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Presentasjon av nye nasjonale 
retningslinjer

• Endringer i pasient og brukerrettighetsloven

• Endringer i prioriteringsforskriften

• Nye prioriteringsveiledere  Prio2 – TSB

• Ny henvisnings veileder

• Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

• Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 
rehabilitering 
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Endringer

• Endringer i pasient og brukerrettighetsloven

• Endring av prioriteringsforskriften er vedtatt

• Ny forskrift trer i kraft 1. september 2015.

• Helsedirektoratet har igangsatt revisjon av alle 
prioriteringsveiledere - Prio2 -
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Pasient og brukerrettighetsloven

• Fire sentrale endringer

1. Skille mellom rettighetspasienter og 
behovspasienter opphører

1. Bare en gruppe rettighetspasienter

2. Vurderingstiden forkortes fra 30 til 10 dager

3. Utvidet informasjonsplikt
1. Informasjon om  tid og sted sammen med svar

2. Ved frist > 4 mndr angis  hvilken uke

4. Ny ordning ved fristbrudd

24.03.2015 4r.t.strøm



Vurderingstiden 

• forkortes fra 30 til 10 dager

• Vurderingene skal gjøres på grunnlag av 
henvisning

• Ikke lenger plikt til å innhente supplerende 
opplysninger fra henviser eller undersøkelse 
av pasienten
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Ny ordning ved fristbrudd

• Spesialisthelsetjeneste pålegges ansvaret for å 
kontakte Helfo.
– Overbringe kontaktinformasjon

– Opplysninger som er nødvendig for å finne et 
alternativt behandlingstilbud

• Pasienten kan velge å fortsatt stå på venteliste
– Pasientutsatt behandlingsstart

– Informeres om alternativt behandlingstilbud

– Vurdering av medisinsk forsvarlighet
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Endringer i prioriteringsforskriften

• Det er nå 2 hovedvilkår 

– Vilkår om forventet nytte av helsehjelp

– Vilkår om  at kostnadene stå i rimelig forhold til 
nytten av helsehjelpen – Kostnadseffektiv-

• Alvorlighet er ikke lenger en del av 
rettighetsvurderingen

– Inngår i fristfastsettelsen
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§ 2 rett til nødvendig helsehjelp 

• Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp 
når:

– Pasienten, med unntak nevnt i § 3 andre ledd, kan 
ha forventet nytte av helsehjelpen og

– De forventede kostnadene står i rimelig forhold til 
tiltakets effekt
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§ 2 a Prioritering av pasienter…

• Spesialisthelsetjenesten skal prioritere 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp ut 
i fra alvorlighets- og hastegrad. 

• I prioritering av pasienter skal det legges vekt 
på prognosetap med hensyn til 

– livslengde og 

– livskvalitet 

dersom helsehjelpen utsettes.
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Prioriteringsveileder

• skal være et praktisk hjelpemiddel

• I vurdering av rett og frist

• Anbefalingene er på gruppenivå

• Pasient og brukerrettighetsloven  omhandler 
individuelle rettigheter 

• Individuelle forhold kan påvirke både rett og 
frist i forhold til anbefalingene på gruppenivå
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Hvem kan henvise

• Dette er ikke direkte regulert i lov

– Noen opplysninger i forskrifter

– Poliklinikk forskrift nevner noen grupper

• Kommunale helse og omsorgstjenester kan 
også henvise til TSB

• Ansatte i NAV har ikke oppfølging av 
pasienters, heller ikke rådgivende leger i NAV 
har henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten
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Krav på rettighetsvurdering

• Hel-offentlige tjenester og avtale partnere 
som RHF-ene har gitt vurderingsrett – plikt.

• Avtalespesialister og rtg-institutter har ikke 
vurderingsrett.
– Henvisninger direkte til avtale spesialister 

rettighetsvurderes ikke

• Henvisninger til offentlig poliklinikk skal 
vurderes – selv om den videresendes til 
avtalespesialist
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Krav på rettighetsvurdering

• Alle henvisninger til elektiv behandling skal 
vurderes.

• Dersom henvisningen er åpenbart feilsendt
– Videresendes til rett instans umiddelbart

– Fristen løper

• Ved sammensatte lidelser må man vurdere 
hvilken instans som er best egnet til å 
rettighetsvurdere
– Hvor helsetilstanden i hovedsak sorterer under
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Krav på rettighetsvurdering

• Øyeblikkelig hjelp skal ikke rettighetsvurderes
– Heller ikke nødvendig med henvisning -

• Noen av pasientene vil ha behov for et lengre 
behandlingsforløp og det skal følge 
forsvarlighetsprinsippet som andre 
rettighetspasienter.

• Nyoppdaget problematikk som normalt ville 
blitt henvist skal henvises på normal måte til 
rett instans.
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Krav på rettighetsvurdering

• Et normalt pasientforløp med flere trinn i 
behandling skal som hovedregel ikke 
rettighetsvurderes på nytt.

– Følge forsvarlighetsprinsippet

– Vurdering av forsvarlig ventetid

• Dette er en tilsvarende vurdering som fristfastsettelse, 
men ingen bindende juridisk frist.
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Unntak

• Der hvor behandlingsopplegget ikke fører 
frem

• Behov for en ny behandlingstilnærming

– Dette er ikke klart definert
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Vurderingsfrist

• Det blir fra 1. september frist på 10 
virkedager

• Ved videresendte henvisninger løper fristen 
fra den først ble mottatt i 
spesialisthelsetjenesten 

– Dette er ansinnitetsdato -

• Ved mistanke om høy alvorlighet og behov for 
kortere frist skal vurderingen skje før
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Fristfastsettelse

• Det skal gjøres en individuell vurdering og 

– hele behandlingsforløpet skal være forsvarlig

• Fristfastsettelsen skal skje uavhengig av 
kapasitet

• Det å ta pasienter til en oppstart samtale og 
utsette videre behandling er ikke 
tilfredsstillende praksis.
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Prioriteringsveiledere vs pakkeforløp

• Pasienter med pakkeforløp skal også 
rettighetsvurderes på vanlig måte.

– Juridisk bindende frist

• Pakkeforløp skal være bygget opp for å 
effektivisere organisering og gi pasientene 
informasjon om forventet forløp.

– Ikke juridisk bindende frister i pakkeforløp
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Helsehjelp

• Definisjon:

– Handlinger som har forebyggende, 

– diagnostisk, behandlende, 

– helsebevarende, rehabiliterende eller 

– pleie- og omsorgsformål og som 

– utføres av helsepersonell
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Vilkåret om forventet nytte

• Vil helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
påvirke pasientens tilstand ?

– Hva slags helsehjelp trenger pasienten?

– Vil den aktuelle hjelpen bedre prognose mht.

• Livslengde

• Livskvalitet 
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Uavklart tilstand

• Når tilstanden er uavklart skal en vurdere 
hvilke tilstander er sannsynlige

– Vurderingen gjøres på grunnlag av den mest 
tidskritiske –

– Differesialdiagnostisk-Verstefallstenkning -
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Vilkåret om kostnadseffektivt

• Rimelig forhold mellom kostnader og den 
forventede nytten av helsehjelpen
– Kroner versus helsegevinst.

– Ved 2 behandlings tilnærminger med samme 
helsegevinst skal den rimeligste velges

– Ikke samfunnsøkonomiske vurderinger
• Lønn

• Trygd osv 

Er ikke en del av vurderingen

– Meningsbærende aktivitet kan være en del av 
livskvalitet
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Ny Prioriteringsveileder  
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Fagspesifikk innledning

– Ingen vesentlige endringer

• Endrede tilstandsgrupper

– Endrede frister

– Individuelle forhold lite endret
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Alkohol – problematisk bruk

• Utdypende forklaring på tilstand
• Problematisk bruk med psykiske, fysiske og/eller sosiale 

konsekvenser, 
– Audit score 16-20

• Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialistehelsetjenesten?

• Ja
• Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

– Poliklinisk utredning, diagnostikk, 
– samtaleterapi, motiverende intervju, kognitiv terapi, 
– familieterapi og 
– eventuelt kort intervensjon.

• Veiledende frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, 

oppgitt i antall uker 18 uker
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Alkoholavhengighet 

• Avhengighet - alkohol som hovedrusmiddel 
(veiledende frist 6 uker)

• Utdypende forklaring på tilstand

– Avhengighet med alkohol som hovedrusmiddel 
(Audit over 20 )
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• Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten? Ja

• Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
– Samhandling med førstelinjen og/eller 
– andre enheter i andrelinjen, 
– diagnostisering, 
– avgiftning, 
– ambulante tjenester, 
– poliklinisk behandling, 
– spesifikke intervensjoner, kognitiv terapi,
– vurdere medikamentelle tiltak og 
– innleggelse i døgninstitusjon
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Andre tilstander

• Avhengighet - cannabis som hovedrusmiddel (veiledende frist 24 
uker)

• Avhengighet - opiater som hovedrusmiddel (veiledende frist 12 
uker)

• Hovedrusmiddel sentralstimulerende - omfattende bruk 
(veiledende frist 12 uker)

• Medikamentavhengighet, ikke aktiv bruk av andre rusmidler 
(veiledende frist 12 uker)

• Rusproblem - Pasienter < 23 år (veiledende frist 4 uker)
• Rusproblem - Pasienter < 23 år, mistanke (veiledende frist 2 uker)
• Rusproblem - Pasienter > 23 år, mistanke (veiledende frist 4 uker)
• Tidligere alvorlig avhengighetstilstand og/eller tidlig fase av 

tilbakefall, risiko for reaktivering (veiledende frist 1 uke)
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Avrusning
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Avrusning
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Avrusning
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Gradering av anbefalinger
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• Spesialisthelsetjenesteloven § 3.1

– Plikt til øyeblikkelig hjelp:

– Ble endret til også å gjelde TSB

• Tilsvarende i pasient og brukerrettighetsloven 
§ 2.1 Rett til øyeblikkelig hjelp

– Når hjelpen er påtrengende nødvendig

– Det er pasientens tilstand som er avgjørende for 
hvor pasienten skal legges inn
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Hva betyr påtrengende nødvendig

• Eksempel:  en mindre 
sårskade faller inn under 
begrepet fordi:
– Utsettelse med fører risiko for

• Infeksjoner

• Forsinket sårtilheling

• Behov for høyere 
behandlingsinnsats

• Risiko for prognosetap

• Derfor kan denne 
behandlingen ikke følge 
ordinære henvisnings 
rutiner
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Hva er god akuttbehandling i TSB?
Rapporten inneholder

• 1 Operasjonalisere plikten 
til akutthjelp (øyeblikkelig 
hjelp) for TSB
– Forståelse av akuttbegrepet

– Beskrivelse av den 
akuttmedisinske kjede

– Forsøk på å definere TSB sin 
plass i den akuttmedisinske 
kjede

– Hva er spesielt med TSB
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Akuttinnleggelser

• Ø-hjelp innleggelser vanligste veien inn i 
somatiske sykehusinnleggelser.

– Ca 70-80 % av alle innleggelser er Ø-hjelp

• Ø-hjelp innleggelser ikke vanlig i TSB

– Ca 6 % innleggelser i TSB er Ø-hjelp
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2.1 Definisjon av akuttbegrepet i TSB

• Forutsetningen for vurdering er 
• at pasienten fyller en eller flere ICD – 10 diagnose F10- F19
• at pasienten ikke allerede mottar eller kan motta adekvat helsehjelp
• Merk:
• Der hvor det er en samtidig alvorlig psykisk lidelse vil en slik 

diagnose ha forrang og pasienten skal vurderes med hensyn til 
behandlingsbehov innen psykisk helsevern.

• Ved akutt somatisk sykdom skal pasienten vurderes med hensyn til 
behandlingsbehov i somatisk helsetjeneste selv om tilstanden 
skyldes bruk av rusmidler. TSB har fortsatt ansvar for behandling av 
rusmiddelproblematikken.

• Pasienter med høy suicidal risiko skal vurderes i psykisk helsevern. 
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Behov for akuttintervensjon i TSB er 
tilstede når:

• Pasienten er gravid 
• Rusmiddelinntaket utgjør en umiddelbar fare for 

pasientens liv og helse
• Rusmiddelinntaket er opphørt eller endret og det 

er fare for alvorlige abstinensreaksjoner
• Rusmiddelinntaket resulterer i akutt risiko for 

atferdsmessige endringer med fare for eget eller 
andres liv og helse 

• Rusmiddelinntaket kan føre til akutt fare for 
alvorlige relasjonsbrudd, sosiale konsekvenser 
eller funksjonsfall
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2.2 Operasjonalisering av definisjon

• Pasienten er gravid og samtidig 
rusmiddelproblem
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Rusmiddelinntaket- utgjør en umiddelbar fare for liv og 
helse

• Hver av følgende aspektene må vurderes i forhold til fare for liv og 
helse.
• Type rusmidler
• Kombinasjoner av rusmidler
• Mengde rusmiddel

– Alvorlige intoxikasjoner / overdoser
– Er inntaket svarende til et toxisk nivå

• Administrasjonsmåte 
• Tidsintervaller
• Har rusmiddelinntaket eskalert siste tid 

– ute av kontroll
– nye rusmidler 
– nye administrasjonsmåter
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Rusmiddelinntaket- utgjør en umiddelbar fare for liv og helse 

forts.

• Følgetilstander
– Allerede somatiske skader eller sykdom som følge av misbruket 
– Sykehusinnleggelser
– Fare for skader eller sykdom som følge av nedsatt ernæring eller 

søvn
– Delir symptomer eller forvirringstilstander
– Er det psykiske følgetilstander

• Tidligere psykiske sykdommer
• Hallusinasjoner
• Psykosetegn
• Depresjoner
• Angstreaksjoner

• Andre sykdommer som påvirker vurdering av fare for liv og 
helse
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Rusmiddelinntaket - endres med fare for utvikling av alvorlige 

abstinensreaksjoner 

• Hver av følgende aspekter må vurderes i forhold til fare for utvikling av alvorlige 
abstinensreaksjoner 

• Toleranseutvikling
– Inntak av store rusmiddelmengder, 
– Høye promillemålinger uten tilsvarende beruselse.

• Tidligere abstinensreaksjoner
– Kramper
– Delir
– Hallusinasjoner
– Psykosereaksjoner
– Alvorlige diarétilstander
– BT-reaksjoner og hjerterytmeforstyrrelser 

• Følgetilstander som øker risiko for komplikasjoner
– Abstinensreaksjoner med samtidig fortsatt rusmiddelinntak
– Nedsatt søvn og ernæring 
– Nedsatt almenntilstand.  

• Samtidig forekommende risikofaktorer
– Skader eller sykdom
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Rusmiddelinntaket - er del av eller føre til atferdsendring 
med fare for eget eller andres liv og helse

• Momenter som bør avklares i forhold til atferdsendring med fare for eget 
eller andres liv og helse

• som resultat av inntak over tid eller akutt
– Suicidale tanker eller impulser
– Utagerende atferd som følge av redusert impulskontroll med 

• Vold eller alvorlige trusler
• Bilkjøring og lignende.
• Annen risikoatferd som for eksempel bli liggende ute

• Tidligere atferdsendringer med risiko for liv og helse
• Som resultat av følgetilstander 

– Forvirringstilstander som setter pasienten ut av stand til å ivareta egen 
sikkerhet
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Rusmiddelinntaket - vil føre til alvorlige 
relasjonsbrudd eller funksjonstap

• Momenter som bør avklares i forhold til relasjonsbrudd eller funksjonstap

• Rusmiddelinntaket medfører risiko for relasjonsbrudd til familie eller nære 
relasjoner:
– Pasienten har omsorgsfunksjoner i forhold til barn
– Forhold til ektefelle eller samboer andre nære betydningsfulle relasjoner
– Foreldre 

• Rusmiddelinntaket medfører risiko for tap av meningsfulle funksjoner
– Arbeid
– Viktige aktiviteter/foreningsliv osv.
– Falle ut av meningsfull behandlingsprosess

• Rusmiddelinntaket medfører risiko for tap av viktige rammebetingelser
– Bolig
– Økonomisk fungering
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Anbefalinger

24.03.2015 50r.t.strøm



24.03.2015 51r.t.strøm



24.03.2015 52r.t.strøm



Nasjonal faglig retningslinje for 
behandling og rehabilitering av 

rusmiddelproblemer og avhengighet 
• (HØRINGSUTKAST) 
• Publisert Nov 12, 2014, oppdatert Jan 9, 2015 
• Høringsutkast for Nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 
avhengighet 

• Arbeidsgruppeledere: 
• Eva Karin Løvaas, klinikksjef, Stiftelsen Bergensklinikkene 
• Reidar Hole, tidligere leder, KoRus Midt-Norge 
• Heid Nøkleby, forsker, Tyrili Forskning og Utvikling. 

24.03.2015 53r.t.strøm



Mandat og målgruppe 

• Mandatet for denne retningslinjen er å utvikle 
anbefalinger som bygger på anerkjente og 
kunnskapsbaserte tiltak og metoder. 

• Med retningslinjen skal det settes en faglig, felles 
standard for å styrke kvaliteten, harmonisere tilbudet i 
hele landet og hindre uønsket variasjon. 

• Retningslinjens anbefalinger er i hovedsak rettet mot 
behandling av personer som har et rusmiddelproblem 
eller en avhengighet av rusmidler. 

• Personer med annen avhengighet, som spill eller 
doping, er også i målgruppen med egne anbefalinger. 
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Målgruppe 

• Målgruppene

• er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes 
helse – og omsorgstjenester,

• spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg som 
har ansvar for behandlings- og 
rehabiliteringstilbudet, herunder 
virksomhetseiere. 

• Videre er pasienter, brukere og pårørende til 
mennesker med rusmiddelproblemer i 
målgruppen 
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• Det har vært benyttet en standardisert 
arbeidsmetode fra GRADE - verktøyet 
(DECIDE) i denne prosessen. 

• Retningslinjen er videre vurdert ved hjelp av 
AGREE som er et rammeverk for å vurdere 
kvaliteten på en faglig retningslinje. 
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PICO spørsmål

• Høsten 2011 utarbeidet arbeidsgruppen spørsmål som vi ønsket svar på, 
såkalte PICO-spørsmål. 

• PICO står for Population (pasientgruppe), Intervention (tiltak), Comparison
(sammenligning), Outcome (utfall). 

• Hvilke tiltak gir bedring for hvem, sammenlignet med hva, på hvilke 
utfallsmål? 

• Gruppedeltakerne samlet forslag til spørsmål med tanke på : 
– å hindre uønsket variasjon i tjenesten 
– å sikre god kvalitet 
– å sikre riktige prioriteringer 
– å løse samhandlingsutfordringer 
– å sikre helhetlige pasientforløp 

• Mer enn 100 mulige PICO-spørsmål ble redusert til 24, 12 fra 
alkohol/legemiddelgruppen og 12 fra narkotikagruppen. Reduksjonen 
skjedde gjennom diskusjoner i arbeidsgruppen og Helsedirektoratet. 
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DECIDE- skjema 

• Implikasjoner for beslutning 

• Tabellen nedenfor viser implikasjonene for 
beslutningen for hvert av kriteriene 

• Tiltak = Brukerstyrte innleggelser 

• Alternativet = Ikke brukerstyrte innleggelser 
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DECIDE- skjema
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• Takk for at jeg fikk lov

– Takk for oppmerksomheten
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Definisjon av avhengighet

I tillegg til påvirkning av risiko for somatiske tilstander:

(Kort-kort versjon av ASAMs definisjon):

• Avhengighet er en kronisk lidelse i hjernens belønnings-, 
motivasjons-, og hukommelses- og relaterte systemer..

• Som fører til;

• nedsatt evne til avholdenhet og atferdskontroll,  

• Craving, 

• Redusert evne til å gjenkjenne problemer med egen atferd og 
interpersonelle problemer.

• Dysfunksjonelle emosjonelle reaksjoner

Dette inkluderer nedsatt stressmestringsevne, nedsatt evne til å ha 
oversikt og planlegge / gjennomføre løsningsstrategier
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Integrert behandling

• Et viktig punkt for å styrke motivasjon og 
gjennomføre behandling

– Møtes på det som er viktigst nå

– Se hele pasienten
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