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Fellesorganisasjonen (FO) Innspill til representantforslag om 
å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som 
anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til  
 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 28.000 

barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere . 

Fellesorganisasjonen (FO) støtter forslagene i representantforslaget om å rette 
opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har 
ført til. FO har flere medlemmer i de berørte institusjonene.  
 
FO er bekymret over at institusjoner som over lang tid har bygd opp og drevet 
gode behandlingstilbud blir lagt ned. Det tar gjerne flere år å bygge opp solide 
og faglig gode behandlingsinstitusjoner. Slike fagmiljøer sikrer god kvalitet i 
behandlingstilbudene og gir mulighet for forskning, kompetanseutvikling og 
kompetansedeling blant annet om behandlingsresultater og effektive 
behandlingsmetoder. Dette er viktige forutsetninger for faglige forsvarlige og 
individuelt tilpassede behandlingstilbud. Langsiktige samarbeidsavtaler med 
frivillige og ideelle organisasjoner er en god måte å sikre kvalitet i 
behandlingstilbudet til personer med rusmiddelavhengighet. Det gir 
forutsigbarhet og kontinuitet både for pasienter og ansatte. Usikre driftsforhold 
fører fort til at gode og stabile fagmiljøer blir splittet og gir mindre trygge 
behandlingsvilkår for pasientene.  
 
Vi mener differensierte behandlingstilbud som gir grunnlag for individuell 
tilpasning må opprettholdes. Det forutsetter blant annet mulighet til å få 
behandling i geografisk nærhet til der en bor, for eksempel innen fylket. FO er 
bekymret for at en konsekvens av anbudsrunden er mindre mulighet for det. 
Videre kan det for mange pasienter være viktig med behandling som skiller på 
ulike typer rusmiddelmisbruk. Det kan være svært ulike behov for tilrettelagte 
behandlingstilbud og faglig kompetanse for ulike typer behandling. For 
eksempel kan det være viktig å skille alkohol- og medikamentavhengighet fra 
pasienter med rusmiddelmisbruk av narkotiske stoffer. Det er også viktig å gi 
mulighet til å skille mellom pasientbehandling for de som går på 
legemiddelassistert behandling og de som er medikamentfrie. I dag er mange 
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institusjoner åpne for alle, og for medikamentfrie pasienter kan det være 
utfordrende å være i behandling sammen med andre som får 
legemiddelassistert behandling.  
 
Det er viktig å satse på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men samtidig 
må det satses bredt på andre behandlingsmetoder. For at LAR skal gi gode 
resultater er det nødvendig med en systematisk behandlings- og 
rehabiliteringsinnsats og oppfølging. LAR må inkludere psykososiale tiltak i 
kommunene. Egen bolig og aktivitet på dagtid er eksempler på forutsetninger 
for at behandlingen skal lykkes. Derfor er blant annet mulighet til behandling 
nær der en bor viktig.   
 
Også kjønnsdelt behandling, som Bragernes tilrettelegger for, blir av pasienter 
og ansatte beskrevet som et svært godt tilbud for mange.  
 
Avslutningsvis vil vi vektlegge at rusmiddelbehandling må være tverrfaglig og 
tverrprofesjonell. Sosialt arbeid handler blant annet om å se at sammensatte 
forhold virker inn på rusavhengighet. Sosialfaglige profesjoner som sosionomer, 
vernepleiere og barnevernspedagoger har kompetanse på å vurdere pasientens 
helhetlige tilbud. De kan kartlegge og bidra med at både somatiske, psykiske og 
sosiale forhold blir sett og at tiltak utformes så pasientens behov blir ivaretatt. 
Familieperspektiv og pasientens nettverk er viktig del av gode 
behandlingstilbud.  
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Mimmi Kvisvik Anine Terland 
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