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Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en kompetansetjeneste i 
spesialisthelsetjenesten som gir kunnskapsstøtte til tjenesteytere, 
pasienter og brukere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre 
kompetanse om behandling av rus- og avhengighetslidelser i 
spesialisthelsetjenesten. Tjenestens overordnede mål er å bidra 
til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte 
spesialisthelsetjenester. 

Tjenesten drives av Oslo universitetssykehus på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet, og er organisert i sykehusets 
avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Resultater fra 
prosjekter som driftes av tjenesten, dokumenteres gjennom 
tjenestens skriftserie. 
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Alle pasienter med rus- og 
avhengighetsproblemer over hele 
landet skal ha tilgang på nød-
vendige basistjenester av god 
kvalitet, både i akutte situasjoner 
og i planlagte behandlingsforløp. 
Dette er Nasjonal kompetansetje-
neste TSBs overordnede formål. 

Siden 2004 har TSB vært et eget fagområde i spesialist-
helsetjenesten. Gradvis har kompetansen på rusbehand-
ling økt og kvaliteten blitt bedre. En aktuell utfordring er å 
sørge for at organisering og struktur på behandlingstilbu-
det understøtter fagutvikling og tilgjengelighet.

En av våre mest sentrale satsinger de neste årene er 
derfor å utarbeide og presentere en oversikt over TSB 
nasjonalt. Hvilke tjenester til rusavhengige finnes og 
hvor? Dette blir et viktig grunnlag for de som skal plan-
legge helsefagområdets videre utvikling, og for å gjøre 
TSB like tilgjengelig over hele landet. Prosjektet TSB i 
Norge skal 
• beskrive hvordan henvisninger til TSB rettighetsvur-

deres og behandles.
• kartlegge strukturelle rammer for tjenestene, her-

under organisasjonsstruktur, kapasitet, målgrupper, 
personalsammensetning og tilgang på spesialister.

• beskrive behandlingstilbudenes innhold, herunder 
hvilke behandlingsmetoder som benyttes og hvilke 
målgrupper tjenestene faktisk når.

Denne utgaven av vår skriftserie oppsummerer resulta-
ter og erfaringer fra fase én av dette prosjektet, og base-
rer seg i hovedsak på en kartleggingsundersøkelse blant 
vurderingsteamene som er opprettet for å bestemme 
hvem som får rett til behandling og ikke. Jeg vil rette en 
stor takk til de som har tatt seg tid til å svare på under-
søkelsen og alle andre som har bidratt. 

Sammen tegner vi kartet over  
TSB i Norge

Mange store og små offentlige og private avtalepart-
nere tilbyr behandling og benytter forskjellige behand-
lingsmetoder. Det er vanskelig å finne frem til helseforeta-
kenes tilbud om rusbehandling og til henvisningsmottak 
på hjemmesidene. Informasjon om behandlingsmetoder 
og kompetanse er ofte mangelfull. Vårt inntrykk gjen-
nom denne første fasen av prosjektet er at verken pasi-
enter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunene eller 
henvisere synes det er lett å finne frem til informasjon om 
hvor henvisningen skal sendes og hvilket behandlingstil-
bud som finnes. Når vi ikke vet hvor og hva slags behand-
ling ruspasienter kan få, er det vanskelig å finne et riktig 
tilbud som passer den enkeltes behov, og ikke minst er 
det vanskelig å planlegge et riktig behandlingstilbud for 
fremtiden. Med dette utgangspunktet får henvisnings-
mottak og vurderingsteam en nøkkelrolle som pasientens 
første møte med spesialisert rusbehandling. 

Tilgjengelige henvisningsmottak med god tverrfag-
lig spesialistkompetanse er en viktig ressurs i dialogen 
med henviser og pasient om behandling, og helt nød-
vendig for samarbeid mellom behandlingsnivåene.

Det er nødvendig å synliggjøre det gjennom god og 
tilgjengelig informasjon. Det vil komme både fagfolk og 
pasienter/brukere til gode. 

Guri Spilhaug
Leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo universitetssykehus HF
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Hva skiller TSB fra annen 
spesialisthelsetjeneste?

Ved rusreformen i 2004 ble tverrfaglig spesiali
sert rusbehandling (TSB) et eget helsefagområde 
i spesialisthelsetjenesten – likestilt med somatikk 
og psykisk helsevern. TSB er slik sett et ungt fag
område, som skiller seg fra annen spesialisthelse
tjeneste på noen områder.

Ansatte i flere yrkesgrupper har henvisningsrett til TSB 
(se faktaboks), og TSB er det eneste helsefagområdet som 
ansatte i sosialtjenesten/NAV har henvisningsrett til.

Ordet tverrfaglig understreker samarbeidet mellom 
det medisinskfaglige, sosialfaglige og psykologfaglige. 
TSB skal ha et helhetlig ansvar for pasientens helsesitua-
sjon, utrede og henvise videre til annen spesialisthelse-
tjeneste ved behov.

TSB tilbys både av helseforetak og private institusjo-
ner, og tilbudene er dominert av døgnbehandling. TSB 
skiller seg fra øvrig spesialisthelsetjeneste ved at rundt 
60 prosent av den totale døgnkapasiteten ytes av private 
avtaleparter (Helsedirektoratet, 2018). 

Til forskjell fra annen spesialisthelsetjeneste får nes-
ten alle som henvises, rett til behandling i TSB (Nasjonal 
kompetansetjeneste TSB, u.å.). Til sammenligning avvi-
ser psykisk helsevern for voksne (PHV) cirka 30 pro-
sent av henvisningene (Holman, 2017). Men vi vet lite 
om hvor godt tilbudene matcher pasientens ønsker og 
behov. Andelen drop-out fra rusbehandling er mye høy-
ere enn fra de fleste andre helsefagområder. Forskning 
viser at rundt halvparten av pasientene dropper ut av 
behandling (Brorson et al., 2013). 

Fra 2020 har TSB fått et medisinsk kvalitetsregister, 
KvaRus (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av 
skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler). Det skal 
samle informasjon om utredning, behandling og opp-
følging av pasienter med skadelig bruk eller avhengighet 
av rusmidler fra pasienter som får behandling i pakke-

forløpet for TSB (se side 8). Det er i dag lite systematisk 
forskning som kan gi svar på hvilken behandling som 
virker best og hvordan det går med pasientene i etter-
kant. KvaRus skal levere data til slik forskning som på 
sikt vil bidra til å heve kvaliteten på tjenestene og min-
ske uønsket variasjon i tilbudet.

Hvem kan henvise til behandling i TSB?
• Sosialtjenesten/NAV

• Barneverntjenesten

• Fastlege

• Privatpraktiserende legespesialist

• Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten

• Lege i fengselshelsetjenesten

• Psykolog

• Annet helsepersonell som har rett til å henvise 
til spesialisthelsetjenesten

Rett til behandling?  5 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er 
spesialisthelsetjenester som leveres i et samar-
beid mellom 

• offentlige helseforetak, 

• private institusjoner som har driftsavtale 
med de regionale helseforetakene og

• godkjente FBV-leverandører (godkjente  
leveran dører i ordningen fritt behandlings-
valg).

!



Prosjektet TSB i Norge skal kartlegge behand lings
tilbudene i TSB. Prosjektet startet opp i august 2019, 
og målet for første fase er å beskrive pasientenes vei 
inn i TSB gjennom henvisningsprosessen. 

Av Karoline Rollag, prosjektleder  
Nasjonal kompetansetjeneste TSB,  
Oslo universitetssykehus HF

Som for andre spesialisthelsetje-
nester kreves det henvisning for 
å motta TSB. I alle helseregioner 
finnes det lokale mottak for hen-
visninger og team som vurderer 

om personen har rett til spesialisthelsetjeneste (rettig-
hetsvurdering) og hva slags tilbud den i så fall skal gis i 
form av. Vi har undersøkt hvordan norske vurderings-
team for TSB er organisert, og hvordan de behandler og 
rettighetsvurderer henvisningene.

I TSB er rettighetsvurderingen en tverrfaglig opp-
gave, og vurderingsteamene har tradisjonelt hatt en 
utvidet rolle der de også har bidratt til å legge opp et 
behandlingsløp for pasienten. Det er ikke uten betydning 
hvilken behandlingsenhet som skal tilby behandlingen, 
fordi det er store forskjeller på tilbudene. Dersom pasi-
enten får tilbud om behandling som ikke matcher med 
hens ønsker og behov, kan dette være en risikofaktor for 
drop-out og nederlagsopplevelse. Vurderingsteamene 
har derfor en viktig oppgave i å beslutte hva som er det 
riktige behandlingstilbudet for hver enkelt, i samarbeid 
med pasient og henviser. 

For å få en oversikt over alle vurderingsteam for TSB 
sendte vi forespørsel til de regionale helseforetakene, og 
videre til TSB-ledere i helseforetakene, som satte oss i 
kontakt med teamene. Det totale antallet vurderings-
team for TSB i Norge var da 63.

Vi utarbeidet og testet en elektronisk spørreun-
dersøkelse på 20 spørsmål (se vedlegg), der vi ba om 
opplysninger om teamenes organisatoriske plassering 
i virksomheten, bemanning, rutiner, møtefrekvens, 
samarbeid med andre og eventuelle roller i saker som 
angår innleggelser etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
I undersøkelsen ble også alle vurderingsteamene bedt 
om å beskrive hva de så som de største utfordringene i 
arbeidet med rettighetsvurderinger.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle vurderings-
team høsten 2019. Antall respondenter på spørreunder-
søkelsen er 59, hvorav én av respondentene svarte for 
to vurderingsteam. Dette utgjør en svarprosent på 94. 
I etterkant har alle respondentene fått mulighet til å se 
igjennom sine svar og gjøre endringer. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen er oppsummert 
i denne utgaven av vår skriftserie. I en kartløsning på 
www.tsb.no kan man se en enkel, nasjonal oversikt over 
alle dagens tilbydere av TSB, og hvor man finner team-
ene som vurderer henvisninger. 

I senere avsnitt tar vi opp temaer som er sentrale i arbei-
det med rettighetsvurderinger: 

• hvordan juridisk og faglig grunnlag legger føringer 
for arbeidet i vurderingsteamene, samt hvordan inn-
føringen av pakkeforløp har (eller ikke har) påvirket 
arbeidet

• utfordringer med tilgang på spesialister i rus og 
avhengighet som kan bemanne tverrfaglige vurde-
ringsteam

• hvilken betydning organisering av vurderingsteamene 
i sentrale eller desentraliserte enheter kan ha for faglig 
praksis

• hvordan praksis kan utvikles og harmoniseres i sam-
arbeid mellom vurderingsteamene 

Vurderingsteamene for TSB  
– en guide 
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• hvordan kvalitet på henvisninger kan bidra til å for-
bedre vurderinger

• håndtering av tvangssaker og vurderingsteamenes 
rolle i bistandsteam

• utfordringen med uklare ansvarsgrenser mellom TSB 
og psykisk helsevern rundt pasienter med samtidig 
ruslidelse og psykisk lidelse.

Rett til behandling?  7 

Alternative veier inn i TSB
Pasientens vei inn i behandling starter ikke alltid 
hos henviser og går via vurderingsteamene. En 
pasient kan også starte rett i behandling i TSB der-
som det oppstår en akutt krise og behov for øye-
blikkelig hjelp, for eksempel ved et rusakuttilbud 
(se også Næss et al., 2019). Personer som allerede 
er pasienter i TSB eller i andre deler av spesialist-
helsetjenesten, kan dessuten overføres internt i 
spesialisthelsetjenesten uten at ny henvisning må 
behandles i et vurderingsteam først. 

I de seneste årene har prioritering av pasienter 
og arbeid med vurdering av henvisninger til TSB 
fått økt oppmerksomhet.

2017: 
Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en revisjon av rettig-
hetsvurderinger ved private leverandører av TSB. Målet 
var å kartlegge og vurdere om private leverandører 
hadde etablert tilfredsstillende styring og kontroll for 
hele henvisningsprosessen, inkludert kvaliteten på ret-
tighetsvurderingene. Revisjonen konkluderte med at 
det forelå et betydelig forbedringspotensial i leveran-
dørenes praksis på de områdene som ble undersøkt. 

2018: 
Nasjonalt RHF-nettverk TSB satte ned en arbeids-
gruppe, ledet av Helse Sør-Øst, for å se på gode model-
ler for vurdering av henvisning, koordinering av for-
løp og bytte av behandlingsnivå underveis i forløpet. 
Rapporten Rettighetsvurdering og koordinering av 
pasientforløp inneholder anbefalinger for hvordan vur-
deringsarbeidet bør organiseres. Forslag og konklusjon 
ble godkjent av det interregionale fagdirektørmøtet. 

2018: 
Bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet sendte 
et åpent brev til Helseministeren der de uttrykte bekym-
ring for variasjon i måten rusavhengiges behov blir møtt 
på i TSB. Saken ble fulgt opp med møter mellom Helse- 
og omsorgsdepartementet, bruker- og pårørendeorga-
nisasjonene og representanter for TSB.

2019: 
Helse Midt-Norge RHF fikk, som et resultat av bruker-
organisasjonenes bekymring, i oppdrag å «utarbeide et 
grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger for å 
sikre at pasientrettighetene til rusavhengige blir ivare-
tatt på en enhetlig og omforent måte i alle helseforetak» 
(ref. Oppdragsdokument 2019 – tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 114 S, 2018–2019). 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representan-
ter fra brukerorganisasjonene, helseforetak og private 
behandlingstilbydere. Arbeidsgruppen beskrev proble-
mer og utfordringer i arbeidet med vurderinger til TSB 
og kom med konkrete forslag til praksis. 

2020: 
Rapporten Nasjonalt utredningsoppdrag TSB ble over-
sendt Helse- og omsorgsdepartementet.
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HELSE NORD RHF
Finnmarkssykehuset (1)

Universitetssykehuset Nord-Norge (1)
Nordlandssykehuset (1)

Helgelandssykehuset (1)

HELSE MIDT-NORGE
Helse Nord-Trøndelag (2)
St. Olavs hospital HF (2)

Helse Møre og Romsdal  (5)

HELSE VEST
Helse Førde (4)

Helse Bergen  (2)
Helse Fonna (4)  

Blå Kors Haugaland  
A-senter (1)

Helse Stavanger (1) 
Rogaland A-senter (1)  

HELSE SØR-ØST
Akershus universitetssykehus (7)
Blå Kors Borgestadklinikken (1) 
Sykehuset Innlandet (4)
Sykehuset Telemark (1)
Sykehuset Vestfold (1)
Sykehuset Østfold (5)
Sørlandet sykehus  (1)
Vestre Viken (9)

Oslo
A-senteret, Kirkens bymisjon (1) 

Incognito klinikk (1) 
Trasoppklinikken (1) 

Blå Kors poliklinikk (1) 
Oslo universitetssykehus (2)  

Diakonhjemmet sykehus (1)
Lovisenberg diakonale sykehus (1)

* Tallet i parentes viser antall vurderingsteam i  
helseforetaket / den private tilbyderen av TSB. 

 Bare i Oslo finnes det åtte vurderingsteam for TSB.
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HELSE VEST  
Offentlige tilbydere av TSB 
Helse Bergen HF 
Helse Fonna HF 
Helse Førde HF 
Helse Stavanger HF 

Private tilbydere av TSB med  
avtale med Helse Vest RHF 
Blå Kors Haugaland A-senter 
CRUX Kalfaret Behandlingssenter 
CRUX Verksgata Behandlingssenter 
Frelsesarmeen, Behandlingssenteret  
 i Stavanger 
Kirkens Bymisjon, Rogaland A-senter 
Stiftelsen Karmsund ABR Senter 
Stiftelsen Valdresklinikken 

Godkjente FBV-leverandører
Unicare 12 trinn

HELSE MIDT-NORGE
Offentlige tilbydere av TSB 
Helse Nord-Trøndelag HF 
St. Olavs hospital HF 
Helse Møre og Romsdal HF 

Private tilbydere av TSB med  
avtale med Helse MidtNorge RHF 
Blå Kors Lade behandlingssenter  
NKS Kvamsgrindkollektivet 
Tyrilistiftelsen, Høvringen 

Godkjente FBV-leverandører
–

HELSE SØR-ØST 
Offentlige tilbydere av TSB 
Akershus universitetssykehus HF  
Oslo universitetssykehus HF  
Sykehuset Telemark HF 
Sykehuset i Vestfold HF 
Sykehuset Innlandet HF 
Sykehuset Østfold HF 
Sørlandet sykehus HF 
Vestre Viken HF 

TSB i private sykehus 
Diakonhjemmet sykehus 
Lovisenberg Diakonale sykehus 

Private tilbydere av TSB med avtale med  
Helse SørØst RHF 
Blå Kors Behandlingssenter Eina 
Blå Kors Behandlingssenter Slemdal 
Blå Kors Borgestadklinikken 
Blå Kors poliklinikk Oslo  
Frelsesarmeens Rusomsorg,  
 Behandlings tunet 
Kirkens Bymisjon, A-senteret 
Kirkens Bymisjon, Origosenteret
Kirkens Bymisjon, Veslelien
Manifestsenteret 
Phoenix Haga 
Riisby behandlingssenter 
Samtun AS 
Skjelfoss psykiatriske senter 
Stiftelsen Fossumkollektivet 
Stiftelsen Fredheim 
Stiftelsen lncognito klinikk 
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken 
Stiftelsen Renåvangen 
Stiftelsen Solliakollektivet 
Stiftelsen Valdresklinikken
Trasoppklinikken   
Tyrilistiftelsen

Godkjente FBV-leverandører 
Alfa kurs- og behandlingssenter
Blå Kors Loland Behandlingssenter 
Care Service AS 
Mestringshusene, avd. Notodden 
Vitalis Helse Kragerø

HELSE NORD
Offentlige tilbydere av TSB 
Finnmarkssykehuset HF  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helgelandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF 

Private tilbydere av TSB  
med avtale med Helse Nord RHF 
Finnmarkskollektivet 
Kirkens bymisjon, Veslelien 
Sigma Nord, Fjelldal 
Stiftelsen Fossumkollektivet 

Godkjente FBV-leverandører  
Finnmarkskollektivet 
Sigma Nord, Fjelldal

Offentlige og private tilbydere av TSB



I hvilken kontekst arbeider vurdering teamene? 
De er regulert av lov og forskrift, i tillegg må de 
forholde seg til veileder og faglige retnings linjer. 
Vurderingsarbeidet utøves også med stor grad av 
skjønn som krever bred faglig grunnkompetanse. 

Juridisk grunnlag
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven (1999) har de 
regionale helseforetakene (RHF-ene) ansvar for å sørge 
for at personer i regionen tilbys TSB. De skal også, i 
henhold til pasient- og brukerrettighetsloven (1999), 
bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tids-
frist for pasienter som er henvist til TSB. RHF-ene har 
delegert denne oppgaven til helseforetakene, og noen 
også til private avtaleparter. De viktigste lovene og 
forskriftene vurderingsteamene må forholde seg til i 
arbeidet med henvisningene, er pasient- og brukerret-
tighetsloven (1999), spesialisthelsetjenesteloven (1999) 
og prioriteringsforskriften (2000).

Faglige føringer
Fagområdet TSB har også nasjonale faglige retnings-
linjer som setter en faglig nasjonal norm. Kunnskaps-
baserte faglige retningslinjer inneholder konkrete råd 
og anbefalinger som skal hjelpe helsepersonell og pasi-
enter til å ta gode beslutninger. 

Prioriteringsveilederen for TSB (Helsedirektoratet, 
2015) er et praktisk hjelpemiddel når man vurderer 
henvisninger. Veilederen gir konkrete anbefalinger om 
hvordan henvisninger til ulike typer pasientgrupper 
bør vurderes og hva slags tidsfrist vurderingsteamet bør 
sette for oppstart av behandling. Veilederen stadfester 
at vurderingsteamet skal være tverrfaglig, og at vurde-
ringsteamet har ansvar for å vurdere pasienter med hen-
syn til all behandling som tilbys innen TSB. 

I spørreundersøkelsen ble teamene bedt om å svare 
på hvorvidt Prioriteringsveileder TSB brukes aktivt i 
vurderingsarbeidet.

Brukes Prioriteringsveileder TSB aktivt i 
vurderingsarbeidet?

53 % 

20% % 

2% % 

25% % 

Hvilke TSB-tilbud gjør teamet rettighetsvurderinger til?  

All TSB, inkludert LAR

All TSB, unntatt LAR

Bare LAR

Kun til eget tilbud    

IPHV 
27%  

I TSB 
73% 

Hvor har vurderingsteamet for TSB sin 
organisatoriske plassering? 

90%  

10% 

Er vurderingsteamet tverrfaglig sammensatt?   

Ja 

Nei 

Figur 1 viser at 90 prosent av teamene svarer at Priori te
ringsveileder TSB brukes aktivt i vurderingsarbeidet.

Pakkeforløp TSB
Pasienter i TSB vil ofte ha behov for et langt behand-
lingsforløp med veksling mellom kommunale tiltak, 
polikliniske tjenester og døgnbehandling. Forløpene må 
derfor være godt planlagt. Pakkeforløp skal sikre kvali-
tet hele veien, at pasienten ikke dropper ut i overganger 
mellom behandlingsnivåene, og at pasienten og hjelpere 
evaluerer forløpet og begge parter opplever forutsigbar-
het i samarbeidet. 

Fra 1. januar 2019 blir alle som henvises til TSB for 
rus- eller annen avhengighetsproblematikk inkludert 
i pakkeforløp. Pakkeforløpet starter i kommunene eller 
hos fastlegen som henviser til TSB, men man registreres 
først inn i pakkeforløpet når spesialisthelsetjenesten mot-
tar henvisningen. En forløpskoordinator har overordnet 
ansvar for å følge pasienten gjennom behandlingsforlø-
pet og skal være tilgjengelig for pasient og pårørende. I 
første fase av behandlingen skal pasienten igjennom en 

Juridisk grunnlag og faglige føringer
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basiskartlegging. Når basiskartlegging er ferdig, tas det en 
klinisk beslutning om videre behov i samarbeid med den 
enkelte pasient (Helsedirektoratet 2018).

SINTEF har fått i oppgave å evaluere pakkeforløpet, 
og første del av evalueringen innbefatter fagfolks erfa-
ringer ett år etter innføringen, og hvorvidt de vurderer 
at pakkeforløpet oppfyller målsettingene (Ådnanes et al., 
2020). Pakkeforløpene er ennå i en tidlig fase i implemen-
teringen, og rapporten konkluderer med at fagfolkene 
bidrar lite til å oppnå de overordnede målene. 

Har innføring av pakkeforløp endret praksis for 
arbeidet i vurderingsteamene? *

Karianne Borgen, leder for Inntak- og 
oppstartsteam ved Avdeling for rus- 
og avhengig hetsbehandling, Helse 
Stavanger HF
– Noe av det vi vil med pakkefor-
løp, er å gjøre det enklere og raskere 
å komme i gang i TSB. Ved Helse 

Stavanger HF har vi gjennomført en intern omorganise-
ring fra fire vurderingsenheter til én felles vurderings-
enhet i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. 
Vi har utvidet mandatet til vurderingsteam og etablert 
et Inntaks- og oppstartsteam med ansvar for rettighets-
vurderinger og første fase av pakkeforløp TSB. Teamets 
oppgaver er å gjennomføre basiskartlegging, gjøre kli-
nisk beslutning og avholde første samarbeidsmøte, før 
pasienten overføres til videre behandlingstiltak i TSB. 
Målet er å sikre like rettighetsvurderinger og rask avkla-
ring av videre behandlingsbehov.

Basiskartlegging har gjort vurderingssituasjo-
nen enklere, og flytta vanskeligere beslutninger 
som behandlingsnivå lenger ut i forløpet. I større 
grad enn tidligere får pasientene rett til poliklinisk 
nivå initialt, av og til direkte rett til døgnavrusning. 
Pasientene får praktisk talt aldri direkte rett til lang-
tids døgnopphold. Dette opplever vi som fornuftig 
ressursbruk og i tråd med retningslinjene. 

Pakkeforløp innebærer at vi bruker mer ressur-
ser på administrasjon av registreringer, dvs. kodene 
i pakkeforløp.

* Anonyme sitater fra spørreundersøkelsen.
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Bruker kortere tid på rettighetsvurderingen, da 
vi ønsker at flest mulig pasienter skal møtes før vi 
tar klinisk beslutning. Altså at beslutningen tas på 
bakgrunn av møte med pasient og ikke ut fra til dels 
tynne henvisninger.



Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm 
(SHAP) er organisert som en seksjon på linje med 
de kliniske seksjonene i Avdeling rus og avhen
gighetsbehandling (ARA) ved Oslo universitets
sykehus. Henvisningsmottaket rettighets vurderer 
nærmere 3000 henvisnin ger i året.

Sentral på organisasjonskartet
SHAP er sentralt plassert på organisasjonskartet.

– Som seksjon på linje med de kliniske seksjonene får 
vi et godt overblikk over pasientstrømmen i avdelingen, 
sier seksjonens leder, Trine Lise Johannesen. – Gjennom 
å være med i ledergruppen får vi et godt utgangspunkt 
for samarbeid med ledelse og klinikere.

Varierte oppgaver
Oppgavene med å lede seksjonen spenner mellom å sørge 
for at alle deltakerne i tverrfaglig vurderingsteam følger de 
gitte overordnede retningslinjene for vurderingsarbeid, 
forberede og avholde ukentlige vurde ringsteam-møter, gi 

råd og veiledning til forskjellige samarbeidspartnere, til å 
ha daglig kontroll på ventelister og «truende fristbrudd», 
samt rapportering på aktivitet. Seksjonslederne er tett på 
kompliserte pasientløp.

Vanskelig balansegang 
Teamet må ofte balansere mellom å være pasientenes 
advokater som argumenterer for pasientens ønske om 
en bestemt behandlingsinstitusjon og forståelsen av at 
de som driver den ser at det vil være vanskelig å gi ved-
kommende et forsvarlig tilbud. 

– Ikke alle pasienter er like lette å ta imot med åpne 
armer, selv om de har fått en rett til behandling med 
dato og oppmøtested. Noen pasienter kan være svært 
krevende, og det må tilrettelegges for å gi et forsvarlig 
tilbud. Vurderingsteamene må lytte til personalet for 
eksempel ved risiko for truende eller potensielt farlige 
situasjoner.

Spesialiserte roller
SHAP har 10 ansatte. Én har som oppgave å gjøre ana-
lyser av pasientstrøm, fire forbereder henvisningene 
før vurdering i teamet, og én har ansvar for å følge opp 
pasientene som sendes ut av sykehuset for behand-
ling hos private behandlingstiltak. Én person har også 
ansvar for henvendelser som gjelder innleggelser på 
tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 
10-3. Én stilling er satt av til å «rydde» i det pasientad-
ministrative systemet og følge opp at det registreres rett. 
Pakkeforløpskoordinering og ventelisteansvar er også 
lagt til henvisningsmottaket. 

Nytte av supplerende informasjon 
Det har alltid vært hektiske dager på henvisningsmot-
taket, og enda mer etter 2015, da vurderingsfristen 
ble kortet ned fra 30 til 10 virkedager. På toppen kom 

Balansegang mellom frister  
og forsvarlighet

Trine Lise Johannesen

12  Nasjonal kompetansetjeneste TSB



innføring av pakkeforløp i 2019. Mye tid går med til for-
beredelse av vurderingsmøtene og innhenting av sup-
plerende informasjon til henvisningen.

 – Ved å være grundige unngår vi å gi rett til utred-
ning fordi vi ikke vet nok, for eksempel om hva pasienten 
ruser seg på og hvor mye, sier Johannesen. – Spesielt har 
vi nytte av å få vite status presens i forkant av avrusning. 
Jo mer vi vet om hvor mye – og på hva – den henviste 
ruser seg, jo lettere er det å beregne frist for innleggelse 
og eventuelt hvor lang innleggelsen bør være.

Teamdeltakelse på omgang
Det er to vurderingsteam ved avdelingen i OUS: Ett 
vurderer pasienter til elektiv avgiftning, og ett vurde-
rer retten til behandling i døgn, poliklinikk og LAR. 
Hver kliniske seksjon i ARA har hver sin spesialist 
med i vurderingsteamene, og oppgaven med å delta i 
de fire ukentlige møtene rullerer gjerne blant lege- og 
psykolog spesialistene.

I forkant må alle som deltar i vurderingsarbeidet ha 
gjennomgått opplæring i sykehusets egne rutinedokumen-
ter på området og Helsedirektoratets e-læring (se ramme). 

– I tillegg til å være fortrolige med metodikken for-
ventes det at deltakerne alltid skal ha lest henvisningene 
som vi skal behandle på møtet og gjort seg opp en opp-
fatning om pasientens behov, sier Johannesen. Hun er 
imponert over spesialistene som veksler raskt mellom 
behandler- og vurderingsoppgaver. 

– Jeg er imponert over at de klarer å ta av seg behand-
lerhatten, og på seg vurderingshatten, på vei til møter i 
et vurderingsteam, sier seksjonslederen. 

Holder seg oppdatert
En sentral oppgave for henvisningsmottaket er å være 
tilgjengelig for å gi råd og veiledning til henviserne. 

– Det beste er hvis de kontakter oss og gir opplysnin-
ger om pasienten underveis i henvisningsprosessen, sier 
Trine Lise Johannesen. – Det kvalifiserer oss i diskusjo-
nen om hva som vil være et optimalt pasientforløp for 
vedkommende. 

De ansatte ved SHAP jobber mye med å være godt 
oppdatert på alle behandlingstilbudene i regionen. 

– Vi setter oss godt inn i profilene både til de private 
og de offentlige helseforetakene og til FBV-tilbyderne, 
gjennom blant annet å følge med på behandlingsenhe-
tenes nettsider, pasienterfaringsundersøkelsene, lytte til 
brukerrådet og besøke behandlingsstedene. 

Ønsker mer samarbeid om henvisninger
Det dukker stadig opp nye problemstillinger som SHAP 
må finne løsninger på. En aktuell problemstilling er 
omorganisering på kommunalt nivå. Fra å være orga-
nisert i NAV kommer rustjenestene inn under ansvars-
området til helse- og omsorgstjenester i bydelene i Oslo.

Dersom det åpnes opp for at alle kommunale helse- 
og omsorgstjenester kan henvise til TSB, kan det gå ut 
over kvaliteten på, og forankringen av, henvisningene. 
En henvisning fra en miljøterapeut ved et lavterskeltil-
bud kan mangle forankring i bydel og hos fastlege. 

– Et godt samarbeid i henvisningsfasen vil alltid 
være til pasientens beste, avslutter Johannesen. 
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I helseforetakenes læringsportal finner du 
e-læringskurset Prioriteringer i spesialisthelsetje-
nesten, utviklet av Helsedirektoratet. Kurset gjør 
deg kjent med de viktigste delene av regelverket 
som styrer prioriteringsarbeidet. Hensikten er at 
«like» pasienter vurderes likt, uavhengig av kli-
nisk fagområde, uansett hvor i landet de bor og 
uavhengig av hvilket sykehus de henvises til.

Visste du at ...



Vurdering av henvisninger til TSB skal gjøres av et 
tverrfaglig team, men ikke alle vurderingsteam 
er tverrfaglig sammensatt. Høsten 2019 svarte 1 
av 10 team at de ikke var sammensatt på en måte 
som oppfyller kravet fra helsemyndighetene til å 
kunne foreta tverrfaglige vurderinger. 

TSB skal, i henhold til prioriteringsforskriften (2000), være 
tverrfaglig. Prioriteringsveileder TSB (Helsedirektoratet, 
2015) understreker viktigheten av at sosialfaglig, psyko-
logfaglig og medisinskfaglig kompetanse er ivaretatt i 
vurderingsteam. Fordi ruslidelser er sammensatte og 
påvirker både kropp, mental helse og sosiale aspekter, 
bør innspill fra alle de tre fagområdene spille inn i en 
vurdering av hvilken behandlingsinnsats som i utgangs-
punktet bør velges. Prioriteringsveilederen lister opp en 
rekke forhold som bør tas hensyn til. For eksempel er 
de sosiale rammene rundt pasienten av betydning, fordi 
tap av viktige sosiale relasjoner, arbeid og meningsfull 
aktivitet kan føre til økt risiko for prognosetap og videre 
økt behandlingsinnsats og kostnad. Vurderingsteam 
må også vurdere behovet for behandling i andre deler 
av spesialisthelsetjenesten, da mange av pasientene i 
TSB har gått med ubehandlede, alvorlige sykdommer 
over tid og har behov for utredning og behandling for 
komorbide tilstander. 

Vurdering av henvisninger til TSB er en spesialist-
oppgave, som alle andre henvisninger til spesialisthel-
setjenesten. I det tverrfaglige vurderingsteamet betyr 
dette at enten den medisinskfaglige eller den psykolog-
faglige representanten må ha spesialistkompetanse. Av 
kravet til faglig forsvarlighet, jf. helsepersonelloven § 4, 
følger det at spesialisten som vurderer henvisningen må 
ha nødvendig faglig kompetanse innen fagområdet til 
å avgjøre om pasienten har behov for nødvendig helse-

Undertegnede er spesialist i psykologisk arbeid 
med rus- og avhengighetsproblemer og gjør stort sett 
vurderingene alene. Ved tvil tas sakene opp i tverrfag-
lig team bestående av personer med psykologfaglig, 
medisinskfaglig og sosialfaglig yrkesbakgrunn.

hjelp i spesialisthelsetjenesten, og i så fall hvilken frist 
som skal settes for oppstart av helsehjelp (Rundskriv, 
Helsedirektoratet, 2015)

Er vurderingsteamet tverrfaglig  
sammensatt? 

53 % 

20% % 

2% % 

25% % 

Hvilke TSB-tilbud gjør teamet rettighetsvurderinger til?  

All TSB, inkludert LAR

All TSB, unntatt LAR

Bare LAR

Kun til eget tilbud    

IPHV 
27%  

I TSB 
73% 

Hvor har vurderingsteamet for TSB sin 
organisatoriske plassering? 

90%  

10% 

Er vurderingsteamet tverrfaglig sammensatt?   

Ja 

Nei 

Figur 2 viser at 10 prosent av teamene ikke har tverrfaglig 
kompetanse.

Hva er tverrfaglig rettighetsvurdering?

Undertegnede er spesialist i psykologisk arbeid 
med rus- og avhengighetsproblemer og gjør stort sett 
vurderingene alene. Ved tvil tas sakene opp i tverrfag-
lig team bestående av personer med psykologfaglig, 
medisinskfaglig og sosialfaglig yrkesbakgrunn.*

* Anonymt sitat fra spørreundersøkelsen.

14  Nasjonal kompetansetjeneste TSB

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/rett-til-helse-og-omsorgstjenester-og-transport/rett-til-vurdering
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/rett-til-helse-og-omsorgstjenester-og-transport/rett-til-vurdering


Utfordringer med rekruttering 
av spesialister

En forutsetning for å gjøre gode rettighetsvurderinger 
er at faglig spesialisert personell deltar i vurderingsar-
beidet. Det tverrfaglige vurderingsteamet må ha medi-
sinskfaglig eller psykologfaglig spesialistkompetanse. 
Blant annet derfor jobber Nordlandssykehusets TSB-
avdeling bevisst med å utdanne, rekruttere, beholde og 
utvikle medarbeidere som vil bli spesialister. 

Andreas Østvik, avdelingsle-
der for Avdeling for rus, psy-
kiatri og avhengighet ved 
Nordlandssykehuset, har erfart 
at det er vanskelig å rekrut-
tere ferdig utdannede lege- og 
psykologspesialister til TSB til 
Nordlandssykehuset. 

– Som følge er vi som utgangspunkt nødt til å tenke 
langsiktig rundt rekruttering. Vi har valgt å fokusere på 
rekruttering av engasjerte leger og psykologer som kan 
bli morgendagens spesialister innen TSB. 85 prosent av 
spesialistene ved avdelingen er utdannet gjennom eget 
sykehus, enten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
eller i psykisk helsevern for voksne, sier han. 

– Å ta imot studenter i praksis, LIS-rotasjon og lig-
nende, investere i dem og sikre at de føler seg godt tatt 
imot og ivaretatt i praksisperioden, er også gode rekrut-
teringsmetodikker.

– Vi lykkes bedre med rekruttering av spesialiserte 
høyskoleutdannede, hvor interessen og pågangen for å 

Spesialisering i rus og avhengighetsmedisin
I 2012 vedtok regjeringen at det skulle etableres 
egen spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin 
(Meld. St. 30, 2011–2012). Som første land i verden 
etablerte Norge spesialitet innen rus- og avhengig-
hetsmedisin, og den nye legespesialiteten ble god-
kjent i 2014. På nyåret 2020 var det 135 godkjente 
rusmedisinere i Norge. 

Spesialisering i rus og avhengighets psykologi
Psykologer har siden 1985 kunnet spesialisere seg 
innen rus- og avhengighetspsykologi. På nyåret 
2020 var det 254 godkjente psykologspesialister på 
fagområdet i Norge. 

jobbe innen TSB oppleves stor. Det er også vår erfaring at 
det lønner seg å ta imot høyskolestudenter i praksis, etter-
som flere gjerne ønsker seg tilbake etter endt utdanning.

Hva gjør dere for å beholde spesialistene?
– At ansatt nøkkelpersonell trives er sentralt. For å sikre 
trivsel er god og tett oppfølging noen stikkord. Gode 
rammevilkår for klinisk arbeid med tilstrekkelig tilgang 
på faglig støtte, kurs og kompetansehevingstiltak er 
andre sentrale faktorer.

– Akkurat nå jobber vi med å sikre bedre faglig støtte 
til utsatte spesialister i de distriktspsykiatriske sentrene 
som har pasienttilbud innen TSB, ved å etablere over-
ordnede faglige digitale nettverk. Vi håper at en slik løs-
ning kan fjerne utryggheten og sårbarheten ved å være 
få spesialister på et lite sted. 
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Hvor finner vi vurderingsteamene for TSB? Hvor
dan har de ulike helseforetakene organisert 
dette arbeidet, og er teamene synlige på orga
nisasjonskartet? Grovt sett organiserer helse
foretakene sine vurderingsteam etter en av tre 
modeller. 

De offentlige helseforetakene og private sykehusene har 
valgt å legge vurderingsteamene til ulike enheter. Flere 
helseforetak har for eksempel vurderingsteam for TSB i 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) innenfor psykisk hel-
severn (PHV). Andre helseforetak har opprettet egne, 
sentrale henvisningsmottak for TSB i avdeling for rus 
og avhengighet.

Vurderingsteamene er blitt bedt om å svare på om 
de er organisert innenfor en avdeling for TSB eller for 
PHV:

Hvor har vurderingsteamet for TSB sin 
organisatoriske plassering?

I PHV 
27 % 

I TSB 
73 % 

Hvor har vurderingsteamet for TSB sin 
organisatoriske plassering? 

Figur 3 viser at 27 prosent av landets vurderingsteam er 
organisatorisk plassert i PHV. 

Noen modeller for å organisere vurderingsteamene i det 
offentlige peker seg ut. Vi viser her tre typiske organise-
ringer av vurderingsteam i helseforetak:

Organisering av vurderingsteam  
for TSB

Sentralt vurderingsteam for TSB som 
støttefunksjon til egen TSBklinikk
I denne modellen er fagområdet TSB organisert i egen 
klinikk under sykehusdirektør. Henvisningsmottak med 
vurderingsteam er en støttefunksjon under klinikkle-
der. Alle henvisninger til TSB blir mottatt og rettighets-
vurdert her før de blir videreformidlet til TSB-enheter, 
avdelinger og private avtaleparter i helseregionen. 
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Figur 4

Sentralt vurderingsteam for TSB i egen TSB
avdeling 
Mange helseforetak har felles klinikk for psykisk helse-
vern og TSB. TSB-tilbudene er ofte organisert i en egen 
avdeling. Der denne modellen er valgt, er gjerne vurde-
ringsteamet en del av et henvisningsmottak i en egen 
seksjon. Her mottas og rettighetsvurderes henvisninger 
til all TSB og formidles både til egne og til andre TSB-
tilbud i opptaksområdet. Noen helseforetak har i tillegg 
lokale vurderingsteam i de polikliniske enhetene for 
TSB, som vurderer rett til behandling ved egen enhet. 
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Figur 5

Flere lokale vurderingsteam for TSB innenfor 
psykisk helsevern
I denne modellen finner vi TSB både i egen avdeling i kli-
nikk for psykisk helsevern og i TSB-team ved flere DPS-er. 
Det kan for eksempel være ett vurderingsteam som ret-
tighetsvurderer henvisninger til døgnbehandling i TSB i 
regionen, mens de lokale TSB-teamene i DPS-ene vurderer 
pasienter som søkes inn til tilbud i egen poliklinikk. 
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Figur 6

Disse tre eksemplene har til hensikt å vise at variasjonen 
i organisering av vurderingsteamene spenner fra sen-
trale enheter lagt til egne henvisningsmottak, til flere 
mindre team i lokale behandlingsenheter. De regionale 
helseforetakene har gitt helseforetakene stor grad av fri-
het til å velge hvordan de vil organisere vurderingsar-
beidet, ulike lokale hensyn er tatt, og dette kan forklare 
variasjonen. 

Hvilke TSB-tilbud gjør teamet 
rettighetsvurderinger til?

53 % 

20 % 

2 %

25 % 

 

All TSB, 
inkludert LAR 

All TSB, 
unntatt LAR 

Kun til eget 
tilbud  

Bare LAR

Figur 7 viser at bare 53 prosent av vurderingsteamene 
vurderer rett til all TSB og 25 prosent kun til eget tilbud. 

Vurderingsteamene skal, i henhold til veileder, rettig-
hetsvurdere til all behandling som tilbys innenfor TSB.
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Antall vurderingsteam er  
redusert

I 2017 hadde NK-TSB oversikt over 69 vurderingsteam. 
Høsten 2019 viser vår nye kartlegging at antallet var 
redusert til 63. Flere helseforetak velger å sentralisere 
vurderingsarbeidet i sine opptaksområder, og noen 
RHF har trukket tilbake vurderingsoppdrag fra private 
avtaleparter som tidligere har hatt vurderingsteam. 

Ruben Sletteng, avdelingsleder 
ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Hvor lenge har Universitets syke
huset NordNorge hatt ett sentralt 
vurderingsteam, og hva lå bak 
beslutningen om å samle vurde
ringsarbeidet?

– Vi har hatt ett sentralt vurderingsteam i omkring ti 
år, etter at vurderingsteamene i Narvik og Tromsø 
ble sammenslått. Grunnen til at vurderingsarbei-
det i helseforetakene i Helse Nord er sentralisert, er 
først og fremst at man tror en sentralisert modell 
vil gi mindre uønsket variasjon i vurderingene, og at 
kvaliteten på vurderingene går opp når fagfolk får 
mengdetrening med vurderingsarbeid. Et annet aspekt 
er kompetansekravene til vurderingsteamene, som det 
enkelte steder ville være vanskelig å oppfylle i en mer 
desentralisert modell.

Hva vil du si dere har forbedret ved å sentralisere vurde
ringene til TSB? 
– Systematikken i vurderingsarbeidet har blitt bedre 
etter at vi sentraliserte vurderingene. Vi behandler hen-
visninger raskt, og sikrer at vurderingene foretas av reelt 
tverrfaglige team, i tråd med prioriteringsforskriften. 
Det er vanskelig å vite med sikkerhet hvordan kvaliteten 
på vurderingene har utviklet seg, men mitt inntrykk er 
at færre vurderingsteam har gitt mindre variasjon i vur-
deringene og dermed mer likeverdige tilbud. Jeg mener 
at kombinasjonen av vurderingsteamenes faglige kom-
petanse og kjennskapen til det samlede behandlingstil-
budet i landsdelen har bidratt til at vurderingsteamene 
nå er mer treffsikre i sine vurderinger. 

Private ideelle avtaleparter 
med vurderingsteam

Det er per 2019 syv private avtaleparter som er delegert 
myndighet fra RHF-et til å utføre rettighetsvurderinger 
til TSB. Seks av disse oppgir at de vurderer rett til all 
TSB, unntatt LAR. De private avtalepartene har ulike 
behandlingsprofiler og ulike målgrupper, men alle har 
lang erfaring med å tilby behandling av rus- og avhen-
gighetslidelser. Alle har vurderingsteam i egen enhet, og 
henvisningsprosessen er beskrevet på deres nettsider. 
Der vises det enten til egne henvisningsskjemaer, eller 
det er listet opp hva henvisningen skal inneholde og 
hvor man henvender seg for å få en henvisning. 

Johanna Stueland Bjørkavåg, 
klinikksjef ved Blå Kors 
Haugaland A-senter

Hvorfor er det viktig for dere ved 
Blå Kors Haugaland Asenter å 
vurdere rett til behandling ved 
eget tilbud?

– Vi er den største TSB-aktøren i Helse Fonna og har høy 
kompetanse og lang tradisjon i å tilby individuelt tilpasset 
behandling. Eget vurderingsteam gjør at vi effektivt kan 
planlegge, igangsette og koordinere helhetlige behand-
lingsforløp til det beste for pasienten. Dette gjelder dersom 
vi kan tilby riktig og ønsket behandlingstilbud, men det er 
like viktig hvis vi må finne tilbud ved andre TSB-enheter. 

Hvordan sikrer dere samarbeid med helseforetakene 
rundt de pasientene som ikke får tilbud hos dere?
– Vi har etablert et nært og gjensidig forpliktende samar-
beid med våre samarbeidspartnere i kommunene og spe-
sialisthelsetjenesten. En betydelig andel av pasientene som 
blir henvist til oss, viderehenviser vi til andre behand-
lingstilbud. Vår grunnholdning er at helseforetakene ikke 
er konkurrenter, men våre aller nærmeste samarbeids-
partnere. I tillegg til formelle samarbeidsavtaler vedlike-
holdes det gode samarbeidet gjennom kommunikasjon 
per telefon og møter. Sammen utformer vi helhetlige 
forløp i konkrete pasientsaker. Vi er godt kjent med alle 
TSB-enhetene i helseforetaket, vi deltar på faste samar-
beidsmøter koordinert av Helse Fonna HF, og anser oss 
som en viktig del av helseforetakets samlede TSB-tilbud.
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Arbeidet med rettighetsvurderinger krever god 
oversikt og kunnskap om innholdet i behand
lingen som tilbys, slik at pasienten ikke får feil 
eller mangelfull behandling. Dette kan føre til 
at behandlingen påfører nederlag og i verste fall 
være direkte skadelig. 

Tilbudene i TSB er mangfoldige, og består ikke bare av 
poliklinisk behandling og kortvarige intervensjoner. Det 
finnes også et bredt spekter av langtidsbehandling, der 
pasienter kan være inneliggende i inntil ett år. Tilbudene 
består av dagbehandling, ambulante tjenester, døgnbe-
handling i akutt-, avrusnings-, korttids- og langtidsenheter 
(også for ruspasienter som er holdt tilbake uten eget sam-
tykke), samt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

For å treffe gode avgjørelser må vurderingsteamene 
ha oversikt over tilbudene og kjenne til hva slags behand-
lingstilnærming pasienten kan forvente å få ved hvert av 
behandlingsstedene. En treffsikker vurdering vil øke sann-
synligheten for at pasienten får behandling som møter deres 
individuelle behov. Ulike brukerrepresentanter har ulike 
oppfatninger om veien til suksess i vurderingsarbeidet.

Jon Storaas, brukerrepresentant  
og styremedlem i FFHR (Foren-
ingen for helhetlig ruspolitikk)
– Veien til suksess innebærer 
at  vurderingsteamene har god 
kjennskap til behandlingsmulig-
hetene. Alene har ikke pasienten 
godt nok kunnskapsgrunnlag 
for å fatte et behandlingsvalg. 

Pasientens  kilder til kunnskap om behandlingsalter-
nativene kan være venner i rusmiljøet. Avhengig av 
om det har gått godt eller dårlig med den en spør, kan 
svaret  være  at behandlingsstedet enten er «bånn» eller 
helt fantastisk. Når det gjelder de som henviser – leger, 

sykehus- eller NAV-ansatte – mangler de dyp kunnskap 
om hele rusfeltet. Faren er derfor stor for at pasienters 
ønsker og preferanser baseres på rykter, antakelser og 
individuelle forhold. Dette gjør vurderingsteamene til 
viktige støttespillere for pasienten. 

Ronny Bjørnestad, brukerrepre-
sentant og leder for ProLAR-Nett
– Den største barrieren på vei 
inn i rusbehandling er man-
gel på nøytral informasjon om 
mulighetene! Det mest typiske 
er at pasienter som blir henvist til 
rusbehandling takker ja til tilbud 
om behandling innenfor helse-

foretaket han eller hun sokner til. For noen er det viktigst 
at tilbudet ligger i nærområdet, for andre går preferansene 
på andre faktorer. Hvis du ønsker et annet tilbud, må du stå 
litt på. Det blir en litt komplisert saksgang med vurderin-
ger av kapasitet, tidsfrister og annet. Det er litt kronglete, 
men ikke umulig å praktisere fritt valg av behandlingssted. 

– Et annet og viktigere poeng på veien inn i behandling 
er at de som er tildelt behandlingsplass ofte ikke har peiling 
på hva de går til! Hva slags ideologi jobber behandlings-
stedet etter? Hva er begrunnelsen for det? Slik informasjon 
trenger mange for å være forberedt på det som kommer. 

Rett behandlingsvalg i mangfoldet 
av tilbud
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Store geografiske forskjeller i Norge og i hvor
dan helseforetakene er organisert, bidrar også 
til at rettighetsvurderingene blir organisert ulikt. 
Noen helseforetak har flere, lokale vurderings
team. Samarbeider disse teamene med hveran
dre, og i så fall hvordan?

Spørreundersøkelsen viste at vurderingsteamene innad 
i samme helseforetak i varierende grad samarbeider, og 
blant dem som gjør det, er det ulike former for samar-
beid. Det er også forskjell på grad av samarbeid internt i 
helseregionene. Noen steder er samarbeidet formalisert, 
og det holdes årlige samlinger der teamene kommer 
sammen, diskuterer felles utfordringer og eventuelle 
nye føringer fra helsemyndighetene. Andre steder, sær-
lig der vurderingsteamene er underlagt DPS-strukturen, 
har teamene lite kontakt med andre som vurderer pasi-
enter for rett til TSB. 

Har dere et praktisk eller faglig samarbeid med 
andre vurderingsteam?

Ja  
69 % 

Nei  
31 % 

Har dere et praktisk eller faglig samarbeid med 
andre vurderingsteam?  

Figur 8 viser at 69 prosent av vurderingsteamene sier de 
samarbeider praktisk eller faglig med andre vurderings
team.

Samarbeid og 
nettverk for likere 
vurderinger 
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Harmonisering gjennom nettverk
Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerte gjennom 
prosjekt Rett og frist (2017) samlinger for alle landets 
vurderingsteam. Etter å ha gjennomført regionale 
«harmoniseringskonferanser» med vurderingsteam i 
alle helseregioner vet vi at praksis kan variere fra sted 
til sted. Det er ikke en selvfølge at den samme pasien-
ten blir vurdert likt uavhengig av hvem som vurderer. 
Dette til tross for at de fleste vurderingsteamene bruker 
prioriteringsveileder for TSB aktivt (se side 8). De ulike 
enhetene med ansvar for rettighetsvurderinger bør ha 
mulighet til å bryne seg mot hverandre. Gjennom å dis-
kutere det konkrete vurderingsarbeidet i fellesskap vil 
vi kunne bidra til at uønsket variasjon reduseres og til 
likeverdige helsetjenester i hele landet.

Vibeke Alstadvald, pasientkoor-
dinator ved Seksjon for regional 
analyse og pasientkoordinering 
TSB, St. Olavs hospital HF

Helse MidtNorge har i mange år 
samlet alle sine vurderingsteam 
til årlige «harmoniseringsmøter». 
Hvorfor er disse samlingene viktige?

– Hovedformålet med samlingene er å forsøke å kalibrere 
vur deringer og skape en felles forståelse av prioriterings-
veileder, relevant lovverk, forskrifter og veiledere. Da er 
det avgjørende at man møtes og snakker sammen. Det 
er også godt å ha en arena hvor man kan utveksle erfa-
ringer med andre som driver med vurderingsarbeid, 
særlig fordi dette er et arbeid som i stor grad er basert på 
skjønn. Det er dessuten fint å bli kjent med andre som 
driver med vurderingsarbeid, blant annet fordi det gjør 
det lettere å ta kontakt når man for eksempel har behov 
for å drøfte ulike problemstillinger. 

Har dere ønsker for et fremtidig samarbeid mellom 
vurderings teamene i din organisasjon, i regio nen 
eller i landet for øvrig? *

Ja! Jevnlig samarbeid med regionale vurde-
ringsteam (for eksempel minimum et Skype-møte 
i måneden). Eventuelt årlig nasjonal konsensus-
konferanse.

Ja, både regionalt og nasjonalt. Det vil kunne 
bidra til kompetanseutvikling og konsistens i vurde-
ringene (…).

Gjerne mer samarbeid på tvers av organisasjo-
ner, felles undervisning eller konferanse for å sikre 
at pasienter blir rettighetsvurdert mest mulig likt på 
tvers av behandlingsenheter.
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Vurderingsteamene oppgir at lite informative 
henvisninger er blant de største utfordringene i 
vurderingsarbeidet. Det medfører at de bruker 
tid på å innhente flere opplysninger fra pasient 
eller henviser før rettighetsvurdering. 

I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven (1999) 
§ 2-2 skal pasienten innen 10 virkedager etter at hen-
visningen er mottatt få informasjon om utfallet av ret-
tighetsvurderingen. Vurderingen skal skje på grunnlag 
av henvisningen. For å kunne gjøre en god vurdering 
av pasientens behov er teamene derfor avhengige av 
at henvisningen inneholder nødvendige opplysninger.
Det finnes gode hjelpemidler for å skrive henvisninger 
til spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har blant 
annet utarbeidet en nasjonal veileder for henvisninger 
til spesialisthelsetjenesten (2015). I tillegg finnes det en 
mal for henvisninger til TSB (se neste side) i pakkefor-
løp TSB (Helsedirektoratet, 2018). 

Likevel er lite utfyllende henvisninger blant de stør-
ste utfordringene i vurderingsarbeidet. To tredjedeler av 
vurderingsteamene oppgir dette. Teamene sier at de ofte 
har behov for å innhente informasjon i tillegg til hen-
visningen for å kunne gjøre en rettighetsvurdering. Det 
kan være vanskelig å komme i kontakt med pasient eller 
henviser innen 10-dagersfristen. 

I henhold til Helsedirektoratets informasjon om lov 
og forskrift for prioriteringsveilederne (2015) kan ikke 
henvisninger som er mangelfulle returneres til henvi-
sende instans uten vurdering. Hvis det ikke er mulig 
å få innhentet tilleggsopplysninger, må henvisningen 
uansett vurderes. Usikkerhet om pasienten har rett til 
nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten vil kunne 
bety at pasienten gis rett for å unngå at pasienten blir 
den skadelidende part. 

Hva er de største utfordringene i arbeidet med 
vurdering av henvisninger? *

Henvisningen – en utfordring for alle

Det er kort tid på å gjøre vurderingen for noen 
pasienter. Mer tid før vurderingen må gjøres kunne 
bidratt til større treffsikkerhet knyttet til valg av 
behandling. Mulighet til å innkalle til en avklarende 
samtale? Det er vanskelig å gjøre en god kost-/nyt-
tevurdering. Pasientens medbestemmelsesrett står 
sterkt – vanskelig med faglig autonomi for vurde-
ringsteam. Tidspress i vurderingsarbeidet åpner i 
liten grad for en mer felles drøfting med pasienten 
angående valg av behandling og sted for behandling. 

Kort frist for å behandle henvisningene. Dessverre 
hender det at vi ikke rekker å hente inn informasjon fra 
henviser og/eller pasient innen vurderingsfristen har 
gått ut. Dette er også knyttet til dårlige/mangelfulle 
henvisninger. Henvisningene vi mottar, spesielt fra 
leger, er ofte særdeles mangelfulle. Vi vet at det ikke 
handler om vond vilje, men at de har så dårlig tid.

Lite skildrande tilvisingar, med for lite opplysnin-
gar til å gjere gode vurderingar. Det fører til mykje 
arbeid med å innhente meir informasjon.

Sikre utfyllende og korrekte opplysninger innen frist, 
vanskelig å komme igjennom på telefon til henviser. 
Mange henvisninger har feil kontaktdata på pasienten, 
noe som gjør at pasienten ikke møter til konsultasjon.

* Anonyme sitater fra spørreundersøkelsen.

Rett til behandling?  23 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/henvisningsveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/henvisningsveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne/nar-henvisninger-vurderes
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne/nar-henvisninger-vurderes


Henvisningen bør inneholde en kortfattet status 
som inkluderer:

Aktuelt
• Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at 

brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det 
ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om 
hjelp til skriftliggjøring.

• Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor 
behandlingen bør finne sted.

• Pasientens ressurser.
• Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproble-

matikk (spillproblematikk, bruk av anabole andro-
gene steroider).

• Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og 
ansvarsgruppe?

• Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgings-
tiltak.

• Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. 
Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.

• Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risiko-
faktorer for selvskading/selvmord.

• Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inklu-
dert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med.

• Vurder behov for avrusning.

Familie/sosialt
• Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindre-

årige barn og/eller søsken.
• Sosiale forhold inkludert boligforhold.
• Interesser og nære støttepersoner.
• Arbeid/utdanning (herunder sykemelding), økonomi 

og nettverk.
• Har pasienten førerkort? Se Førerkortveilederen.

Andre forhold
• Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddel-

bruk.
• Informasjon om allergier (inkludert legemiddel-

allergier).
• Kartlegge om pasienten har historie med vold og 

trusler (utsatt for og/eller utøvd).
• Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilret-

telegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.).
• Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle 

forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn.
• Har pasient individuell plan (IP)?

Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vur-
dert, inkludert blodprøver der det er aktuelt. (Nød-
vendig somatisk diagnostikk vil sluttføres i spesialist-
helsetjenesten dersom pasienten vurderes å ha rett til 
helsehjelp.) Det bør komme tydelig frem hva som er 
begrunnelsen for henvisningen. Ved behov for særlig 
tilrettelegging må dette fremkomme i henvisningen.

Kilde: Pakkeforløp TSB (Helsedirektoratet, 2018)

Leser dere henvisningene før vurderingsmøtet og 
innhenter supplerende informasjon ved behov? 

Ja 
82 % 

Stort sett 
3 % 

Nei 
15 % 

Leser dere henvisningene før vurderingsmøtet og 
innhenter supplerende informasjon ved behov?   

Figur 9 viser at 82 prosent av vurderingsteamene leser 
igjennom henvisningene før vurderingsmøtet, og ved 
behov innhenter de supplerende informasjon.

Helsenorge.no har informasjonstjenesten «velg 
behandlingssted» som skal bidra til at pasien-
ter og henvisere får nok informasjon til å kunne 
benytte seg av retten til å velge behandlingssted. 
På nettsiden www.velgbehandlingssted.no finnes  
helsetjenestekatalogen på norsk helsenett. Pasient-
rådgivere kan gi personlig veiledning over telefon. 

Visste du at ...

Ved behov for å drøfte om pasienten bør henvises 
kan henviser kontakte spesialisthelsetjenesten for 
å få veiledning. Se også Spesialisthelsetjenestens 
veiled ningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (Rundskriv 1-3/2013).
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informasjon. I tillegg tar det tid å skape relasjon, spesi-
elt innenfor temaer som er tabubelagt for pasienten og i 
særdeleshet for å unngå stigmatisering fra legens side. 
Innimellom kan det virke som den beste løsning er å skrive 
en henvisning selv om den er ufullstendig, for da får pasi-
enten raskere den hjelpen vedkommende trenger og etter-
spør.

Vegard Løkken Aase, fastlege i 
Stavanger
– Som mange andre i helsevese-
net opplever jeg at jeg får stadig 
mindre tid til alle oppgavene. 
Dette kan jo medføre mindre tid 
til å skrive gode henvisninger. 
Heldigvis har jeg aldri opplevd 
at mine pasienter får avslag der-

som jeg henviser til spesialisert rusbehandling, og jeg 
regner derfor med at inntaksteamene legger ned store 
ressurser i å finne rett plass for pasienten. 

Dagfinn Haarr, tidligere fastlege 
i Kristiansand
– Jeg vil svare på hvorfor jeg etter 
hvert skrev gode henvisninger. 
Hemmeligheten ligger i at man 
i første samtale gjør en nøye 
kartlegging og spør om alt man 
tenker seg at kan være relevant 
for en henvisning. Jeg stilte alltid 

lukkede spørsmål og ba pasienten bare svare på det jeg 
spurte om. Dette ble lagret i journal, og hvis det ble aktu-
elt med en henvisning, var det bare å skrive inn aktuell 
situasjon og sende! Det er lurt å gjøre det sånn fordi pasi-
ent/lege-relasjonen ofte starter med et element av akutt-
behandling, og pasienten kan ofte være frustrert. Da kan 
man komme skjevt ut og glemme å spørre om alt dette 
andre som kan være viktig for videre behandling. 
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Fastleger om henvisninger 

For mange vil det være naturlig å kontakte fastlegen hvis 
man tror man har et rusproblem. Ofte vil fastlege kunne 
utrede og veilede pasienten, eventuelt ved hjelp av inter-
vensjoner som er egnet i fastlegepraksis. Ved behov for 
spesialisthjelp vil legen henvise pasienten til behandling 
i TSB.

En stor andel av vurderingsteamene oppgir at hen-
visninger fra fastlegene ofte er lite utfyllende. Denne 
utfordringen gjelder ikke kun for TSB. Riksrevisjonen 
har undersøkt myndighetenes arbeid med å sikre god 
henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetje-
nesten. Der sier de at 80–90 prosent av sykehuslegene 
jevnlig opplever at henvisningen ikke inneholder den 
informasjonen de trenger. Henvisninger med dår-
lig kvalitet fører til at ressursene i helsetjenesten ikke 
utnyttes på en måte som gir best nytte for pasientene 
(Riksrevisjonen, 2018). 

Hva sier fastlegene selv om hva som er utford
ringene med å skrive gode henvisninger til TSB?

Connie Jensen, fastlege i Tromsø
– Den største utfordringen er 
mangel på tid. Dette gjelder både 
tid til å skrive en god henvisning, 
men også tiden som skal til for 
å få gode opplysninger fra pasi-
enten. Ofte klarer jeg ikke det 
på 15 minutter, og må sette av 
flere legetimer for å få dekkende 



Saker som gjelder tvang i behandling av rusmid
delavhengige følger ikke vanlig henvisningspro
sess. Hvilken rolle har vurderingsteamene i disse 
sakene?

Helsedirektoratet anbefaler bistandsteam, et samarbeidsor-
gan mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i saker 
som angår tvang i TSB (Helsedirektoratet, 2016, s. 17). 
Bistandsteam kan bidra til å sikre sammenheng i tjenes-
tene, og være et sted hvor utfordringer og spørsmål knyttet 
til bruk av tvang kan diskuteres. Bistandsteamet bør være 
tverrfaglig, og det vil også være en fordel med juridisk kom-
petanse. Etablering av bistandsteamet bør være forankret i 
samarbeidsavtalen mellom kommune og helseforetak. 

Ved spørsmål om en pasient skal legges inn på tvang i 
TSB etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3, 
følger ikke saken vanlig henvisningsgang. Når kommunen 
vurderer å fremme en tvangssak, samles bistandsteamet, og 
saken diskuteres før den fremmes for fylkesnemnda. Dette 
er komplekse saker, noe som betyr at kommunen trenger 
råd og veiledning fra noen som har god oversikt over TSB i 
regionen for å finne det best egnede tilbudet. 

Bistandsteam – samarbeid før  
innleggelser på tvang i TSB

Tilbakehold etter Lov om kommunale helse 
og omsorgstjenester (§§ 102 og 103)
Det regionale helseforetaket har ansvar for institu-
sjonsplasser der personer med en rusmiddelavhen-
gighet kan holdes tilbake uten eget samtykke med 
hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstje-
nester §§ 10-2 og 10-3 (gjelder gravide). Vurderinger 
om bruk av tvang skal holdes atskilt fra rettighetsvur-
deringer, men tilstanden til pasienter under tvang er 
som regel svært alvorlig. Dersom pasienten ønsker 
videre helsehjelp etter opphørt tvang, er hovedrege-
len at pasienten er å anse som rettighetspasient inn-
til vedkommende er «behandlet ut av sin tilstand». 
Hvilken behandling som er nyttig og kostnadseffek-
tiv, vil være en faglig vurdering på samme måte som 
for andre rettighetspasienter som er innlagt for TSB. 

Prioriteringsveileder TSB (Helsedirektoratet, 2015)

Har vurderingsteamet en rolle i bistandsteam for 
tvangssaker etter HOL §§ 10-2 og 10-3?

    er epost og telefon er vanligste måte å samarbeide på.
      nterne samarbeidsmøter

    kalibreringsmøter for sine vurderingsteam

Ja 
32 % 

Nei 
68 % 

Figur 10 viser at 32 prosent av vurderingsteamene har en 
rolle i bistandsteam.
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Vi har undersøkt hvorvidt vurderingsteamene for TSB 
har en rolle i bistandsteam:
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Bistandsteam i praksis
Avdeling for rus og avhengig-
het (ARA) i Vestre Viken HF har 
årelang erfaring med å drive 
bistandsteam. Hilde Marie 
Odde, klinisk spesialist i psykia-
trisk sykepleie, deler erfaringer 
fra arbeidet.

– Kommunens helsetjeneste 
tar kontakt med forløps- og 
inntakskoordinator i ARA ved 
behov for å drøfte pasientens 

behandlingsbehov, og melder behov for bistandsteam. 
Kommunen innhenter pasientens samtykke før et even-
tuelt møte i bistandsteam slik at drøftingen ikke trenger 
å være anonym. Da har deltakerne mulighet til å forbe-
rede seg godt til å gjøre en god vurdering. I bistandstea-
met deltar ansatte fra kommunen og spesialisthelsetje-
nesten, og tverrfaglighet i vurderingen ivaretas. For å 
sikre at pasienten har mulighet til å medvirke i sin egen 
sak, får hen tilbud om å delta i møtet.

– Bistandsteamet tilstreber at pasienten skal ønske 
behandling frivillig, og det legges til rette for dette 
før en eventuell beslutning om innleggelse på tvang. 
Gjennomføring av møter i bistandsteam medfører 
bedre forberedte innleggelser og bedre koordinering 
av pasientens forløp. Tett dialog mellom ulike aktører i 
hjelpeapparatet øker forståelsen av hverandres mulig-
heter og eventuelle begrensninger. Med bistandsteam 
har vi oppnådd bedre pasientbehandling. 

– Bistandsteam legger til rette for bedre brukermed-
virkning, noe som gjør at pasientene ofte får et bedre 
behandlingstilbud. I de tilfellene der pasienten og/
eller pårørende deltar, kommer ofte pasientens res-
surser til syne. Mange har også selv tanker om hva de 
trenger og under hvilke rammer.

– Gjennomføring av møter i bistandsteam, med sam-
arbeid og tett dialog på tvers av nivåene, er menings-
fullt og faglig utviklende. Tidsmessig krever det ikke 
mer enn om man skulle hatt utallige telefonhenven-
delser frem og tilbake. 



Flere vurderingsteam påpeker at samarbeidet om 
pasienter med psykisk helsevern er utfordrende, 
og at det fremdeles er uklarheter i hvem som har 
ansvar for hvilken pasientgruppe. Hva er egentlig 
en ROPpasient, og hvem har hovedansvaret for 
behandling i spesialisthelsetjenesten?

Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP) er 
særlig sårbare og faller ofte mellom to stoler. Flere vur-
deringsteam oppgir at det kan oppstå uenigheter med 
psykisk helsevern (PHV) om hvor ROP-pasienter skal 
ha sin primærkontakt og hvilket pakkeforløp de skal 
registreres i. Hele 15 prosent av teamene oppgir dette 
som en av de største utfordringene i arbeidet med ret-
tighetsvurderinger. Det kan være faglig uenighet rundt 
hvem som skal ta ansvar for behandling, og i ytterste 
konsekvens kan det resultere i at pasienten ikke får det 
tilbudet de burde hatt.

Hvordan skal ROP-pasienter vurderes?

Hva er ROP?
Ni av ti pasienter i TSB har en psykisk lidelse, hvorav 
angst og depresjon er de vanligste (Folkehelseinstituttet, 
2018, s. 106). Psykiske plager som angst eller depresjon 
kan være en følge av å ha et omfattende behandlingstren-
gende rusproblem og være i en krevende livssituasjon. 
Angst og depresjon er også vanlige lidelser i normalbe-
folkningen; en av fire vil oppleve en angstlidelse i løpet 
av livet og en av fem en depresjon (Folkehelseinstituttet, 
2018, s. 28).

Forkortelsen ROP-lidelse viser til samtidig rusmis-
bruk og psykisk lidelse, det vil si at personen har to 
selvstendige lidelser. I Nasjonal faglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av pasienter med 
samtidig psykisk lidelse og ruslidelse (Helsedirektoratet, 
2012), også kalt ROP-retningslinjen, defineres ROP 
som to separate diagnoser: 1) Psykisk lidelse som ikke 
er rusutløst og 2) Ruslidelse. Definisjonen fordrer altså 
at den psykiske lidelsen ikke forsvinner når rusbruken 
opphører. 

Det kan oppstå uenigheter om hvor ROP-pasienter 
skal ha sin hovedkontakt og sitt pakkeforløp. Det 
hadde vært ønskelig at denne avklaringen ble gjen-
nomført på en smidigere måte.*

ROP-pasientene – fortsatt uklart hvem som skal 
behandle hvem – store faglige uenigheter gjør at 
pasienter ikke får det tilbudet de har krav på.*

* Anonyme sitater fra spørreundersøkelsen.
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Hva sier anbefalingene?
ROP-retningslinjen gir anbefaling om at helseforetakene 
skal samordne vurderinger og inntak av denne pasient-
gruppen slik at de får et koordinert tilbud. For at TSB og 
PHV skal få mer kunnskap om hverandres fagområder, 
trenger vi gode rutiner for et tettere samarbeid om å gi 
ROP-pasientene det tilbudet de har krav på.

Ved vurdering av henvisninger av pasienter til PHV, 
der det også foreligger en mindre alvorlig ruslidelse, bør 
spesialisten ha kunnskap og kompetanse om utredning 
og behandling av ruslidelser. Det samme gjelder for spe-
sialister i TSB som vurderer henvisninger der pasien-
ten har en mindre alvorlig psykisk lidelse. Spesialister 
i rus og avhengighet bør ha kunnskap og kompetanse i 
utredning og behandling av psykisk lidelse. 

Retningslinjer beskriver og gir anbefalinger om ansvars-
fordelingen mellom TSB og PHV. Figur 11 er hentet fra 
ROP-retningslinjen (kap. 8) og er til hjelp i diskusjoner 
der det er uenighet om det er TSB eller PHV som har 
ansvaret for en ROP-pasient. 

Ansvar: PHV PHV eller TSB TSB

Psykisk 
lidelse: Alvorlig Mindre  

alvorlig
Mindre 
alvorlig

Ruslidelse:
Alvorlig 
og mindre 
alvorlig

Mindre  
alvorlig Alvorlig

Figur 11 viser et skjematisk oppsett av ansvarsforhold 
mellom TSB og PHV rundt pasienter med ROPlidelse. 

I spørreundersøkelsen oppgir hele 15 prosent av 
vurderingsteamene at det er utfordringer i samarbeidet 
med psykisk helsevern om ROP-pasientene. Det kan 
være faglig uenighet rundt hvem som skal ta ansvar for 
behandling, og i ytterste konsekvens kan det resultere i 
at pasientene ikke får det tilbudet de burde hatt. 

Brukes ROP-retningslinjen aktivt i vurderings-
arbeidet?

Ja 
63 % 

Noen 
ganger 
27 % 

Nei
10 % 

Figur 12 viser at 10 prosent av vurderingsteamene ikke 
bruker ROPretningslinjen når de arbeider med rettig
hetsvurdering. 

Pasienter med mer alvorlige psykiske lidelser som 
alvorlige depresjoner, bipolare lidelser og psykoser 
og med et samtidig rusproblem, skal tilbys behand-
ling i psykisk helsevern. Ved alvorlig psykisk lidelse 
og omfattende rusproblem har psykisk helsevern 
ansvar i henhold til retningslinjer for rus og psyki-
atri (ROP). En del pasienter vil kunne trenge kom-
petanse fra begge fagområder. Pasienter med psy-
kosesymptomer utløst av rus skal i første rekke ha 
behandlingstilbud i psykisk helsevern.

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne 
(Helsedirektoratet, 2015)
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Vi har undersøkt hvordan norske vurderingsteam 
for TSB er organisert, hvordan de behandler og 
rettighetsvurderer henvisningene. Resultatene 
fra spørreundersøkelsen er oppsummert i denne 
utgaven av vår skriftserie, og her gjør vi en 
betraktning av resultatene. 

De regionale helseforetakene har en klart definert opp-
gave med å delegere myndighet for arbeid med rettig-
hetsvurderinger. De har ansvar for å sikre at arbeidet 
er faglig forsvarlig og skjer etter gjeldende forskrift og 
retningslinjer. 

Rettighetsvurdering til TSB skal skje i henhold til 
prioriteringsveileder, nasjonale faglige retnings-
linjer og annet regelverk. Vurderingene skal være 
godt dokumentert og gi en retning for behand-
lingen. Der man fraviker anbefalinger, skal dette 
begrunnes skriftlig i journal. 

Langt mellom teori og praksis

Anbefaler sentralisering 
Nasjonale arbeidsgrupper de senere årene (Nasjonalt 
RHF-nettverk TSB, 2018, Helse Midt-Norge RHF, 2020) 
peker på at antallet vurderingsteam er for høyt til å 
sikre at pasientene i TSB får pasientrettighetene oppfylt 
likt, uavhengig av hvor i landet de bor. Nasjonalt RHF-
nettverk TSB (2018) anbefaler en sentralisert modell 
der rettighetsvurdering foregår i egne henvisnings-
mottak i helseforetakene. Det kan gi teamene «meng-
detrening» i rettighetsvurdering, og samle og utvikle 
spisskompetanse. Der kan det også sikres god oversikt 
over behandlingstilbudene som finnes. Antakelsen er at 
dette vil bidra til mindre uønsket variasjon i praktise-
ring av prioriteringsvilkårene, og best mulig utnyttelse 
av behandlingskapasiteten. 

Vurderer kun til eget tilbud
Vurderingsteamene har, i henhold til Prioriterings-
veileder TSB (Helsedirektoratet, 2015), ansvar for å vur-
dere pasienter med hensyn til all behandling som tilbys 
innenfor TSB. Dette inkluderer også legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR), behandling av spillavhengighet og 
behandling av helseskader etter bruk av anabole andro-
gene steroider, for å nevne noe. 

Likevel viser kartleggingen vår at bare litt over halv-
parten av vurderingsteamene vurderer rett til all TSB. 
Ett av fire team vurderer kun rett til eget behandlings-
tilbud. Teamene det gjelder er lokale, desentraliserte 
vurderingsteam. Halvparten av teamene som kun ret-
tighetsvurderer til eget tilbud er organisert i DPS-er i 

Det er store forskjeller i hvor mange henvisnin-
ger teamene vurderer – alt fra 35 til 3150 hen-
visninger per år (2018). !

30  Nasjonal kompetansetjeneste TSB



psykisk helsevern. De resterende er organisert i ulike 
behandlingsenheter i TSB-avdelinger. Vurderingsteam i 
sentrale henvisningsmottak kan bidra til at flere henvis-
ninger til TSB blir rettighetsvurdert for alle tilgjengelige 
behandlingsalternativer. 

Organisering og tverrfaglighet 
Vurderingsteam for TSB skal være tverrfaglig bemannet 
med lege, psykolog og sosialfaglig kompetanse tilgjen-
gelig. Lege eller psykolog skal ha spesialistkompetanse. 
Dette er hjemlet i forskrift og veileder, og er en standard 
som ikke skal fravikes. 

Kartleggingsundersøkelsen viser at hele 10 prosent 
av teamene ikke er tverrfaglig sammensatt slik kravene i 
forskrift og veileder forutsetter. Alle vurderingsteamene 
som oppgir at de ikke er tverrfaglig sammensatt er 
lokale, desentraliserte team, og en tredjedel er organi-
sert i et DPS i klinikk for psykisk helsevern. Dette tyder 
på at en desentralisert organisering kan ha uønskede 
konsekvenser for muligheten for tverrfaglighet etter 
gjeldende faglige føringer. Der tilgangen på spesialister 
er lav, bør derfor arbeidet med rettighetsvurderinger 
samles i større, sentrale vurderingsteam, eller det må 
legges til rette for deltakelse på virtuelt møterom. 
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De tverrfaglige vurderingsteamene kan og skal 
være en fagressurs i avdelinger for rus og avhen
gighetsbehandling. Teamene er tverrfaglige, i 
kontinuerlig dialog med henvisere, kjenner alle 
behandlingstilbudene i regionen, og de har et 
godt bilde av pasientpopulasjonen i sitt opptaks
område og derigjennom behovene. Temaene vi 
har valgt ut under, kan alle kvitteres ut ved sen
tralt vurderingsteam. 

Av Guri Spilhaug
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Pakkeforløp
Rundt halvparten av vurderingsteamene oppga i spør-
reundersøkelsen at pakkeforløpet ikke hadde endret 
praksis for arbeidet i særlig grad. Noen har likevel gjort 
store omorganiseringer, og pakkeforløp vil kunne endre 
rollen til flere vurderingsteam fremover. De kan ha en 
sentral rolle i den innledende fasen i pakkeforløp TSB 
hvor det skal gjøres basiskartlegging og pasienten skal 
involveres i den videre behandlingsplanen. 

Et virkemiddel for å realisere forutsigbare pakkeforløp 
er koordineringsenheter som binder sammen den enkeltes 
forløp. Enheten kan også ha en viktig rolle i veiledning av 
henvisere, fastleger og kommunene, i tillegg til å ha kon-
takt med pasienter og pårørende. Et henvisningsmottak 

med sentralt vurderingsteam vil fylle rollen som bistand 
til samarbeidspartnere i TSB med koordinering av pasient-
strøm. De kan sikre tverrfaglighet i beslutninger som tas i 
forbindelse med skifte av behandlingsnivå. 

Samtidig rus og psykisk lidelse
Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP) er 
særlig sårbare og faller ofte mellom to stoler. Flere vurde-
ringsteam oppgir at det kan oppstå uenigheter om hvor 
ROP-pasienter skal ha sin primærkontakt og hvilket pakke-
forløp de skal registreres i. Hele 15 prosent av teamene opp-
gir dette som en av de største utfordringene i arbeidet med 
rettighetsvurderinger. I slike tilfeller vil en koordinerende 
enhet ved et sentralt henvisningsmottak være pådriver for 
samarbeidsformer til det beste for disse pasientene.

Tvang i TSB
Vurderingsteamet må være tilgjengelig for henviser 
og tilby konkret samarbeid i vanskelige saker, eksem-
pelvis saker som angår helse- og omsorgstjenesteloven 
§§ 10-2 og 10-3 (tvang). Vår kartleggingsundersøkelse 
viser at ett av tre vurderingsteam i dag har en rolle i 
bistandsteam for tvangssaker. En koordinerende enhet 
ved et sentralt henvisningsmottak har den rette kompe-
tansen og vil være en viktig samarbeidspart for kommu-
nen når det gjelder disse pasientsakene. 

Nettverk
De regionale helseforetakene kan knytte de koordinerende 
enhetene sammen i nettverk og legge til rette for dialog 
rundt fagutvikling og vurderingspraksis. De private ideelle 
samarbeidspartene som har vurderingsteam må inklude-
res i samarbeidet. I nettverksmøter får vurderingsteamene 
mulighet til å utveksle erfaringer og jobbe mot harmonise-
ring av vurderingspraksis. Dette kan stimulere til utvikling 
og bidra til å redusere uønsket variasjon. 

Hvordan kan vurderingsteamenes 
ressurser benyttes bedre i fremtiden?
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– Det er et stort ansvar å sikre at alle som hen
vises til TSB skal få behandling på rett nivå til 
rett tid, sier Halstein Oskarsen. Avdelingssjefen 
for rusbehandling i Vestre Viken synes kartleg
gingen av vurderingsteamene viser både styrker 
og utfordringer med hvordan vi organiserer oss i 
TSB for å få det til.

Halstein Oskarsen, sjef for 
Avdeling for rus og avhengighet 
(ARA) i Vestre Viken, er medlem 
i ressursgruppen til prosjektet 
TSB i Norge som denne skriftse-
rieutgaven markerer starten på. 

– Gjennom å tegne TSB-kartet 
kan vi synliggjøre styrker og 
mangler i TSB. Hvordan utøves 

ansvar for å tilby TSB, og hvordan kan vi sikre like-
verdige tilbud over hele landet? Får TSB spillerom til å 
praktisere tverrfagligheten og helhetstenkningen som 
ligger i bunnen for TSB? Vurderingsteamene spiller 
en nøkkelrolle for å sikre dette, og å beskrive dem er et 
naturlig startpunkt for prosjektet, sier han.

Vurderinger à la Vestre Viken
Hvordan er vurderingsarbeidet organisert i Vestre Viken? 
ARA har ett sentralt vurderingsteam som vurderer hen-
visninger til døgnbehandling. Det polikliniske tilbudet til 
ruspasienter besørges av syv rusteam i DPS spredt rundt 
i opptaksområdet. De til sammen fem DPS-ene vurderer 
henvisningene til seg selv, i egne team. 

Det sentrale teamet vurderer 1400 henvisninger 
årlig, og møtes hver dag. En inntaksenhet administrerer 
arbeidet, og faste spesialister veksler på å delta i møtene. 
Praksis ved de fem DPS-ene er ulik. 

Prioritering av ressurser 
– Hensikten med vurderingsteamene er å åpne porten 
til TSB, tilby behandling på riktig nivå, ordne køen og 
sikre at behandlingstilbudet skal møte hele utfordrings-
bildet til pasienten, sier Oskarsen og minner om at 
dersom behandlingsinnsatsene står i rimelig forhold til 
forventet nytte, vil TSBs ressurser komme flest mulig til 
gode. – For å ivareta helhetstenkningen skal represen-
tanter fra flere fagområder delta i vurderingen. I mot-
setning til på andre helsefagområder er det ikke nok at 
en overlege vurderer henvisningene. 

Utfordringer og styrker i inngangen  
til TSB 
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Sparsomt beslutningsgrunnlag 
I likhet med andre team i Norge står ARAs vurderings-
team overfor dilemmaer knyttet til at de ofte må fatte 
avgjørelser på basis av nokså sparsomme opplysninger 
i en henvisning. 

– At henvisningen er «tynn» betyr ikke at vi kan 
avslå. Dårlig grunnarbeid er ikke pasientens skyld! 

Ofte løser inntaksenheten utfordringen med å sette 
av personale for å innhente mer opplysninger før vur-
dering i teamet. – Vi må presse inn mye høyt kvalifisert 
arbeid på kort tid, understreker avdelingslederen. 

Kartleggingen i dette heftet tydeliggjør at enkelte 
team mottar for få henvisninger til å kunne bygge til-
strekkelig vurderingskompetanse. 

– Vurderer dere å sentralisere virksomheten ved de 
fem DPSene? 

– På den ene siden er det fordeler ved at vurderings-
teamene er lokalt fundert, på den annen side kan man 
tjene på at de har mer virksomhet og kan bli rutinerte i 
akkurat disse oppgavene. Dette heftet vil være til hjelp i 
å reflektere over dette. 

Gjennomføre reformer etter hensikten
Ifølge avdelingslederen hadde det ideelle vært om alle 
pasientforløp i TSB ble styrt i én stor TSB-enhet, men 
slik er det ikke alltid overalt; heller ikke i Vestre Viken. 
Ved overgang fra poliklinikk til døgn og tilbake må pasi-
entene «bytte avdeling» fra psykisk helsevern til TSB. 

– Å sikre flyt i forløpene kan være krevende, inn-
rømmer Halstein Oskarsen. – Kravet om å samarbeide 
om behandlingen er forsterket etter innføringen av pak-
keforløp.

– Generelt er nasjonale faglige retningslinjer, pakke-
forløp og andre reformer med på å standardisere tilbud 
til rusavhengige. Jeg tror kartet som prosjektet TSB i 
Norge tegner, og som dette heftet er en start på, vil være 
med på å føre de gode intensjonene ut i livet. 
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Spørsmål som ble stilt i elektronisk spørre
skjema sendt ut september 2019

1. Hvor har vurderingsteamet sin organisatoriske 
plassering?

2. Er vurderingsteamet plassert i TSB eller PHV?  
(Hva rapporteres aktiviteten på?)

3. Hvor finner henvisende instans informasjon om 
hvor og hvordan de skal sende henvisning til  
vurdering?

4. Hvilke TSB-tilbud gjør teamet rettighetsvurdering til?

5. Er vurderingsteamet tverrfaglig? Dvs. består 
temaet av medisinskfaglig, psykologfaglig og sosi-
alfaglig kompetanse, der enten lege eller psykolog 
er spesialist?

6. Hvilke av vurderingsteamets medarbeidere har 
spesialistkompetanse?

7. Har vurderingsteamet faste medlemmer?  
(Dvs. er det de samme personene som gjør vurde-
ringer over en definert periode?)

8. Har vurderingsteamet faste vikarer ved fravær?

9. Blir henvisninger lest av saksbehandler, og blir det 
eventuelt innhentet supplerende informasjon ved 
behov, før vurderingsmøtet?

10. Hvor ofte samles vurderingsteamet?

11. Hvor mange henvisninger til TSB ble vurdert i hhv. 
2017 og 2018?

12. Gjennomgås innkomne henvisninger daglig for å 
kunne fange opp hastesaker? 
 Hvis ja – Hvem gjør dette?

13. Dersom rettighetsvurdering i organisasjonen fore-
går i flere vurderingsteam, er det etablert et faglig 
og/eller praktisk samarbeid mellom teamene? 
 Hvis ja – Hva slags samarbeid?

14. Har vurderingsteamet etablert samarbeid med 
andre vurderingsteam i regionen eller landet for 
øvrig? 
 Hvis ja – Hva slags samarbeid? 

15. Har dere ønsker for et fremtidig samarbeid mellom 
vurderingsteamene i organisasjonen, i regionen 
eller i landet for øvrig?

16. Har vurderingsteamet en funksjon/rolle i 
bistandsteam for tvangssaker etter helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3? 
 Hvis ja – Kan du beskrive rollen? 
 Hvor mange bistandsmøter hadde dere i 2018?  
 Hvor mange vedtak ble fattet i 2018?

17. Brukes Prioriteringsveileder TSB aktivt i arbeidet 
med rettighetsvurdering?

18. Brukes ROP-retningslinjen aktivt i arbeidet med 
rettighetsvurdering?

19. Har innføring av pakkeforløp endret praksis for 
arbeidet, i så fall hvordan?

20. Hva er de største utfordringene i arbeidet med 
vurderinger?

Vedlegg 
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5
Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet Nasjonal kompetanse-
tjeneste TSB for å bidra til å heve kvaliteten i rusbehandling i Norge. 
Oslo universitetssykehus er gitt ansvaret for å drive tjenesten.

Karoline Rollag
Margrethe Aaen Erlandsen
Guri Spilhaug
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