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HOVEDMÅL 

Sammen med brukere, 
klinikere, og forskere skal 
Nasjonal kompetansetjeneste 

TSB bidra til å utvikle og heve 
kvaliteten på helhetlige 
behandlingstjenester i hele 

landet 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
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Oppgaver 

 

• Bidra til kompetanseutvikling 

• Delta i forskning og etablering 
av nasjonale forskningsnettverk 

• Bidra i relevant opplæring og 
undervisning 

• Etablere og drifte faglige 
nettverk 

• Ha oversikt over behandlings- 
og oppfølgingstjenester  

 
(Helse- og omsorgsdepartementet 2010) 



«Rus i kroppen?» 

«Hvordan kartlegge og følge opp 
underliggende rusproblematikk i somatiske 
avdelinger» 

 

Et prosjekt for  

kunnskapsdeling,  

erfaringsutveksling og 

nettverk 
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Forventninger til helseforetakene 
fra HOD 
 

 
 

 «Det er et mål å etablere system ved 
somatiske avdelinger for å fange opp 
pasienter med underliggende rusproblemer 
og evt. henvise disse videre til tverrfaglig 
spesialisert behandling» 

 Oppdragsdokumentet til helseforetakene 
2013 og 2014 

 
 
 ”Det skal være etablert rutiner som sikrer at 

pasienter innen PHV og TSB får behandling 
for somatiske lidelser og tilsvarende at 
pasienter som behandles for somatiske 
lidelser også får tilbud om behandling for 
psykiske lidelser og /eller rusproblemer ” 

 Oppdragsdokumentet til helseforetakene 
2015 
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Alkohol kan føre til helseskader 

 

• 50- 60 sykdommer er direkte eller 
indirekte forårsaket av rusmidler 
(WHO) 

 

• I høyinntekstland kan ca 2 % av alle 
dødsfall og omtrent 7 % av tapte 
friske leveår tilskrives alkoholbruk 
(SIRUS) 

 

• Antall sykehusinnleggelser der 
alkohol er direkte knyttet 
hoveddiagnosen ved innleggelse: 
6064 (SIRUS) 

 

 

 

 

 Nasjonal kompetansetjeneste TSB 



Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

Rusmidler hos skadepasienter innlagt på sykehus: 
 
En undersøkelse av om lag 1 300 pasienter som ble innlagt ved 
akuttmottaket på Oslo universitetssykehus med en ulykkesskade 
fant hyppig bruk av rusmidler (Bogstrand, 2011). 
 
Nesten halvparten av disse pasientene fikk påvist rusmidler i 
blodet. Alkohol var det vanligste brukte rusmiddelet (påvist i 27 
prosent av provene), men også legemidler (21 prosent) og 
narkotika (9 prosent) forekom ofte. (Folkehelserapporten 2014) 



Rus i kroppen fase 1: 2014-2016 

• Nettverk 

• Kartlegging av status via årlige meldinger 

• Erfaringer: 
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Er somatiske sykehus en arena for å 
endre folks rusvaner? 
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Barrierer: 

• Organisering / ansvarsforhold og 
ressurser (TSB vs somatikk og 1. 
linje) 

 

• Grenseoppganger avhengighet – 
skadelig bruk - risikofylt bruk  

 

• Folkehelse, tidlig intervensjon, 
skadereduksjon 
 

 

 



• Alkoholavhengighet (DSM IV) eller avhengighetssyndrom (ICD 10) = 
Fastlåsing av mønster for både atferd, tanker og følelser knyttet til bruk av 
alkohol, som kom kan relateres til både nevrobiologiske, psykologiske, sosiale 
og kulturelle forhold.  

 

• Skadelig bruk (ICD 10) eller misbruk (DSM IV) = Fokuserer på negative 
konsekvenser av bruk (sykdom, skade, ulykke, skade på tredje person, 
relasjonsskader, økonomiske skader osv) = Marginalisering.  

 

• Risikofylt bruk. Bruksmønster som man ut i fra forskning vet kan føre til 
skadelig bruk/misbruk (og avhengighet).  

 

• Alkoholavhengighet/syndrom et anliggende for alkoholbehandling (TSB). De 
øvrige i hovedsak et anliggende for store deler av helse-, omsorgs- og 
velferdstjenesten.  
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Kartlegging: 
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Alkoholproblemet 
(Ulric Hermansson) 

 

Ikke problem Problem Begynnende   

problem   

Riskbruk 



Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) 

Legger vekt på: 

 

•Primærforebygging («helse i alt vi gjør»), 
folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk. (Jfr 
Folkehelsemeldingen og «Se meg») 

•Sekundærforebygging: Tiltak rettet mot 
individer som er i ferd med å utvikle et 
rusproblem 

•Tertiærforebygging: Tiltak rettet mot dem 
som allerede har definerte varige plager        
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Fem hovedmål i opptrappingsplanen: 
 
1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 
sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

  

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes 
tidlig. 

  

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 

  

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 

  

5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer       
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Barrierer forts.: 

• Screening vs case finding 
(«helseknaggen») 

 

• Gitt rusbruk, hva slags tiltak skal 
iverksettes og hvem er ansvarlige? 

 

• Skam og tabu / Holdninger, 
moralisme (påført helseskam) 

 

• Motivasjon hos klinisk personell i 
somatikken – en kritisk faktor! 



«Rus i kroppen» fase 2, hovedmål: 
 

1. Sammenstille og formidle oppdatert kunnskap slik at pasienter med 
(underliggende) rusproblematikk får relevant kartlegging, behandling og 
oppfølging 

 

2. Få minst fem nye helseforetak i gang med tiltak som bidrar til kartlegging 
og oppfølging av pasienter med (underliggende) rusmiddelproblemer 

 

3. Økt kunnskap om forebygging og intervensjoner når det gjelder eldres 
alkohol- og legemiddelbruk, og plan for implementering av denne 
kunnskapen 

 

Samarbeid med KORFOR – forskningsprosjekt! 

 

 



Alkohol og medisiner 

 

• Finsk studie viser at 87% av 
dem som drikker også 
bruker medisiner. 

• Hver femte 70 åring bruker 
mer enn 10 reseptbelagte 
legemidler  

• Kombinasjon 
benzodiazepiner og alkohol 
særlig skadelig. 

• Øker sykdomsrisikoen for 
mange lidelser 

• Fall! 

 
Kilde: Terje Knutheim, KorusSør 



Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering 
av rusmiddelproblemer og avhengighet 
 

 5.5 Fokus på rusmiddelproblemer i 
somatisk helsetjeneste 

  

 «Den somatiske helsetjenesten bør 
ha et kontinuerlig fokus på hvordan 
pasienter med rus- og 
avhengighetstilstander kan fanges 
opp og gis tilbud om hjelp» 



Nasjonal faglig retningslinje for avrusning for fra rusmidler 
og vanedannende legemidler 

 4.1 Avrusning i psykiatrisk eller 
somatisk avdeling 

 1.Pasienter som legges inn på somatiske eller psykiatriske 

enheter, bør kartlegges / screenes for rusmiddelproblemer. 
Pasienter som har rusmiddelproblemer, bør henvises til 
adekvat hjelp i kommune eller TSB 

 

 2. Ved innleggelse i somatisk eller psykiatrisk avdeling bør 
pasienten få hjelp til avrusning om de ønsker det, eller til 
stabilisering av rusmiddelavhengigheten, slik at sykdommen / 
skaden kan behandles forsvarlig.  

 



Noen «Rus i kroppen»-
prosjekter: 
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Stavanger (SUS): Case finding 

• Startet i 2004 

• To ruskonsulenter eksternt ansatt 

• Klinisk personale  

  henviser pasienter til  

  ruskonsulentene på  

  (klinisk) indikasjon 
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Stavanger (SUS): Case finding 

• Hvem skulle henvises? 

• Vi ble enige om at vi 
henviste alle som kom 
inn med noe som 
”luktet” av alkohol. 

• Ruskonsulenten kunne 
da selv sortere i hvem 
som var relevante og 
hvem som ikke var, 
sammen med legen. 

 

• Heller henvise en for 
mye!  

• Pleiepersonalet gjorde 
legene oppmerksom på 
at vi hadde fått dette 
fine tilbud. 

• Det ble tatt veldig godt 
imot, spesielt at vi 
kunne henvise. 
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Vestre Viken, Bærum 

• Pasientforløp alkohol, fra 
hjem til hjem 

• Bærum kommune 

• Bærum DPS  

• Bærum sykehus 

• Fastleger 
(Praksiskonsulenter) 

• Brukerrepresentanter fra 
AA 
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Bærum sykehus, tiltak 

• Spesifisert legesamtale 

• Retningslinjer i E-håndbok 

• Informasjonsbrosjyre til pasient 

• Informasjonssamling til helsepersonell 

• S-etanol fast del av intoks-pakken 

• Sosionom bør skrive søknad til DPS 

• Mulighet til å henvise til akutt avrusning 

• Økt samarbeid mellom rusomsorgen og ulike 
deler av kommunehelsetjenesten 



Veien videre 

• Rus i somatikken, hva er utfordringene? 

• Videreutvikle «Lommerus»? 

• Kartlegge erfaringene til eksisterende 
prosjekter 

• NB! Hele behandlingskjeden må involveres 
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Mer informasjon: www.tsb.no  

 Følg oss på  

Kontakt prosjektleder Pernille Næss.  
E-post: pernae@ous-hf.no 
Tlf: 932 19 484 

 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB 

   

http://www.tsb.no/
mailto:pernae@ous-hf.no
mailto:pernae@ous-hf.no
mailto:pernae@ous-hf.no

