Helse Sør-Øst

Helse Midt-Norge
Institusjon

Antall plasser for
gravide og familier

Blå Kors Lade
Behandlingssenter

Blå Kors
Borgestadklinikken

Totalt 6 plasser (inkl.
tvang), egne leiligheter

22 plasser for barn og
voksne pasienter totalt: 18
plasser til familier og 4
for gravide, fleksibel bruk
etter behov

Antall plasser for
gravide innlagt etter
HOL § 10-3

Inntil 6 plasser, etter
behov

5 plasser

Oppgitt ventetid på
Helse Norge per 20.3

1 uke

35 uker på familieenheten
og gravide innlagt frivillig,
1 uke for gravide på tvang

Utvikling i tilsøkning

Stort trykk frem til våren
2017, så ledig kapasitet
fra høsten og frem til nå.
Venter pasienter inn om
kort tid. Inntrykk av at det
har vært færre gravide og
familier henvist til
døgnbehandling siste
årene. Tilsøkning går
gjerne i perioder, fra ingen
til flere samtidig.
Ressursteam i Trondheim
kommune gir denne
gruppa tilbud på
kommunalt nivå.

Fikk ny driftsavtale med
Helse Sør-Øst fra 1.4.18.
Har siden da hatt god
tilsøkning på gravide, noe
færre familier. Det er gitt
anledning til å bruke
plassene mellom enhetene
fleksibelt ut fra
innsøking/behov.
Fullt belegg på begge
enhetene pr. nå.

Origosenteret, Kirkens
Bymisjon

16 plasser

Kan bruke eksiterende
plasser hvis det fattes
vedtak underveis i et
opphold som startet
frivillig

2 uker

God tilsøkning i 2016.
Deretter en markant
nedgang. En nedgang på
20 henvisninger fra 2016
til 2018.

Helse Vest
Sykehuset Innlandet,
Avd. for TSB, Reinsvoll
10 plasser på enhet for
gravide (kan ha både
frivillige innleggelser og
tvang) 10 leiligheter ved
enhet for familie

Haugaland A-senter

Rogaland A-senter

2 plasser

2 familieplasser

3 familieplasser

10 plasser

1 plass

3 plasser

1 uke på enhet for gravide
og 2 uker på enhet for
familie

9 uker

1 uke

Tilsøkning for opphold har
i de årene de har drevet
gått opp og ned i perioder,
men det har vært en
nedgang de siste 2 årene.
Drastisk nedgang i 2018,
særlig i forhold til
gravide. Ledig kapasitet på
enhet for gravide.

Helse Nord
Helse Bergen,
Rusmedisin Tertnes

Gjennomsnittlig innsøking
på 2-3 gravide per år. I
tillegg har de hatt 8
voksne og 4 barn innlagt
per år. Det har vært stabil
innsøking og tilnærmet
fullt belegg de 4 årene vi
har vært i drift.

Startet opp i 2016. Hadde
da 12 voksne pasienter
innlagt, 14 pasienter i
2017 og 19 pasienter i
2018.

Egen tvangspost ved
seksjon Tertnes.
Familieambulatoriet
kobles på ved behov.

1 uke

Tvangsposten,
Familieambulatoriet og
Kvinneposten er
samlokalisert noe som gir
fleksibilitet. Har hatt jevn
tilsøkning, men seksjonen
har kapasitet til å følge
opp flere pasienter. Den
største utfordringen er at
døgntilbudet brukes for
lite - det drukner kanskje
litt i all informasjonen til
henvisere, slik at de ikke
er klar over at det finnes.

Finnmarksklinikken

Tar inn pasienter etter
behov, egne leiligheter

Ingen tvangsplasser.
Tilbud i Tromsø.

Prioriteres inn, kort
ventetid.
Ikke hatt gravide eller
familier innlagt siste to år,
men vanligvis én pasient
per år. Henviste gravide
prioriteres inn.

