapt begeistring 
både innad i team og i fagmiljøet rundt.

FACT kan oversettes til fleksibelt aktivt oppsøkende behand-
lingsteam. Det er en nederlandsk modell som er en videreut-
vikling av den amerikanske modellen ACT. FACT er en modell
som gir støtte og koordinering av tjenester til personer med
alvorlige psykiske lidelser. Den skiller seg fra ACT ved at FACT
tilbyr fleksible tjenester tilpasset brukernes individuelle 
hjelpebehov. Erfaring viser at omtrent 80-90 % av de som
har alvorlige psykiske lidelser innen et geografisk område til
enhver tid, har behov for individuell recovery-orientert hjelp
(case management), mens omtrent 10-20 % har behov 
for et forsterket tilbud om team-tjenester som beskrevet 
i ACT-modellen. De ansatte i FACT-teamet tilbyr fleksible 
tjenester, basert på hvor omfattende hjelpebehov brukerne
har på det aktuelle tidspunkt. 32
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Det er i hovedsak strukturen og systematikken FACT modellen
legger opp til vi primært har hatt i fokus, samt tydeliggjøring
av ansvar/roller med tanke på spesialistfunksjoner og kom-
petansen teamet skal inneha. Ellers ser vi at faglig tilnærming,
verdisyn og behandlingsprinsipper er mye likt det OBS har
arbeidet etter gjennom mange år. FACT modellens grunn-
prinsipper er forankret i ny samarbeidsavtale mellom helse-
foretak og kommune og gir dermed tydelig retning 
og mulighet for videre fag- og tjenesteutvikling.

I tillegg til interne fagseminarer med implementering 
av struktur, metode og behandlingstilnærminger som står
beskrevet i FACT modellen, har 4 av teammedlemmer deltatt
i FACT opplæringsprogram arrangert av kompetanse -
tjenesten ROP og NAPHA dette året.

FACT TAVLE

Digital FACT tavle er utviklet i samarbeid med Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest 
(KORFOR). På bakgrunn av stor interesse fra andre FACT
team i forhold til å kunne ta i bruk en tilsvarende tavle, og
etterspørsel om å utarbeide en standardisert norsk versjon 
er det ønskelig å videreutvikle dette verktøyet i samarbeid
med KORFOR og andre sentrale aktører. 

NY ORGANISERING AV TEAMET

Det er i løpet av 2015 blitt utarbeidet en ny «Retningslinje for
samarbeid OBS» (samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger
og Stavanger kommune). OBS teamet vil nå være forankret
som egen virksomhet i Stavanger kommune og i egen enhet
AUV, seksjon rus og psykiatri. OBS skal ha en felles faglig og
administrativ ledelse med ansvar for alle delene av teamets
virksomhet (fag, økonomi, personal). Teamets leder vil der-
med være ansatt som virksomhetsleder i Stavanger kommune
og ha ansvar- og styringslinje til overordnet nivå i kommunen
og Helse Stavanger. Leder rapporterer til direktør i Avdeling
unge voksne i Helse Stavanger og levekårssjef i Oppvekst og
levekår, Stavanger kommune. Det opprettes videre en stilling
som fagleder ansatt i Helse Stavanger, som også vil fungere
som stedfortreder for virksomhetsleder.

NYE LOKALER

I april flyttet OBS teamet inn i nye og flotte lokaler i
Lagårdsveien 78. Det har vært av stor betydning for teamets
trivsel både faglig og psykososialt ved å bli en del av et større
fagmiljø. Lokalene er tilpasset teamets daglige drift og krav 
i forhold til sikkerhet for de ansatte. 

PERSONAL OG KOMPETANSE

AUV:
1 Faglig leder ( klinisk sosionom)
Overlege/psykiater 60 %
Sosionom 
Sykepleier
Psykolog 
Psykologspesialist
Barnevernspedagog
2 merkantilt ansatte (delt 100 %, stilling, 
hvorav 50 % er finansiert av Stavanger kommune)

Stavanger kommune:
1 Virksomhetsleder 
2 Sosionomer
3 Vernepleiere (en ansatt i 20% stilling)
Sykepleier Cand.mag+ diverse videreutd.

Personalsituasjonen i OBS har vært stabil de to siste årene,
noe som har skapt ro og kontinuitet i organisasjonen. Dette
har gitt gode betingelser til å holde fokus på det faglige, 
innhold og kvalitet i det behandlingstilbudet som OBS skal 
gi våre pasienter. Grunnet omstillingsperiode i forhold til 
om organisering av ledelsesstruktur de to siste årene, har 
avdelingslederstillingen i kommunen stått vakant siden 2014.

FACT har vært felles faglig satsing for teamet også i 2015.
Både fagdager og mini seminarer internt har hatt fokus på
hvordan vi kan ta i bruk og nyttiggjøre oss denne modellen
slik at det er tilpasset vårt mandat og lokale forhold.
Modellen legger opp til en spennende differensiering hva
angår kompetanse og spesialisering innad i teamet, og er
noe vi ønsker å videreutvikle tiden fremover. Ansatt i teamet
med brukererfaring, IPS konsulent (arbeidsspesialist), rus
spesialist er eksempler på nødvendig kompetanse i teamet.
Å bli mindre generalister og tydeligere på hver enkeltes fag-
kompetanse som hhv sykepleier, vernepleier, eller sosionom
er også en del av dette. Modellen anses å være helt i tråd
med førende nasjonale faglige retningslinjer (Nasjonal faglig
retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer
med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser), samt
recovery orienteringen som har rådende retning innen fagfeltet.

Psykologene i OBS har startet EMDR utdanning, og en
psykolog er under spesialisering.
Fire ansatte har som tidligere nevnt deltatt i FACT nasjonalt
opplæringsprogram i regi av Kompetansetjenesten
ROP/NAPHA og tre ansatte har gjennomført MI grunnkurs.

Alle ansatte i OBS gjennomfører obligatoriske kurs ved
Forskning- og undervisningsavdelingen ved psykiatrisk 
divisjon - TMA, Rus og psykiske lidelser, vurdering av selv-
mordsrisiko og standard utredningspakke for å nevne noen.

Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger OBS
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HMS

HMS arbeidet er godt systematisert gjennom årlige verne -
runder, samt fast punkt på alle personalmøter. Det er foretatt
ROS analyse knyttet til «Vold og trusler», ergonomi kartleg-
ging og generell HMS kartlegging i forbindelse med innflyt-
ting i nye lokaler. Det er innstallert overfallsalarm og utarbeidet
rutiner i forhold til alarmsituasjoner. Faste TMA møter hver
14.dag har fokus på gjennomgang og evaluering av uønskede
hendelser relatert til behandler/pasient, samt drøftinger og
praktiske øvelser for å gjøre den enkelte mest mulig trygg 
i egen arbeidssituasjon. 

I 2015 har teamet hatt spesielt fokus på psykososialt arbeids-
miljø og hvordan skape gode vilkår for å fungere godt 
sammen i team. Vi har hatt veiledning/ teamsamlinger med
psykolog Egon Hagen for å sette fokus på dette.

PASIENTBELEGG/AKTIVITET

Det har i løpet av hele 2015 vært 121 aktive henvisninger
totalt. Det er mottatt 69 nye henvisninger, noe som er en
markant økning sammenlignet med året før.

HVEM HENVISER TIL OBS?

NAV/HSK 27 pasienter
Fastleger 14 pasienter
Spesialisthelsetjeneste 28 pasienter

ALDER PÅ HENVISTE PASIENTER

18-24 år 7 pasienter
25-34 år  29 pasienter 
35-44 år 22 pasienter
55-64 år 2 pasienter

AVSLUTTEDE/ AVVISTE HENVISNINGER

• 11 pasienter er ferdig «behandlet» i OBS. Herunder 
• innebærer dette at det er fullført kartlegging/utredning 
• av behandlingsbehov, iverksatt tiltak ihht behov, gjort 
• behandling i institusjon og/eller får videre oppfølging 
• av annen instans innen 1. og 2. linjetjenesten. 

• 5 pasienter er avsluttet grunnet flytting/etablering annet • 
• sted i landet/utlandet 

• 5 pasienter er avsluttet på bakgrunn av lang tids forsøk 
• på å komme i kontakt/gi tilbud, men pasienten ønsker 
• ikke behandling eller oppfølging av OBS

• 1 henvisning ble trukket tilbake/ikke aktuell grunnet endring
• av situasjon

• Av de henvisningene som er avvist i løpet av 2015 handler 
• dette i stor grad om feilregistrerte henvisninger, at dette 
• er pasienter som allerede er i behandling i spesialisthelse-
• tjenesten, eller hvor vurderingsenheten i OBS avviser 
• henvisning på bakgrunn av at pasienten åpenbart ikke er i 
• OBS sin målgruppe. Henvisning formidles da videre til riktig
• instans etter avtale. Det har også forekommet flere henvi-
• ninger hvor et ikke foreligger samtykke fra pasienten. Disse
• er da blitt behandlet som «bekymringsmeldinger» og senere
• blitt henvist for vurdering av rett til prioritert helsehjelp.

BEKYMRINGSMELDINGER 

Ved mottatte bekymringsmeldinger fra kommune, pårørende,
brukere selv, eller andre er det behov for å under søke/avklare
om han/hun er i OBS sin målgruppe slik at vi kan gjøre en
vurdering av videre behandlingsbehov. En slik undersøkelses-
fase kan innebære samtaler med den aktuelle, pårørende og
andre hjelpeinstanser. Undersøkelsesfasen avsluttes når vi
har nok informasjon til å konkludere. Aktuell bekymringssak
tas da opp i behandlingsmøte slik at en kvalitetssikrer en
tverrfaglig beslutning på bakgrunn av de opp lysningene 
som foreligger. Konklusjon i behandlingsmøte vil bli et 
av følgende alternativ:

1. Vurderes å være i OBS sin målgruppe ift alvorlig psykisk
lidelse/begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse i 
kombinasjon med annen omfattende tilleggsproblematikk. 
Vi tar da kontakt med HSK/NAV/fastlege slik at det utarbeides
en henvisning til behandling i OBS (forutsatt at brukeren
samtykker til dette).

2. Vurderes ikke å være i OBS sin målgruppe, og vi bistår 
med å knytte kontakt med kommunens helse- og sosial -
tjenester/frivillige organisasjoner.

OBS har i løpet av 2015 mottatt rundt 9 bekymringsmeldinger.

Aktive
henvisninger

Henvisninger 2015      Henvisninger 2014 

Nye
henvisninger

Avsluttede
henvisninger

Avviste
henvisninger
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INDIVIDUELL PLAN 

Som en av 5 vurderingsenheter innen vårt helseforetak har
OBS deltatt i en IP prosjektgruppe, som en del av implemen-
tering av ROP retningslinjens anbefalinger. Målsettingen for
prosjektet er at «alle pasienter i TSB som etter loven har krav
på det, skal ha «individuell plan».

I utgangspunktet vurderer vi at alle pasienter i OBS bør ha
individuell plan ut i fra målgruppen vi skal være et tilbud for.
Det har derfor vært et sentralt satsingsområde for vår del, og
målingene som er gjort viser at økt fokus på dette virker, og
er noe vi skal fortsette med. Strategiene fokuserer på dialog
med henvisende instans, skriftlig brev som viser til ROP 
retningslinjen og krav til henvisning i TSB hvor behov for IP
skal være vurdert, informasjon til brukere/pasienter og 
inspirere behandlere i dette arbeidet. 

31.10.15 ble totalt 112 pasienter kartlagt i forhold til om de har
IP. 55 % av pasientene i OBS har IP, samtidig er det viktig å
presisere at de aller fleste pasientene som er ferdig med 
kontaktetableringsfasen har en ansvarsgruppe rundt seg,
hvor ansvar og roller koordineres, og samarbeid rundt 
pasienten er etablert.

POLIKLINISK AKTIVITET

Aktivitetsrapport OBS - inkludert antall ikke møtt. Det er en
tydelig aktivitetsøkning i OBS sammenlignet med tidligere år.
Denne rapporten synliggjør også at brutte avtaler er en stor
del av hverdagen og at en planmessig oppfølging i behand-
lingen kan være utfordrende. Rapporten under viser likevel 
at vi har en økning 1119 konsultasjoner sammenlignet med
2014. Dette er synlige resultater på at integrering av FACT
modellen har vært positivt i forhold til å kunne gi syste-
matisk og tett oppfølging og behandling til en pasientgruppe
som ofte «glipper» i det ordinære hjelpeapparatet. 

Registrering av aktivitet i et system som er tilpasset ordinær
poliklinisk virksomhet vil alltid være utfordrende for oss, da
antall konsultasjoner ikke er et måltall som dekker all den
aktivitet de ansatte i OBS faktisk utfører. Det er ikke uvanlig
at behandlere i OBS tilbringer en hel dag med pasientene,
ved å kjøre og hente pasienten, deltakelse på ulike samar-
beidsmøter og ansvarsgrupper, praktisk bistand i hverdagen,
aktiviteter som trening /turer, følge til fastlege/tannlege for 
å nevne noe. Det ville derfor i vår sammenheng vært mer
hensiktsmessig å måle aktivitet på antall timer per pasient
enn antall konsultasjoner. Forventninger om lett tilgjengelighet
og tid for pasientene gjør at de ansatte i teamet ikke kan ha
fulle timebøker med møter og avtaler til enhver tid, da dette
vil gå utover pasientens opplevelse av vår tilgjengelighet. 

OBS er et behandlingstilbud som skal representere noe
annet enn det ordinære hjelpeapparatet, et tiltak rettet mot
en gruppe mennesker som grunnet stor funksjonssvikt, ofte
er i en uforutsigbar livssituasjon og ikke er i stand til å nyttig-
gjøre seg tilbud som 1. og 2. linjetjenesten tradisjonelt har 
å tilby. Der andre avdelinger avslutter grunnet manglende
oppmøte, ligger det i vårt mandat at vi skal strekke oss langt
for å etablere pasientene i et behandlingsforløp, noe som
kan ta måneder og inntil et år. Polikliniske besøkstall vil 
derfor ligge en god del lavere sammenlignet med de andre
poliklinikkene i Avdeling for Unge Voksne. Det blir også i
denne sammenheng viktig å presisere at alt arbeid/aktivitet
knyttet til oppfølging og undersøkelser i forbindelse med
bekymringsmeldinger teamet mottar ikke tas med i denne
aktivitetsregistreringen, da dette registreres i kommunens
fagsystemer.

Aktivitetrapport
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SAMARBEID OBS OG DE ULIKE BOTILBUDENE

Det er utarbeidet retningslinje for samarbeid mellom
Avdeling Unge Voksne og rehabiliteringsseksjonen i
Stavanger kommune. OBS har inngått et godt samarbeid
med «Endringshuset i Normannsgaten 1», Lagårdsveien 
dag og natt og L47. 

Utover samarbeid knyttet til den enkelte beboer ved de ulike
botilbudene, er det etablert tettere tilknytning til Endrings -
huset som har mange beboere innen OBS sin målgruppe:

• Faste samarbeidsmøter Endringshuset /L47 med OBS 
• hver 3 mnd.

• Tett samarbeid rundt den enkelte leietaker, tydelig 
• rolle avklaring og innhold i samarbeidet med leietaker. 
• Jevnlig kontakt med personalbasen i Endringshuset

• OBS gir veiledning for ansatte 

• OBS tilbyr undervisning for beboere og ansatte 
• i Endringshuset

Vi får også jevnlig forespørsel om veiledning fra de ulike
kommunale bofellesskapene for rus og psykiske lidelser,
både i forhold til enkeltsaker og prosessveiledning.

OBS deltar på faste samarbeidsmøter med de fire ulike
helse- og sosialdistriktene, og hvor det er faste kontaktperso-
ner fra OBS teamet ut mot de ulike distriktene. Kontinuitet
og form på disse samarbeidsmøtene har variert noe fra 
distrikt til distrikt, men OBS vurderer disse møtepunktene
viktige for å opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

GRUPPETILBUD

"Kicking the habit" 

Et kurs/gruppetilbud for rusmiddelavhengige som tar sikte
på å utvikle mestringsstrategier for å styrke egen evne til
selvkontroll. Målet er at den enkelte skal få kontroll over
rusmiddelavhengigheten, endre uønskede og skadelige
vaner, og gjennom disse erfaringene oppnå økt livskvalitet.
Kurset er utviklet i Nederland på 90 tallet i et samarbeid
mellom rusmisbrukernes interesseorganisasjon og fagfolk
med kunnskap og erfaring fra blant annet kognitiv atferdste-
rapi. Det er utarbeidet et teorihefte, arbeidshefte og manual
for veiledere. OBS har tidligere gjennomført ved
Endringshuset i 2014, og forsøkte å starte opp nytt kurs
våren 2015 ved L47. Grunnet vansker med rekruttering av
deltakere ble dette avviklet etter noen forsøk, men vil bestå
som et kurs OBS skal kunne tilby fremover. 

Kvinnegruppe

Det er utarbeidet et gruppetilbud intern i OBS for kvinner,
med planlagt oppstart oktober 2015. Innholdet er en blan-
ding av undervisning, diskusjon/sosialt og mindfulness hvor
formålet er å styrke den enkelte i sin endringsprosess. Det
har også her vært vanskelig å rekruttere deltakere, men
tilbakemeldinger og respons fra pasienter har vært positivt. 

Trening/aktivitet

OBS har egen «treningskontakt» som er ansatt i 20 % og
som tilbyr ulike treningsaktiviteter hver torsdag individuelt
eller i gruppe. I tillegg benytter flere behandlere i teamet 
trening/aktivitet som en del av den individuelle behandlings-
oppfølgingen.

OPPSUMMERING

OBS har vært preget av en lang omstillingsperiode både i
forhold til organisering og ledelse av teamet. Et stort høyde-
punkt i 2015 var innflytting i nye flotte lokaler - med byens
fineste utsikt! 2015 har vært et år farget av stor entusiasme,
faglig engasjement for implementering av FACT modellen-
og ikke minst synlige resultater i forhold til økt kvalitet på
pasientbehandling, økt aktivitet, bedre bruk av ressurs- og
kompetanse i teamet, mer teamsamarbeid og - samhold. 
En tilpasning i retning av FACT modellen ser vi på som en
videreutvikling og styrking av tjenestetilbudet i OBS. At vi i
tillegg reiser i medvind hvor nasjonale myndigheter har mer
og mer fått bekreftet at ACT og FACT-team har dokumenterte
effekt for målgruppen er en bonus for videre implementering
og gjerne sertifisering på sikt.

OBS har etter hvert lang erfaring med omstilling og tilpas-
ning og vil i 2016 ha 10 års jubileum som operativt team og
dermed være en av landets eldste oppsøkende behandlings-
team. OBS har gjennom mange års utprøving og erfaring nå
en solid og robust plattform å stå på. Dette er understøttet 
i ny samarbeidsavtale og vil dermed lose teamet trygt videre
hva angår faglig retning og tjenesteutvikling. 

Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger OBS
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PUT Sandnes

PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM (PUT) SANDNES
Julie Egesgate 6
4006 Sandnes
Telefon 51 97 40 70
Leder: Mette Idsøe 

Psykiatrisk Ungdomsteam i Sandnes (PUT Sandnes) gir
 tilbud om utredning og behandling til pasienter i totalt 11
kommuner med rusproblematikk og ulike typer psykiske
lidelser i aldersgruppen 15 - 30 år. Med geografisk nedslags-
felt sør til Egersund tilbyr 2 behandlere ved PUT Sandnes 
polikliniske samtaler ved Dalane DPS en dag per uke. PUT
Sandnes er også en av 5 vurderingsenheter i Helse Stavanger
og gir pasienter rett til nødvendig helsehjelp i Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og frist for når utredning 
og behandling skal iverksettes. 

HENVISNINGER 2015

Henviste pasienter i 2015: Totalt 212 pasienter 

Henvisninger fordelt på kjønn: 

Kvinner 61
Menn 151

Henvisninger fra de ulike Kommuner: 

Sandnes 67 Sola 17
Time 16 Hå 21
Klepp 11 Gjesdal 9
Egersund 12 Sokndal 0
Lund 0 Bjerkreim 0
Andre 53

Gjennomsnittsalder på våre pasienter i 2015 er 24 år. 

PERSONALSITUASJONEN

2015 har vært preget av endringer i personalgruppen. 
2 psykologer sluttet i løpet av året og en klinisk sosionom
gikk av med pensjon. 

I utgangen av 2015 består PUT Sandnes av:

Leder (klinisk sosionom), 1 psykologspesialist (100 %),
1 overlege i 50 % stilling, 2 psykologer i 100 % , 1 psykolog 
i 50 %, 2 familieterapeuter, 3 klinisk sosionomer, 1 klinisk 
barnevernspedagog, 1 sosionom medvidereutdanning/ Master,
2 sekretærer (100 og 50 %). I tillegg har vi hatt en psykolog-
student fra NTNU høsten 2015, som er tilbudt fast stilling
hos oss fra februar 2016.

BEHANDLINGSTILBUDET

PUT Sandnes gir hovedsakelig behandlingstilbud i form av
individuelle samtaler med vekt på utredning og behandling.
Samarbeid med andre involverte instanser og pårørende er
sentralt i dette arbeidet. I tilfeller hvor poliklinisk og/eller

ambulant oppfølging vurderes utilstrekkelig bistår behandler
i henvisning til døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB). Poliklinisk behandler følger pasienten
gjennom hele behandlingsforløpet og ansvarsgruppe og
Individuell plan er av stor betydning både før, under og etter
avsluttet døgnbehandling. 

Metoder som benyttes i behandling er Motiverende intervju,
Integrert behandling med fokus på behandlingsforløp.
Samtlige behandlere ved PUT Sandnes tilbyr ambulant til-
nærming dersom pasientens funksjonsnivå og problematikk 
tilsier at det er hensiktsmessig. 

Naturlig nok er det rusdiagnosene i gruppen F10 - 19 som er
høyest representert hos våre pasienter. Totalt sett gjenspeiler
dette at vi i all hovedsak tar imot og gir behandlingstilbud til
pasienter som faller inn under vår målgruppe. Det som også
kjennetegner vår pasientgruppe er et svingende funksjons -
nivå og flere av våre pasienter har et lavt funksjonsnivå. 

FAGLIG FOKUS

I løpet av 2015 har vi hatt et særlig fokus på kvalitetsforbed-
ringer knyttet til behandlingsforløp i håp om å gi pasientene
et bedre tilbud. Vi har deltatt i IP-prosjektet i samarbeid 
med andre avdelinger i AUV der fokus har vært å inspirere
pasienter, og behandlere til i større grad nyttiggjøre seg IP
som verktøy. Vi har gjennomført en satsning innen tidlig
intervensjon. 

Vurderingsenheten i Put Sandnes har i hele 2015 jobbet 
kontinuerlig med å holde seg oppdatert på nye retningslinjer
og lovverk og vi har hatt fokus på å gjøre grundige og gode
vurderinger. Etter at vi fikk ansatt overlege i 50 % stilling har
vi i større grad hatt fokus på pasientenes somatiske helse,
noe vi ser er viktig og vil fortsette å ha fokus på i 2016.

TIDLIG INTERVENSJON

Vi har hatt fokus på tidlig intervensjon i forhold til ungdom-
mer og rusmisbruk. Bakgrunnen er en sterk tro på at tidlig
oppdagelse og intervensjon kan bety kortere varighet og 
hindre utviklingen av mer alvorlig og omfattende rusmis-
bruk, samt minske de sosiale og psykiske konsekvensene 
av langvarig rusmisbruk. Tiltak knyttet til fokus på tidlig 
intervensjon er blant annet informasjon til barnevernstjenester
i PUT Sandnes dekningsområde. Målet med møtene var 
å få en økt forståelse for rusmisbruk og sammenhengen med
psykiske vansker blant tenåringer. Det er også gjennomført
«forvernsamtaler» med ungdommer før henvisning til PUT.
Dette er gjort både for å gi informasjon og for å forsøke å
øke sannsynligheten for at pasienten vil møte til innkallinger
på PUT Sandnes.40
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I tillegg deltar PUT Sandnes hver sjette uke i fagteam ung-
dom i barneverntjenesten i Sandnes. Her blir saker som kan
være aktuelle for PUT Sandnes diskutert, og en kan jobbe for
et tettere og bedre samarbeid rundt denne pasientgruppen. 

I løpet av 2015 har vi vært i dialog med to videregående 
skoler i Sandnes og presentert vårt tilbud til den sosial -
pedagogiske faggruppen. I tillegg har vi knyttet kontakt 
med helsestasjon for ungdom i Sandnes. 

FAMILIE OG PÅRØRENDEARBEID 

PUT Sandnes har et eget familieteam med to familieterapeuter.
Familieteamet deltar både direkte og indirekte i familiesaker.
Tilbud fra familieteamet avtales i samarbeid med hoved -
behandler og fungerer som et supplement til individual -
behandlingen. Forskning viser at familieintervensjoner har
dokumentert god effekt særlig overfor unge under 25 år 
og deres foresatte. 

Familieteamets fokus er primært rettet mot kommunika-
sjons- og samspillvansker som har utviklet seg i familien 
og eller i parforholdet. Vi har erfart at selv noen få samtaler
kan være med på å få til en endring. I noen saker arbeides
det kun med de pårørende forutsatt at pasienten selv gir sin
godkjenning til det. Hyppigheten av familiesamtaler varierer
fra en gang i uka til en gang i måneden. Vi ser det som 
hensiktsmessig at individualbehandlingen løper parallelt
med familietilbudet. 

Familieteamet har i løpet av 2015 gitt tilbud til 21 pasienter. 
9 av 21 saker er avsluttet. 
De resterende 12 har fortsatt tilbud inn i 2016. Antall konsul-
tasjoner pr. sak har variert mellom 1 og 12, med et gjennom-
snitt på 3 samtaler. Vi har hatt 6 parterapiforløp. I to av
sakene er begge i paret registrert som pasienter ved PUT. 
( omfang 1- 5 samtaler). I 8 pasientsaker har familieteamet
gitt pårørende et tilbud (omfang 1 - 12 samtaler pr. sak). 

Familieteamet har faste møter ukentlig hvor saker drøftes og
fordeles. 
Familieteamet har samarbeids- møter med familieterapeu-
tene ved PUT Stavanger, Gauselskogen og Veksthuset hver 6
uke. Sammen med PUT Stavanger har vi også fått mulighet
til å spisse vår kompetanse innen narrativ terapi i halvårlige
samlinger/kurs. 

BARNEANSVARLIGE

PUT Sandnes har to barneansvarlige som begge har
gjennomført opplæringsprogrammet for barneansvarlige. De
barneansvarlige ved PUT Sandnes har et høyt fokus på barn
som pårørende, og arbeider kontinuerlig for å skape en

arbeidskultur som ivaretar vårt barneansvar på en forsvarlig
måte. Dette gjøres blant annet gjennom internundervisning
og veiledning, ved å øke bevisstheten rundt samarbeid med
andre tjenesteytere, ha fokus på journalføring og lovverk,
gjennomføre opplæring i bruk av samtaleverktøy til barne-
samtaler, etc.

INTERN UNDERVISNING

Internundervisning finner sted annen hver uke med halv -
annen times varighet. Våren og høsten 15 har vi ikke hatt 
noe konkret fordypningsområde. Vi har invitert eksterne
samarbeidspartnere til å presentere sin virksomhet og arbeid
i tillegg til interne krefter som har presentert sine interesse-
felt. Eksempler på tema i løpet av året er: Somatikk og rus,
ADHD og rus, Kvinner i rusmiljøet og Traumer og EMDR-
behandling. 

DIAGNOSEMØTER

Put Sandnes har diagnosemøter annenhver uke. Fokus er
diagnostisering og kvalitetssikring av pasienter som er ut -
redet, under behandling og som skal utskrives med epikrise. 

PASIENTMØTER

PUT Sandnes har ukentlige pasientmøter. Vi er delt inn i to
tverrfaglige team. Alle nye pasienter tas opp i pasientmøte
på bakgrunn av første kartlegging med planlegging av videre
utredning, behandlingstiltak. I tilfeller hvor døgnbehandling
vurderes som nødvendig tas pasientene opp i pasientmøte
for vurdering av aktuelle behandlingsinstitusjoner innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Utover dette er
det muligheter til å ta opp utforinger underveis i alle saker. 

SAMARBEID MED PSYKIATRISK SENGEPOST A3 OG A2

PUT Sandnes ved leder deltar i samarbeidsmøter med A3 og
A2 og andre enheter i AUV en gang i måneden. Målet er å
komme tidlig inn i forhold til postenes målgruppepasienter. 

VEILEDNING

Som er del av vårt utstrakte arbeid gir vi jevnlig veiledning til:

• Funkishuset i Sandnes 
• Byprestene i Sandnes 
• Mestringsenheten i Sandnes kommune 
• avd. Sandnesveien 299 (Soma) 
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BEHANDLINGSSTART MED 
UTSATTE KVINNER I STAVANGER FENGSEL

Våren 2015 startet vi å gi tilbud om spesialisthelse tjenester/ -
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Kvinneavdelingen/ -
Stavanger fengsel. 

Siden 2007 har PUT Sandnes hatt ansvar for å gi spesialist -
helsetjenester inn i Rusmestringsenheten i Stavanger fengsel.
I løpet av dette samarbeidet har vi også blitt gjort kjent 
med andre avdelinger i fengsel. Særlig har vi fått innblikk 
i kvinneavdelingen og hvilke behov kvinner har for hjelp 
i forhold til sin psykiske helse og ruslidelser. Vi ønsket 
på bakgrunn av dette å tilby vår hjelp for en periode inn 
i kvinne avdelingen. Vi har nå hatt et pilotprosjekt gående 
der en av våre ansatte har faste tider hver 14 dag der hun 
kan møte kvinner som har behov for hjelp i TSB. 

Oppgaver har vært å kartlegge og utrede den enkelte kvinnes
psykiske helse og rusproblem og gi behandling etter behov 
i den grad det lar seg gjør innenfor de rammer et fengsel gir. 

Eksempel her er individuelle samtaler med fokus på mest-
ring av angst, rus, depressive symptomer og håndtering 
av «fengselssituasjonen» Behandlingsarbeidet drives i nært
samarbeid med miljøterapeuter og kontaktbetjenter i fengsel. 

Vi håper å fortsette dette arbeidet og ser at flere av kvinnene
har god nytte av dette. Fra 2016 ønsker vi å utvide tilbudet 
til en dag hver uke og har søkt Helsedirektoratet om midler
til dette.  



47

PUT Sandnes

RUSMESTRINGSENHETEN (RME) I STAVANGER FENGSEL

Rusmestringsenheten, som i samarbeid med Stavanger
Fengsel ble etablert i 2007, har vært i ordinær drift siden.
Opphold ved Rusmestringsenheten under soning viser seg 
å ha bidratt til fokus på behandlingsstart for den innsatte 
i form av avklaringer om videre oppfølging enten poliklinisk,
døgnbehandling eller annen oppfølging fra kriminalomsor-
gen eller kommune. Psykolog ved PUT Sandnes har i løpet 
av hele 2015 hatt sin daglige jobb 2-3 dager i uka tilknyttet 
Rusmestringsenheten.

DEN VIKTIGSTE STATISTIKKEN FOR 2015

• Antall plasser på RME: 14

• Antall innsatte som har søkt overføring til RME: 45

• Antall innsatte som har kommet inn på RME: 26

• Antall innsatte overført til annen avdeling pga. brudd: 8

• Antall innsatte som er overført til behandlingsinstitusjon 
• (§12): 11

• Antall innsatte som er overført til overgangsbolig: 7

• Antall innsatte som går fra løslatelse til poliklinisk 
• behandling: 5

• Antall innsatte som er tilbudt russamtale som reaksjon: 11

• Antall innsatte som er tilbudt russamtale som 
• rehabiliterende tiltak: 5

• Antall innsatte i legemiddel assistert rehabilitering (LAR): 5

• Antall innsatte med individuell plan: 3

• Rusmestringsenheten (RME) har et stort potensial til å gi 
• et tilbud til en sårbar pasientgruppe. En pasientgruppe 
• som hjelpeapparatet har utfordringer med å komme 
• i posisjon til utenfor fengselsmurene. PUT Sandnes, 
• PUT Stavanger og OBS-team forsøker ofte iherdig med 
• ambulant jobbing, men kan slite med progresjon i slike 
• pasientforløp. RME kan tilby rammene som kan nå denne 
• pasientgruppen. Straffegjennomføring kan ofte for unge 
• mennesker styrke en identitet som rusavhengig og 
• kriminell. RME har som ambisjon å bruke straffegjennom-
• føring til en konstruktiv prosess hvor pasienter aktivt kan 
• delta og få støtte i sin bedringsprosess. Dette gjelder særlig
• behandlingsstart for unge rusmisbrukere som vi ved tidlig 
• intervensjon kan gi et løft for videre tilfriskning.

• I tverrfaglig rusbehandling er det konsensus om at 
• rusavhengige ofte har behov for både et avrusningsopphold
• og et stabiliseringsopphold før de er klar for mer direkte 
• endringsarbeid i døgninstitusjon. Stayerstudien i regi av 

• Korfor viser at rusavhengige i behandling har progresjon 
• i kognitiv funksjon, men at endringene tar litt lenger tid enn
• det mange ofte tror. Med andre ord må hjelpeapparatet ha 
• en stor dose tålmodighet i denne type endringsarbeid. 
• I sin natur bidrar rammene i et fengsel til avrusning og 
• stabilisering. Vår erfaring i 2015 er at særlig unge 
• rusmisbrukere har behov for 3-6 måneder i fengselet 
• før de er klar for det mer direkte endringsarbeidet som 
• kommer ved en eventuell §12 soning i TSB døgninstitusjon.
• Dette skyldes at mange starter straffegjennomføring etter 
• en lengre periode med omfattende rusmisbruk, lav kropps-
• vekt og mye ustabilitet. RME bidrar til at den gruppen 
• pasienter etterhvert får en hjerne som er mer mottakelig 
• for endringsarbeid.

• En utfordring har vært personalsituasjonen på RME. 
• I februar gikk en sosionom ut i permisjon og det kom 
• ingen inn i hans stilling. Dette har medført en betydelig • 
• reduksjon i tilbudet og da særlig i det ukentlige gruppe-
• tilbudet. Ved utgangen av 2015 er det avklart at det ikke vil 
• være noen endringer i personalsituasjonen med det første.
• Det ligger allikevel en tydelig forventning om at kriminal-
 • omsorgen gjør sitt ytterste i 2016 for å dekke dette behovet
• ved å få til en nytilsetting av personal med sosialfaglig 
• kompetanse.

• RME kan i stor grad sies å være en satsing på samhandling
• mellom kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og 
• kommunalt hjelpeapparat. Den viktigste erfaringen fra 2015
• er at RME må så tidlig som mulig etterstrebe samhandling 
• med allerede etablert hjelpeapparat. Kriminalomsorgen har
• personal som ønsker tett samarbeid og som er villige til 
• å være fleksible og nytenkende for å få til gode pasient-
• forløp. Vår erfaring er at vi får til de beste pasientforløpene 
• der etablert hjelpeapparat deltar aktivt fra starten av. Dette 
• gjelder da i form av jevnlige ansvarsgruppemøter, indivi-
• duell plan og kriseplan. Særlig i utarbeiding av individuell 
• plan er det et forbedringspotensial. Det er også viktig at 
• etablert hjelpeapparat får en forståelse av at RME i mange 
• forløp kun skal være et tillegg til hjelpeapparatet utenfor 
• fengselet. Soning på RME er ikke en periode der etablert 
• hjelpeapparat bør tenke ressurssparing. Det er snarere 
• en tid for å intensivere innsatsen!
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PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM (PUT) STAVANGER
Jan Johansensgate 8
Postboks 8100
4068 Stavanger
Telefon 51 51 51 40
Leder: Ole Hegg

Målgruppa til PUT er pasientar med rusproblematikk kombi-
nert med ulike typar psykiske lidingar i aldersgruppa 15 - 30 år.

BEHANDLINGSTILBOD

PUT Stavanger er både ei vurderingseining og eit poliklinisk
behandlingstilbod for nemnde målgruppe. I vurderingseininga
vert pasienten etter tilvising vurdert i forhold til rett til 
nødvendig helsehjelp og det vert sett frist frå når denne 
helsehjelpa skal iverksettast.

Vårt geografiske nedslagsfelt er Stavanger, Randaberg,
Kvitsøy, Finnøy, Rennesøy, Hjelmeland, Strand og Forsand.
For pasientar i dei tre sistnemnde kommunar har vi eit tilbod
ved Ryfylke DPS annakvar veke. 2 behandlarar i temaet reiser
til Jørpeland desse dagane.

Hovedvekta i arbeidet ved PUT er individuelle samtalar der
tema er kartlegging, utgreiing og behandling. I dei tilfeller
der ein ser at pasientens behov er av ein slik karakter at 
poliklinisk behandling ikkje er tilstrekkeleg vert pasienten
etter vurdering tilvist til behandling i institusjon.

I dette arbeidet er det vesentleg med samarbeid med andre
instansar enten innan Psykiatrisk Divisjon, delar av Tverrfagleg
spesialisert rusbehandling (TSB) eller kommunens Helse 
og sosialkontor/NAV.

PUT har i fleire år hatt fokus på samarbeid med pårørande.
Som ei naturleg følgje vert òg  barn av våre pasientar vurdert
som viktige pårørande. Tilsette i teamet har i dag eit spesielt
ansvar for dette arbeidet. Som statistikken under viser er
dette ei viktig utfordring for teamet.

Vi samarbeider tett med K46, Stavanger kommune sitt tilbod
om behandlingsstart for unge mellom 17 og 25 år. 46 K46 
tilbyr òg eit 3 månader døgntilbod som stabilisering før
vidare opphald i institusjon eller attende til tidlegare eller
eigna bustad. PUT er tilstades med to tilsette ein halv dag 
pr. veke i lågterskel tilbodet og med 2 tilsette i 100 prosent
stilling i døgnenheten.

PASIENTGRUPPA

Antal tilvisingar visast under. I tilfeller der vi har behov for
meir avklarande informasjon om pasientens situasjon og
motivasjon kallar vi inn til ein vurderingssamtale innan vur-
deringsfrist på 10 virkedagar. Vurderingssamtalar vert mindre
brukt no enn tidlegare pga. forbetra kvalitet på tilsvisingane.

2014 2015
Antal ny tilvisingar           174 133
Antal avviste                     10 16
Totalt i behandling pr.31.12 327 316         

Fordeling kjønn på nytilviste
Kvinner 64 39
Menn 111 64

Gjennomsnittsalder på pasientar
22,4 22,6

PUT Stavanger rekrutterer flest pasientar frå Stavanger 
kommune. For vårt nedslagsfelt fordeler nytilviste seg slik:

2014 2015
Stavanger                          123 105
Strand                                 5 0
Randaberg                         7 7
Rennesøy                             0 3
Hjelmeland                          0 0
Kvitsøy                   1 2
Finnøy 2 0
Frå andre kommunar 35 16
Totalt pasienter i behandling 327 316

Frå andre kommunar kjem det pasientar som er folke -
registrert i andre kommunar, i foretaket eller andre lokale
eller regionale foretak.

Det har vore ein nedgang i antal tilvisingar. Vidare har
Stavanger kommune gjennom K46, behandlingsstart for
unge med rusmiddelmisbruk, gjort godt arbeid med sitt 
tiltak som gjer at unge stabiliserer, reduserer og avsluttar 
sitt rusmiddelmisbruk utan behov for å tilvise ungdommar 
til spesialisthelsetjenesta.

I perioden 2014/2015 har teamet i tråd med Nasjonal faglig
retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av 
personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse-Rop-
lidelser hatt fokus på ansvar fordeling på pasientar innanfor
TSB og Psykisk helsevern. Det har i perioden vore drøftingar
mellom dei involverte partar i våret nedslagsområde ang. 
fordeling og ansvar for pasientar med samtidig rus og alvor-
leg psykisk lidelse. I tråd med retningslinja er vi i ferd med 
å ha meir fokus på pasientar med rusavhengighet og mildare
psykiske lidelsar som er PUT si målgruppe.
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FOKUS PÅ KVALITET, FAGUTVIKLING OG FORSKNING

PUT har til liks med AUV fokus på behandlingsforløp og tid-
leg intervensjon. Tidleg intervensjon i vårt perspektiv handlar
om rusbruk og rusmiddelmisbruk i eit livstidsperspektiv,
sikre riktig tilbod til riktig tid. Arbeidet skjer innad i teamet
og ofte i samarbeid med andre deler av Psykiatrisk Divisjon,
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling, kommunale helse 
og sosialtjenester og NAV i vårt nedslagsfelt.

RUS OG GRAVIDE

PUT deltek i eit tverrfagleg og tverrstatleg Nettverk for 
gravide og rus som er rådgjevande overfor tilsette i kommune-
og spesialisthelsetjeneste som kjem i kontakt med målgruppa.
Dette samarbeidet har i hovedsak vore knytta til Stavanger
kommune. Det er av prosjektgruppe utarbeida eit behand-
lingsforløp for målgruppa.

NYTORGET LEGESENTER

Teamet har i samarbeid med BUPA og TIPS hatt eit engasje-
ment ved Nytorget legesenter og Stavanger Medisinske 
senter. Målet med samarbeidet har vore å komme tidlegare
inn for å redusere avhengighet av rusmiddelmisbruk hjå nye
og yngre ungdom. Dette samarbeidet vart avslutta i andre
halvdel av 2015 då tiltaket ikkje førte til auka kontakt med
denne målgruppa.

FORSKNINGSPROSJEKT OM KOGNITIVE 
VANSKAR I SAMBAND MED RUSMIDDELMISBRUK

Psykologar i teamet har vore engasjert i dette emnet. Teamet
har vore med og rekruttert pasientar som skal intervjuast.
Målet med prosjektet er å avdekke korleis kognitive vanskar
kan påvirke behandlingsforløp og resultat av behandling. 
For vår målgruppe og oss som behandlingstilbod vil dette 
i framtida ha innverknad for innhaldet i vårt tilbod skal ha.
Ansvarleg for prosjektet er psykolog Egon Hagen, KORFOR.

Teamets aktivitet ved at vi lar oss bruke og blir invitert inn i
slike prosjekt er ein vinn-vinn situasjon. Meldingar frå tilsette
som har vore engasjert er at dette gjev fagleg påfyll, meir
fokus på treffande pasientforløp og overskot i arbeids -
situasjonen sidan det er relatert til vår kvardag i møte 
med pasientar.

INDIVIDUELL PLAN (IP) PROSJEKTET

Alle som er i behov av samansette og koordinerte tjenester
for å komme bort frå sin avhengighet til rusmidlar har rett 
på Individuell Plan (IP). Dessverre viser det seg at IP i for
liten grad vert brukt i samarbeid mellom pasienten og ulike
samarbeidspartnarar. Vi har i samarbeid med brukarrepre-
sentant og ulike einingar i SRP arbeid målretta for å auke
fokus og bruken av IP. Dei ulike kommunane i vårt område
har vore inkludert i dette arbeidet. Ein ser likevel framleis 
at det er forbetringspotensiale med tanke på nytteverdien
med å ha IP fro våre pasientar.

KOMPETANSEGRUPPE MI

KORFOR har etablert ei kompetansegruppe for Motiverande
intervjuing(MI). I denne gruppa har det vore arbeid med å
samle og auke kompetanse i bruk av MI i fht. til vår brukar-
gruppe. Gruppa er samansett av representantar frå KORFOR,
kommune- og spesialisthelsetjenesta. PUT har vore 
representert i heile perioden.

KVALITETSREGISTERERET

KORFOR har gjennom lenger tid arbeida med eit kartleg-
gingssystem som er med på å måle endringar i pasientens
situasjon gjennom behandlingsforløpet. Implementering 
av dette er i god gang og teamet kan sjå eit stort potensiale 
i dette saman med pasient, samarbeidspartnarar og dei 
som er ansvarleg for programmet.

SAMHANDLING 

For at pasienten skal nå hans eller hennar mål er det vesent-
leg med samarbeid så vel med kommune og andre deler 
av spesialisthelsetjenesta. Put samarbeider i stor grad i
ansvarsgrupper med pårørande, NAV/Helse- og sosialkontor,
Barneverntjenesta, spesialisthelsetjenesta og andre institu-
sjonar i Tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

A3 OG A2

PUT er involvert i samarbeidet om gode behandlingsforløp
for pasientar med førstegongs rusindusert psykose. Målet 
er at pasientar skal få eit behandlingstilbod på eit tidlegast
mogleg tidspunkt for å hindre for å forhindre seinare alvorleg
utvikling av rusmiddelmisbruk og psykiske lidingar. Samar -
beidet har vore i gang sidan 08/09. Møter som går kvar
månad er med på å sikre kommunikasjon, godt samarbeid,
gode overgangar og vidare gode behandlingsforløp for 
målgruppa.
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TaHyS

Ta Hys er eit samarbeid mellom politi, påtalemakt og ulike
delar av hjelpeapparatet i kommune og spesialisthelsetjenesta.
Målet er å gje tilbod om hjelp til ungdom mellom 15 og 18 år
som begår grov eller gjentatt kriminalitet  som vil føre til
påtale. Den dømde vil i samarbeid med påtalemakta kunne
få ei oppfølgjing og behandling i staden for ulike andre 
straffereaksjonar.
PUT har av kapasitetsmessige grunnar ikkje vore represen-
tert i 2015. Det er ønskjeleg at denne representasjonen vert
reetablert

K46

For dei av vår pasientar som har hatt kontakt med K46 både
1. og 2. etg har slike stabiliseringsopphald hatt svært positiv
effekt i fht. Vidare behandlingsforløp. Ei slik samla oppfølging
gjer at pasientar er meir førebudd på innhaldet ved opphald
vidare i behandlingsinstitusjon. Det er lagd eiga retningslinje
med Stavanger kommune om dette samhandlingstilbodet. 

SAMARBEID MED BYDELAR I STAVANGER

PUT har månadlege møter med bydelar i Stavanger kommune.
Tema har vore pasientsaker og behandlingsforløp. I tillegg
har desse fora òg utvikla seg til å bli ein arena for komeptan-
sedeling, noko som alle partar er svært tilfreds med.

SAMARBEID MED KOMMUNANE 
I RYFYLKE DPS, STRAND SITT NEDSLAGSFELT

Seminar med aktuelle kommunar og behandlingtiltak i TSB
skal årleg gjennomført i siste del av januar, første gong
31.01.12. PUT har hatt òg to behandlarar som gjeve behand-
lingstilbod til pasientar i kommunane Strand, Hjelmeland 
og Forsand. Utvikling av gode behandlings- og samarbeids-
relasjonar er sentralt i dette arbeidet.

PERSONALSITUASJON

Teamet består ved årskiftet av 1 leiar, 1 merkantilt ansatt, 3
psykologar og 1 psykologspesialist, 2 klinisk sosionom, ein 
klinisk barnevernpedagog og ein klinisk vernepleiar, samt over-
lege. Desse har ein eller fleire vidareutdanningar i psykisk hel-
searbeid, familieterapi o.l. I perioden har det vore utskiftingar
og nytilsett i teamet. Teamet har for første gong tilsett overlege
i psykiatri i 50 % stilling. Dette tilfører teamet ein avgjerande
dimensjon i å ivareta pasientar totale helsesituasjon.

Fleire nye medarbeidarar over kortare periode er ei ny 
erfaring for teamet, både tanke på teamets samansetting 
og introduksjon til arbeidsoppgåver og måtar.



Veksthuset Rogaland er et terapeutisk samfunn og behand-
lingsinstitusjon innen TSB for kvinner og menn fra 18 år.
Institusjonen har 20 behandlingsplasser. 

Vår visjon er: 
Veksthuset Rogaland - en viktig omvei 

Et opphold på Veksthuset Rogaland er en invitasjon til en
endringsprosess i et strukturert sosialt læringsmiljø. Ved
hjelp av fellesskapet og individuelle tilpasninger gis den
enkelte mulighet til å ta kontroll over avhengigheten.

MÅLGRUPPE

• Personer over 18 år
• Rusmisbruket har kommet ut av kontroll
• Sosiale funksjoner er svekket
• Rusmisbruket er enten en del av, eller har ført til en sosialt 
• avvikende livsstil  
• Ingen pasientgrupper vil bli ekskludert på grunn av psykisk 
• lidelse 
• Alle må kunne nyttiggjøre seg modellen - ønske om å delta 
• i endringsprosess
• Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering, dersom det 
• vurderes at de kan ha nytte av tilbudet  

MÅLSETTINGER

• Rusrehabilitering; Tilstrebe rusfrihet via sosial, fysisk og 
• psykisk rehabilitering 
• Styrke relasjoner og nettverk
• Styrke sosiale og praktiske forhold og ferdigheter
• Fremme kunnskap og opplevelse av kultur og kreativitet

PERSONALSITUASJONEN

Vi har 24,6 godkjente stillinger. Alle er besatt.
Personalgruppen består av leder, 2 avdelingsledere, 
2 psykologer, psykiater, sekretær, miljøterapeuter som 
er vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, lærer, hvilende 
nattevakter i deltidsstillinger samt 5 miljøterapeuter/miljø -
arbeidere som arbeider i fast helgestilling. Med utvidelsen
fra 15 til 20 behandlingsplasser økte personalgruppa med 
7 stillinger høsten 2014.

PASIENTBELEGGET

Ved utgangen av 2015 har Veksthuset Rogaland hatt drift
med pasienter i 4 år og 8 mnd. Gjennomsnittlig belegg for
2015 er 84 %.

Totalt tatt imot siden oppstart 3.5.2011 157 pasienter
Totalt fullført hele programmet 45 pasienter 

Innlagt 2015 46 pasienter
Fullført i 2015 16 pasienter
Avbrutt i 2015 12 pasienter
I behandling ved utgang 2015 17 pasienter
Re-inntak (har tidligere fullført) 1 pasient

Kjønnsfordeling i 2015
Menn 33 pasienter (72 prosent)
Kvinner 13 pasienter (28 prosent)

Andel pasienter som var i LAR i 2015: 5 pasienter 

Pasientene kommer i all hovedsak fra Helse Stavanger sitt
opptaksområde. Vi har i tillegg hatt 4 pasienter fra Helse
Bergen, 3 fra Helse Fonna og 1 fra Helse Førde. 38 pasienter
kommer fra Helse Stavanger, de fleste fra Stavanger kom -
mune men i 2015 en bredere representasjon fra øvrige 
kommuner i opptaksområdet til Helse Stavanger.  

Når det gjelder pasienter som er i legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) arbeider vi etter rutiner for utdeling 
av legemidler for å hindre lekkasje av medisiner til andre
beboere. I 2015 har totalt 5 pasienter i denne gruppen vært
innlagt ved Veksthuset. Det er lite tilbakemeldinger fra 
pasienter og ansatte om at det byr på særlige utfordringer 
å ha pasienter som er under LAR-behandling, sammen med
pasienter som ikke mottar slik behandling. 

Oppsummert har det vært lite fokus i fellesskapet på den
medikamentelle delen av pasientenes behandling.
Personalet formidler at vi ikke ønsker at medikamenter, dose,
virkninger og bivirkninger diskuteres pasientene imellom. 

Veksthuset Rogaland har jevn tilstrømming av henvisninger
og derfor kan det dessverre bli for lang ventetid. Vi har store
deler av 2015 hatt ventetid på mer enn 20 uker. 

INTEGRERT POLIKLINIKK

Foruten døgndrift har Veksthuset Rogaland integrert rus -
poliklinikk med til sammen 3 stillinger fordelt på 7 personer.
Arbeidet er knyttet til vurderingssamtaler etter nye henvis-
ninger (45 henvisninger mottatt i 2015), behandlingsstart
med omfattende kontakt med henviser, representanter for
ansvarsgruppa, pårørende og andre deler av hjelpeapparatet
som er knyttet til den enkelte pasient. I perioden etter 
utskriving kan pasienten være knyttet til Veksthuset og 
aktiviteter her hvis de ønsker det. Det har i 2015 vært 
redusert kapasitet i poliklinikken på grunn av langtids syke-
fravær. Poliklinikken har også en sentral rolle hva gjelder
fokus på å forebygge brudd i behandling.   
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OM BEHANDLINGSTILBUDET 
- STRUKTUR OG MEDVIRKNING

Målene for behandling er personlig vekst og omfattende
endringer i livsstil og identitet.  
Bofellesskapet er både arenaen og metoden for endrings -
prosesser. I tillegg vektlegges innsats for å bedre pasientenes
forhold til familie, fysisk og psykisk helse. Det er fire faser 
i behandlingen og det arbeides med fasespesifikke mål.

Pasientene omtales som beboere. Behandlingstiden er
omkring 12 måneder. Modellen er basert på selvhjelps prin -
sipper og brukermedvirkning. Beboerne har stor innflytelse
på daglig drift av institusjonen i form av å fungere som leder
av beboerfellesskapet eller leder av ei arbeidsgruppe. De 
eldste beboerne har posisjoner som gjør at de arbeider tett
sammen med stab. Den individuelle oppfølgingen omhandler
også krav til beboer om høy grad av medvirkning til utfor-
ming av behandlingsplan, individuell plan og kriseplan. 

Metodisk er arbeidsstrukturen kjernen i tilbudet. Strukturen
byr på ulike oppgaver og roller for å utnytte og utdype sam-
spillet med de andre terapeutiske elementene. Beboerne står
for daglig drift av huset inkludert kjøkken- og vedlikeholds -
arbeid inne og ute. Hvordan beboerne opplever og fungerer 
i en slik struktur tas opp i gruppene. Det er tett samarbeid
mellom leder for beboerne og dagsansvarlig stab. Slik har
beboere og stab hele tiden oversikt over hvordan fellesskapet
fungerer og hvordan den enkelte har det.  

Hver dag er det gruppebehandling. I tillegg har alle beboere
primær- og sekundærkontakt som har ansvar sammen med
beboeren om utforming av behandlingsplan, individuell plan
og kriseplan. Det tilstrebes å avholde ansvarsgruppemøter
hver 6. uke. 

FYSISK AKTIVITET OG TRENING

Det legges vekt på fysisk aktivitet som integrert del av til -
budet. Det er obligatorisk trening 3 ganger pr. uke for felles-
skapet, og fast tur for alle hver søndag. I tillegg kan den
enkelte trene på eller utenfor huset om kveldene. Veksthuset
Rogaland har siden 2013 hatt avtale med No Limitation om
treningsopplegg for pasientene. www.no-limitation.no  

FAMILIE OG NETTVERKSARBEID 
+ INDIVIDUELL OPPFØLGING

Veksthuset Rogaland har ansatt familieterapeuter med ansvar
for alt familietilbud og nettverksarbeid. Vi har kommet godt 
i gang med dette og deltar i sykehusets kompetansegrupper.
Veksthuset arrangerer nettverksmøter for våre pasienter.
Pasientene arbeider i gruppe med støtte og hjelp fra hver -
andre i hvordan gå frem for å utvikle rusfritt nettverk. De
bruker treningsturer med fokus på å arbeide med å utvikle
sitt nettverk. Vi har to barneansvarlige blant de ansatte, 
og arbeider for å gjennomføre oppfølging og samtaler med
pasientenes barn. Vi har foreldreveiledningsgruppe for de 
av pasientene som har barn og familieveiledningsgruppe
med fokus på pasientenes opprinnelsesfamilie. 

Vi har to psykologer som sikrer utredning og diagnostisering
i forhold til den enkelte. Det gis tilbud om individuelle 
samtaler ved behov. Psykologene deltar og i gruppeterapien.  
Vi legger vekt på at den enkelte pasient har individuell
behandler på henvisningstidspunkt, og at denne følger opp
via ansvarsgrupper gjennom behandlingsforløpet. Det vil bli
lagt vekt på at poliklinisk behandler overtar det individuelle
behandlingsansvaret i god tid før utskriving fra Veksthuset.
Vi har psykiater en halv dag i uken. Han har konsultasjoner
med den enkelte beboer, samt at han deltar i klinisk møte.  

Planlegging av grunnlaget for en god utskriving starter alt
ved innleggelse, og nedfelles i den individuelle planen. Bolig
og aktivitet er forutsetninger for vellykket utflytting. Samtlige
beboere henvises til Jobb-resept for fokus på arbeid og
utdanning så snart de er kommet over i fase 2.  

ARRANGEMENT I 2015

Veksthuset hadde sommertur til Høle med beboerne i juli. 
Vi deltok på sommerleker ved Sauherad Samtun for alle 
terapeutiske samfunn i Norge. Vi hadde to dager, en om
våren og en om høsten, hvor vi arrangerte familiedag for
familiene og barna til beboerne. Samtlige arrangement har
vært vellykket og bidratt til at beboerne har mange opp -
levelser utenom den ordinære strukturen. Videre har vi fått
vise oss frem og gitt informasjon til våre omgivelser.
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FOKUSOMRÅDER I ÅRET SOM HAR GÅTT

Fokus har i hovedsak vært på å sikre en drift som med
høyt/fullt belegg hele tiden med god faglig standard. Vi har
av den grunn hatt mest fokus på behandlingsopplegget hvor
implementering og videreutvikling av metoden, og det sær-
skilte med den har hatt størst fokus. Gruppeterapien er den
sentrale behandlingsmetoden og det pågår et kontinuerlig
opplærings-, veilednings- og kvalitetsarbeid overfor perso -
nalet på dette området. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Veksthuset Rogaland. Vi deltar i noen grad i sykehusets 
kompetansegrupper. Blant annet innen flerfamiliearbeid,
nettverksarbeid og familieterapi. Vi har i 2015 hatt veiledning
fra to ansatte ved Samtun A/S (terapeutisk samfunn). Dette
har vært veiledning for hele personalgruppen i samlinger på
2 x 2 dager i 2015. Dette med fokus på å samkjøre personal-
gruppen og få veiledning i gruppeledelse. 

De ansatte har også deltatt på sykehusets interne kurs for
nyansatte og andre aktuelle fagkurs.  

I 2015 har 9 av våre ansatte deltatt på IGA sitt regionale 
opplærings/introduksjonsprogram om gruppebehandling.
Dette var samlinger som gikk gjennom hele året kombinert
med veiledning.  

Høsten 2015 deltok 10 av våre ansatte på ansattsamling
Gardemoen for de terapeutiske samfunn.  
Her var Fellesskapet som metode hovedtema og hver enkel
institusjon bidrog til det faglige innholdet.  

Vi vil i fortsettelsen være positive til å vurdere ansatte sine
ønsker om individuelle faglige utviklingsløp som etterut -
danning og videreutdanning så langt dette lar seg gjøre av
hensyn til drift og økonomi. Vi tenker at vi til enhver tid kan
ha to ansatte i videreutdanning. I 2016 vil vi ha en ansatt 
i videreutdanning psykisk helsearbeid, og en ansatt starter
på Master i helsevitenskap med fordypningsområde rus. 

KVALITETSFORBEDRING OG FORSKNING

Pasientsikkerhetskampanjen: Veksthuset Rogaland har 
deltatt i læringsnettverk om forebygging av overdoser. Vi
arbeider nå med å bidra til implementering av tiltakene ved
andre enheter innen TSB. 

Kvalitetsregister for rusbehandling: Veksthuset registrerer
samtlige av våre pasienter i kvalitetsregisteret. Våre pasienter
har bidratt med data til Stayer-studien: Nevropsykologiske
endringsprosesser og rusmisbruk - betydning for behandling.

Såkornmidler kvalitetsforbedring-behandlingsstart: Vi fikk
midler via Helse Vest til kvalitetsutviklingsprosjekt i 2015.
Dette omhandler behandlingsstart ved å systematisere og
sette inn tiltak overfor alle henviste pasienter til Veksthuset
for å se på om det bidrar til at de i større grad kommer seg
inn i behandling til planlagt tid. 

JobbResept og Hdir: AUV med Jobbresept i spissen i sam -
arbeid med Veksthuset Rogaland har søkt om og fått tildelt
midler fra Hdir til individuell jobbstøtte. Det ble i 2015 ansatt
en fagperson som særlig skal ha fokus på Veksthuset sine
pasienter med tanke på kartlegging, anskaffelse av passende
arbeid i god tid før utskriving fra behandling.  

Høyintensitetstrening og reduksjon av drop-out: Etter 
søknad til Hdir ble Veksthuset Rogaland høsten 2015 tildelt 
midler til prosjekt om høyintensitetstrening og reduksjon 
av drop-out. Dette prosjektet iverksettes i 2016 ved hjelp 
av vår ansatt som skal skrive Masteroppgave.  

BRUKERMEDVIRKNING 

Veksthuset Rogaland sin behandlingsmodell forutsetter 
i stor grad medvirkning fra pasientene. Dette også ved at
pasientene etter endt behandling kommer tilbake til huset 
og bidrar til de som er i behandling. I prosjekter som nevnt
over tilstreber vi å invitere brukere inn i prosjektgruppene
som deltakere gjennom prosjektperioden. Vi har også ansatt
noen tidligere brukere i fagstaben. 

UTFORDRINGER FOR 2016

Arbeide systematisk for å utvikle og kvalitetssikre behand-
lingstilbudet ved Veksthuset Rogaland.  
Dette ved å følge opp, veilede, og tilby faglig utvikling til 
personalet for å sikre kontinuitet.
Videre skal vi gjennomføre og sluttstille prosjekter vi har 
fått midler til. Implementering av evt. ny praksis og spre 
kunnskap til feltet vil også være en viktig målsetting.  

Veksthuset Rogaland skal ha fokus på mentaliseringsbasert
terapi i 2016 og har planlagt fagdag og internundervisning
for personalgruppen gjennom hele 2016. Målet er å få 
opplæring i manual, skåringsverktøy og anvende metoden 
i vår gruppeterapi. 

Sist men ikke minst har Veksthuset Rogaland 5 års jubileum 
i mai 2016. Dette vil vi markere med fagdag på dagtid og
konsert på huset om kvelden.  

BEHANDLINGSFORLØP/SAMARBEID/SAMHANDLING

Vi ser for oss Veksthuset som en del av et større behand-
lingssystem. Det er ønskelig at beboere som søkes til
Veksthuset har påbegynt sin behandling via behandlingsfor-
beredende tiltak. Dette for å gi mulighet for en lengre
normalisering av kognitive dysfunksjoner, bearbeiding av 
den første periodens abstinenser, arbeide med motivasjon
og ambivalens med mer.  
Her pågår et kontinuerlig utviklings og forbedringsarbeid
med mål om et tett samarbeid mellom pasient, innsøkende
instans, kommune, Veksthusets inntaksseksjon, avrusnings-
avdeling, pårørende evt. andre. Et resultat av dette arbeidet
er at vi har sett muligheten for å forkorte den første fasen 
til 4 uker mot tidligere opp til 8 uker. Vi har laget et eget
introduksjonsprogram for fase 1 som innebærer at de er tatt
ut av fellesskapet på noen tidspunkt hver dag, og har eget
program. Dette programmet handler om introduksjon og
opplæring til metoden. Her anvendes undervisning, psyko-
edukasjon, planlegging, trening på å hevde seg i en gruppe.
Hensikten er å gi nye pasienter en «mykere» start som et
bidrag til å redusere drop-out. Samtidig må det tas høyde for
at ikke alle beboerne som skal til det terapeutiske samfunnet
er like godt forberedt. Behandlingsoppstart (re-start) vil være
et alternativ dersom pasienten ikke lykkes ved første forsøk i
det terapeutiske samfunnet. Det legges med andre ord opp
til overlappende tjenester.  

Mange tjenesteytere bidrar i dag til samfunnsintegrerende
arbeid, og det brukes ofte store ressurser på å koordinere 
de mange tiltakene. Det finnes også eksempler på at noen
pasienter tilbys svært lite etter institusjonsopphold. En 
forutsetning for å lykkes bedre er at samfunnsintegrasjonen
blir et felles praksisfelt mellom personell fra de aktive
behandlingstjenestene og de mange tjenesteyterne som kan
kobles på i integreringsfasen. Det må i så fall finnes arenaer
som er reelle samfunnsarenaer der integrasjonsarbeidet må
foregå så som arbeidslivsarenaer, aktivitetsarenaer, fritids -
arenaer, familiearenaer, naboarenaer osv. Her ønsker vi, og 
er i ferd med å bidra til å utvikle og videreutvikle strategier
for nye koblinger mellom normale samfunnsarenaer og 
hjelpe/støtte-relasjoner med den nødvendige kontinuitet.
Konkrete eksempler på dette er samarbeid med M-100 
i Stavanger kommune. Veksthuset er videre deltaker 
i sam arbeidsfora med Sandnes kommune knyttet til bolig.  

UTADRETTET VIRKSOMHET

Veksthuset har undervist på kurs internt og eksternt samt blitt
invitert av samarbeidspartnere til dialog og presentasjoner
om behandlingsmetoden.
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Gullspennetunet 6-8
4032 Stavanger
Telefon 51 51 58 00
Leder: Stian Korneliussen

Gauselskogen er en behandlingsinstitusjon for unge voksne
med samtidig rus- og psykiske lidelser i alderen 18- 30 år.
Institusjonen har 12 behandlingsplasser og 9 plasser i rehab -
iliterings leiligheter. 2 leiligheter er forbeholdt pasienter som
kommer fra behandling utenfor Helse Vest området.

Visjon: For varig endring og utvikling

Sentrale verdier: 
Ansvar - Tydelighet - Engasjert - Respekt - Trygghet - Humor

MÅLSETTINGER

Tilstrebe rusfrihet - Fremme fysisk og psykisk helse - Styrke
relasjoner og nettverk - Styrke sosiale og praktiske forhold 
og ferdigheter - Fremme kunnskap og opplevelse av kultur
og kreativitet.

MÅLGRUPPE

Gauselskogen gir tilbud til pasienter med samtidig rus- og
psykiske lidelser fra 18 til ca. 30 år, som vurderes å kunne
nyttiggjøre seg vårt behandlingsopplegg. Alle har en alvorlig
ruslidelse samtidig med lettere til alvorlige psykiske lidelser og
personlighetsproblematikk: De vanligste psykiske lidelsene og
plagene er psykose, angst, depresjon, hyperkinetisk lidelse,
antisosial og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Flere av våre pasienter har også somatiske plager. Det er
avgjørende at den enkelte kan delta aktivt i sin egen behand-
ling, derfor trenger flere av pasientene avrusning og/eller 
stabiliseringsopphold i forkant. Behandlingsopplegg er
basert på åpen dialog og samhandling, med samtidig fokus
på struktur/rammer og individuell tilrettelegging.

INNSØKING 

Fra poliklinikker innenfor tverrfaglig spesialiserte helse -
tjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten.
Samarbeidet med innsøkende instans ses på som svært viktig
både under og etter behandlingsforløpet på Gauselskogen.
Vi opplever dette samarbeidet godt og nyttig. En del av dette
samarbeidet foregår gjennom ansvarsgruppen som avholdes
en gang i måneden. Alle som søkes inn i behandling hos oss
må ha en individuell plan og ansvarsgruppe rundt seg.

FORLØP OG BELEGG

Mange av pasientene lever i en kaotisk hverdag og da kan
det være svært vanskelig å komme seg inn i behandling, og
også gjennomføre behandling. Noen trenger lengre tid på å
bli rusfri, andre trenger et lengre stabiliseringsopphold enn
planlagt. Flere har kommet seg i arbeid eller skolegang i
løpet av behandlingsperioden enn tidligere og flere 

gjennomfører hele behandlingsopplegget. Dersom pasienter
har avbrudd i behandlingen pga. rus jobber vi tettere sammen
med ansvarsgruppe og pasienten enn tidligere. Det kan se ut
som at vi nå får flere raskere tilbake i behandling etter avbrudd.

I 2015 har vi hatt et gjennomsnittlig belegg på 81,9 prosent.
På våren var det på kort tid 8 planlagte utskrivinger og vi fikk
da en periode hvor det tok tid for å få en ny stabil gruppe.
Gjennomsnittlig liggedøgn har vært 165 dager. 29 pasienter
er skrevet ut fra vår behandlingsavdeling i år. Ventetiden har
vært mellom 4 til 6 måneder.

Målsettingen vår er at alle skal klare å fullføre behandlings-
opplegget, derfor er vi svært fornøyd med at mange har plan-
lagte utskrivninger, på tross av den ustabile perioden i sommer. 

I 2015 har pasientgruppen bestått av 7 kvinner og 19 menn.
Av disse har 4 menn og 2 kvinner vært innlagt på § 12-soning
(gjennomføring av straff i institusjon). Beboerne har vært i
alderen 20 til 30 år og gjennomsnittsalderen har hold seg
stabil sammenliknet med tidligere år. Gjennomsnittsalderen
for menn har vært noe under 27 år og for kvinner 24 år.

OM TILBUDET I BEHANDLINGSAVDELINGEN

Etter tidligere innspill fra pasienter og samarbeidspartnere
har vi opprettholdt tilbudet om brukerstyrte innleggelser, for
pasienter som har gjennomført behandling. Det er 1 person
som i 2015 har skrevet under en avtale. Denne har ikke hittil
benyttet seg av innleggelser. Dette er noe vi ønsker å fortsette
med, tilbudet blir evaluert underveis. 

I Behandlingsavdelingen tilbyr vi døgnbehandling med cirka
et års varighet. Vi jobber i team med pasienten, behandler og
hovedkontakt, for å avklare mål og hvordan jobbe for å
oppnå disse. Struktur er et virkemiddel for å innarbeide god
døgnrytme, bedre impulskontroll samt utvikle arbeidsevne.
Derfor har vi en timeplan som i stor grad er obligatorisk med
individuelle justeringer. Etter et behandlingsopphold er det
muligheter for å søke om en rehabiliteringsleilighet.

Vi gir tilbud om:
• Samtaleterapi
• Miljøterapi
• Gruppeterapi
• Somatisk utredning og behandling

Vi er opptatt av å gi våre pasienter et behandlingstilbud der
alle diagnosene blir behandlet som primære og blir ivaretatt
av et og samme team. Ved visse tilstander, som blant annet
kompliserte somatiske tilstander og alvorlige psykiske
lidelser som krever spesialkompetanse, samarbeider vi tett
med andre instanser og avdelinger i sykehuset.60
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AKTIVITETER

Vi har et allsidig gruppetilbud i form av samtalegruppe, 
kjøkkengruppe, temagruppe, kolonihagegruppe, pasient-
undervisning. I slutten av 2015 er det også startet et arbeid
med å opprette 2 nye grupper. Dette er nettverksgruppe 
og gruppe for fysisk aktivitet og helse.

Gauselskogen tilstreber anbefalingen om 30 minutter fysisk
aktivitet daglig. Målet er at pasienter skal få oppleve de 
positive virkningene av fysisk aktivitet, samt få mulighet til å
opparbeide seg regelmessige vaner for å opprettholde fysisk
aktivitet også etter behandlingen. Vi legger derfor stor vekt
på fysisk aktivitet, særlig aktiviteter som er rimelige og som
pasientene kan ha muligheter til å drive med etter at de har
avsluttet behandlingen. Vi har to gåturer i uka. Fredagsturen
er ofte en hel dagstur, svømming, trening i gymsal, eget 
treningsrom, skiturer, spinning, fjellturer med mer.

Vi har også fokus på å skape gode erfaringer rundt høytider,
og ved jul og påske legges det vekt på tradisjoner. Vi har to
overnattingsturer i året. Fokuset på turene er å gjøre kjekke
ting uten rus, oppleve mestring, samt trene på å arrangere
turer sammen med andre. Flere av våre pasienter har barn
og vi tror at dette er nyttige erfaringer å ha med seg i sitt
framtidige samvær med barna. 

REHABILITERINGSAVDELINGEN

Mange pasienter påpeker at et opphold ved Rehabiliterings -
avdelingen har vært en nyttig overgang til et selvstendig liv. 
I utgangspunktet er målsettingen at beboerne skal ha et år
her før de flytter ut, men vi ser at flere trenger lenger tid. 

Vi har 10 leiligheter til pasienter som har fullført behandling
for sine rus- og psykiske vansker. To av leilighetene er forbe-
holdt pasienter som har fullført et behandlingsopphold i
institusjon utenfor Helse Vest og som trenger et rehabilite-
ringsopphold i nærheten av sin hjemkommune. Botid er
cirka et år med mulighet for forlengelse av oppholdet 
dersom behovet for våre tjenester fortsatt er til stede. 3 av
leilighetene er Blå Kors leiligheter som er et mer langvarig 
tilbud etter opphold i Rehabiliteringsavdelingen. 

I 2015 har disse gjennomsnittlig hatt 76,8 prosent belegg. 
6 har flyttet ut og 6 har flyttet inn. 1 beboer fra Seksjon
Gausel leide en kort periode. Av de andre som har flyttet 
ut har 1 flyttet til privat leid bolig og 1flyttet i kommunal 
leilighet. 3 beboere har flyttet fra Blå Kors leilighetene, 
2 til privat leid bolig og 1til bofellesskap. 

Også i rehabiliteringsavdelingen skal integrert behandling
være i fokus. Den enkelte beboer skal sammen med sin
ansvarsgruppe lage en plan for oppfølging. For å få leie leilig-
het må beboerne ha mål for oppholdet deriblant rusfrihet. 
I forkant skal behovet for miljøterapeutiske tjenester kartleg-
ges, det skal skrives kriseplan og beboer skal ha et dagtilbud
bestående av jobb, skole, eller annet tilbud ofte som en del
av et attføringsopplegg. Beboer skriver under på en utvidet
husleiekontrakt ved innflytting. Den individuelle oppfølgingen
skal være tilpasset den enkelte beboer ut ifra funksjonsnivå
og behov. 

I tilknytning til avdelingen har vi en «base». Basen blir brukt til
beboermøter, fellesmåltider, høytider, undervisning og «small
talk». Tilbakemeldinger fra beboere er at basen er en trygg
plass å komme til for å få hjelp og veiledning i det daglige,
eller for å få lufte ut dagens opplevelser fra jobb/skole. Vi har
hvilende nattevakt og 3 miljøterapeuter som jobber turnus, samt
en behandlerstilling knyttet til rehabiliteringsavdelingen.

På Gauselskogen har vi som mål om å lage overgangen fra
behandling til rehabiliteringsleilighet og videre ut i egen bolig
smidigere. Dette er basert på vår erfaring med at våre beboere
er sårbare i overgangsfaser. Dette krever at vi jobber tett med
kommuner, spesielt med tanke på videre oppfølging, boliger,
nettverk, økonomi og sosiale aktiviteter. 

PÅRØRENDE

Pårørende er ofte en ressurs for pasienten og vi ønsker 
å bli enda bedre i samarbeidet med pårørende. To av miljø -
terapeutene er pårørende ansvarlige. De har spesielt fokus
på kontakt og samarbeid med pårørende og pasienters sosiale
nettverk. Vi gir generell informasjon om vårt behandlings -
tilbud til alle pårørende som ønsker dette. Målet er å få enda
bedre og mer systematisk kontakt med de pårørende og gi
dem et eget tilbud. Vi ønsker å få kontakt med pårørende 
så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Vi har normalt
pårørendekveld to ganger i året, men i 2015 ble det kun en
på høsten. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på disse
kveldene, og vil fortsette med dette fremover.

Gauselskogen
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FOKUS PÅ BARN

Flere av pasientene har barn. Oftest har de ikke hovedom- 
s orgen, men flere har hyppig kontakt med barna sine.
Gauselskogen har 2 barneansvarlige som hjelper oss å sette
fokus på barnas situasjon. Vi gir tilbud om samtaler med barn
og foresatte/andre viktige personer for barnet. Vi hjelper
pasientene med å utvikle sin foreldrerolle, og informerer 
om hvilket tilbud det er i hjelpeapparatet for barn som har
foreldre med psykiske vansker og rusproblemer. Vi har mer
fokus på permisjoner og samvær med barn enn tidligere 
og har lagt til rette for barn som kommer på besøk. Vi jobber
tett sammen med barnevernet når det er aktuelt. Det jobbes
nå mer systematisk med dette arbeidet, der vi blant annet
har dedikerte behandlingsmøter tilegnet gjennomgang 
av tema barn som pårørende. 

PERSONALSITUASJONEN

Miljøterapigruppen er tverrfaglig sammensatt. Flere har
videreutdanning. I 2015 har 2 tatt videreutdanning og to har
vært i permisjon. Vi har en 100 prosent konsulentstilling.
Siste år ansatte vi og en person i Housing First prosjektet 
i Stavanger. Alle behandlerstillinger er besatt, vi har en 
psykiater i 50 prosent stilling, 3 kliniske sosionomer og 2
psykologspesialister. Leder gruppen består av 4 stillinger, 
der det på våren ble ansatt ny enhetsleder. 

KOMPETANSEUTVIKLING OG FORSKNING

Vi har faglig fokus på mentalisering som terapeutisk tilnær-
ming. Vi har siden 2013 utdannet to miljøterapeuter samt
hatt ekstern veiledning for dem og behandlerne. Dette for
tiden mindre aktivt, men det er et mål å puste nytt liv i
denne måten å jobbe på både i miljøterapien og i individual-
terapien. Målet er å forbedre individualterapien, miljøterapien
og gruppeterapien. Vi har dessuten internundervisning hvor
vi har invitert inn både interne og eksterne fagfolk, som har
lagt frem ulike tema som er aktuelle for oss som jobber 
ved enheten.

På medarbeidersamtalene med personalet blir det tatt tak 
i den enkeltes behov for kompetanseheving og det blir 
utarbeidet individuelle planer for dette. Interne og eksterne 
relevante kurser blir benyttet til dette formålet. 

Andre satsningsområder har vært fokus på barn av foreldre
med rus/psykiatri problemer, og foreldrerollen. Her har vi
skolert tre medarbeidere slik at de har fått spesiell kompe-
tanse på området. Vi har også hatt fokus på nettverksarbeid
der to av våre medarbeidere er med i avdelingens ressurs-
gruppe.

En av våre psykologer har i 2015 avsluttet sin spesialisering
innen voksenpsykiatri, 1 behandler og 2 miljøterapeuter har
tatt videreutdanning ved Institutt for gruppeanalyse. Vi 
merker at Universitetet har lagt ned de videreutdanningene
de hadde for hele og sosialfaglige ansatte innen rus og 
psykiatri. Dette var en god videreutdanning med både fokus
på teori og praksis.
Vi har i år hatt 2 studenter i praksis. Flere av våre ansatte gir
ekstern veiledning og eksterne forelesninger. 

FORSKNING

Gauselskogen forsøker å følge med på hva forskningen sier
om hva som er best behandling for våre pasienter. Vi ønsker
å få dokumentert behandlingsforløpene for pasientene og
finne ut hvem som har nytte av vår behandling og hva det er
som nytter. Vi ønsker også å få avklart hvordan det går med
pasientene etter at de flytter ut fra oss. Vi startet derfor et
kvalitetsutviklings- og forskningsprosjekt. Fra 01.01.2010 har
vi intervjuet alle pasienter som legges inn på behandlings -
avdelingen innen to uker etter inntak. De fleste har samtykket
til dette. Vi har oppfølgingsintervju når utskrivning planleg-
ges, samt et siste intervju ett og et halvt år etter at pasienten
er skrevet ut fra oss. Dette skjer i samarbeid med Korfor.
Målet er å bedre og utvikle vårt behandlingstilbud, samt å få
en evidensbasert behandling. Datainnsamlingen går inn i en
sluttfase i 2016 og vi vil i løpet av året kunne offentliggjøre
resultater. 

HOUSING FIRST

I 2013 startet vi et samarbeid med Sandnes kommune om
det boligsosiale prosjektet Housing First. HF er en metode
for å få bostedsløse inn i egen varig bolig. Dette er et 
prosjekt vi er svært glad for å få være med på da bolig alltid
har vært en utfordring for våre pasienter. De fleste pasienter
er uten fast bolig når de kommer til oss. Sandnes-prosjektet
ble avsluttet i slutten av året, mens det ble en oppstart av
Housing First i Stavanger på våren. Vi har en av våre miljø -
terapeuter i 100 prosent stilling i dette prosjektet. Vi er glad
for å være med i et slikt prosjekt, og håper å få til 
en forlengelse av dette i 2016.

Gauselskogen
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