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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Helse Midt-Norge har eget rusforetak, men skal fusjoneres inn i Møre og Romsdal HF fra 
1. januar 2014. Legemiddelassistert rehabilitering har vært sentralisert til poliklinikk rus, 
avhengighet og LAR ved Trondheimsklinikken. I 15 år har poliklinikken opparbeidet en 
spesialisert kompetanse for utvikling og drift av dette tilbudet. Det er utarbeidet en virksom 
behandlingsmodell hvor suksessfaktoren har vært å etablere gode samarbeidsstrukturer med de 
ulike kommunene i regionen.  Det er grunn til å tro at geografisk nærhet til pasientene vil bidra 
ytterligere å øke kvaliteten på behandlingsrelasjonen og innholdet i behandlingen. I direktørens 
ledergruppe den 25.10.12 ble det derfor gitt prinsipiell tilslutning til at legemiddelassistert 
rehabilitering i Midt-Norge skal desentraliseres. Desentralisering av tjenester slik at behandling 
gis nær der pasienten bor er også et førende prinsipp i HMN sin strategi 2020. Som 
avdelingsleder i poliklinisk avdeling ved Vestmo Behandlingssenter fikk jeg i mandat fra 
klinikkleder Kari R. Nesseth å utvikle og implementere et kvalitetsmessig godt tilbud til denne 
pasientgruppen hos oss.   
 

Problemstilling og målsetting 
Legemiddelassistert rehabilitering skal ved utgangen av 2013 desentraliseres fra poliklinikk rus, 
avhengighet og Lar i Trondheim til lokale ruspoliklinikker i Helse Midt-Norge. Vestmo 
Behandlingssenter vil få overført pasienter tilhørende Sunnmøreregionen. Totalt vil dette være ca. 
47 pasienter(pr. november 2012). Av disse er 32 pasienter overførte kommunal oppfølging. Selv 
om pasientene er overført til kommunal oppfølging, har Tverrfaglig spesialisert rusbehandling–
TSB et medisinskfaglig ansvar fordi legemiddelassistert rehabilitering er livslang behandling. 
Behovet for medisinsk kompetanse vil være økende i takt med ny henviste pasienter.  Pasientene 
i LAR blir stadig yngre, noe som vil medføre behov for sammensette tjenester. Vestmo 
Behandlingssenter får ikke tilført ekstra ressurser for å bygge opp det nye behandlingstilbudet, og 
spesielt legeressurser vil bli en utfordring. Problemstilling er hvordan poliklinikken skal få bygge 
opp et tilbud til denne pasientgruppen innenfor eksisterende rammer. 
 
Ansvarsoverføringen til Vestmo pålegger oss å etablere et velfungerende og integrert samarbeid 
med pasienten, pårørende, fagpersonell i kommunene og de apotekene som skal stå for 
utleveringen av anvendte medikamenter. Ansatte i poliklinikken ved Vestmo har lite erfaring med 
denne pasientgruppen, og mangler kompetanse. Det blir derfor en viktig del av dette prosjektet 
med kompetanseoverføring fra poliklinikk for rus, avhengighet og LAR i Trondheim til ansatte 
ved poliklinikken ved Vestmo.   
 

Effektmål  
• Etablering av legemiddelassistert rehabilitering-LAR ved Vestmo 

 

Resultatmål  
• Sikre en formalisert kompetanseoverføring fra Avdeling for rus, avhengighet og LAR 

Trondheimsklinikken som gjør det mulig å bygge på deres erfaring og kompetanse 
• Etablere et team bestående av tre fagkonsulenter og leger som har et dedikert ansvar for å 

implementere nødvendige og samhandlende prosedyrer 
• Utvikle et nettverk til fastleger med oppfølgingsansvar for LAR 

 



Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
I forbindelse med desentraliseringen av LAR skal Vestmo bygge opp et nytt behandlingstilbud til 
en ny pasientgruppe innenfor eksisterende rammer. Dette betyr at vi må etablere et «LAR-team» 
med egne ansatte som må ta dette i tillegg til ordinære pasienter. I tillegg må alle legene ved 
Vestmo få opplæring slik at de kan ta et ansvar for LAR. Spesielt lege i poliklinikk og lege i 
avgiftning vil få en rolle i LAR-teamet. Foretaksledelsen har søkt om jobbglidningsmidler og fått 
innvilget tre stillinger i et år for å ivareta ansvarsoverføringen av LAR i en overgangsfase. Det er 
ikke tatt beslutninger om hvilke institusjoner som skal få stillingene. Dersom Vestmo får en av 
disse stillingene er det viktig å få tilført legeressurs siden en kan påregne at pasientmengden i 
LAR vil øke siden behandlingen er livslang. Det er derfor viktig å sikre stabil legeressurser for å 
ivareta den medisinske oppfølgingen til pasientgruppen. 
 
Bruk av sterk vanedannende legemidler i forbindelse med legemiddelassistert behandling, gjør at 
denne type rehabilitering er særregulert. Behandlingsformen krever kompetanse om 
legemiddelrelaterte forhold, herunder kompetanse om tilrettelegging av nødvendige rammer for 
forsvarlige pasientforløp. Spesielt for LAR er den sterke avhengighetet av et tre-parts samarbeid 
(pasient, kommune, LAR-poliklinikk). Dette innebærer systematisk, forpliktende og relativt 
omfattende ansvarsgruppearbeid. SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) utgav en 
statusrapport i 2008 der de pekte på at de LAR-sentre som hadde en systematisk 
rehabiliteringspraksis, med større vekt på kontroll og med mer personellressurser i forhold til 
antallet pasienter, peker seg ut med de beste behandlingsresultatene uttrykt som lav 
rusmiddelbruk, høyere rehabiliteringsgrad og mer fornøyde pasienter og behandlere (vedlegg1).  
 
SERAF har nylig utgitt en ny rapport; «LAR som det vil bli fremover». Her pekes det på de 
mange ulike organisatoriske modeller i ulike HFer. Noen LAR-tiltak er lagt under psykiatrien 
eller underordnet denne, mens andre er lagt som egne TSB enheter med forbindelseslinje til 
foretaksledelsen. Det pekes på at sentraliserte ”LAR-senter” er forhistorie og utviklingen går 
entydig mot integrering med andre spesialiserte tiltak.(vedlegg 2). I rapporten pekes det også på 
at det ikke lenger er entydig at LAR er et eget ledelsesområde, og utviklingen vil preges av 
kunnskap og holdninger i generell TSB. Dette vil kunne føre til at både behandlingstilbud og 
behandlingspraksis vil bli ulike i de ulike HFer. Dersom behandlingspraksis er ulik, vil man også 
kunne forvente at behandlingsresultater vil variere mellom HFer er konklusjonen i denne 
rapporten. Helse Midt-Norge RHF har valgt og desentraliserer LAR-tilbudet. I Møre og Romsdal 
HF er det vedtatt at TSB skal være en egen TSB klinikk med direkte forbindelseslinje til 
foretaksledelsen. De ulike organiseringene kan føre til ulike tilbud med ulik kvalitet. Dette 
fordrer tett kontakt med kompetansesenter og andre LAR sentre. 
 
Et mål med desentralisering av LAR-tilbudet er å få til tettere kontakt mellom Vestmo, 
pasientene og deres fastleger, NAV og utleveringsstedene. En desentralisering av LAR-tilbudet 
stimulerer for utvikling av en terapeutisk allianse og god krisehåndtering. Økt nærhet vil 
muliggjøre tettere løpende kontakt mellom deltakerne i rehabiliteringsprosessen, inklusive 
pårørende. Ikke minst er dette en styrke i krisepregede faser. Bedre lokalkunnskap, vil kunne gi 
bedre utnyttelse av relevante lokale oppfølgingstiltak og videreutvikling av disse.  
Et viktig fokusområde er at vi også skal utvikle et kvalitetsmessig forsvarlig tilbud til pasienter 
hvor målsettingen er skadereduksjon. Pasienter med dette behandlingsmålet skal ha tilbud om 
samme oppfølging som pasienter med rusfrihet som målsetting.  Ledelsesutfordringer er å få til 
kompetanseoverføring og ha tilstrekkelig med ressurser som kan gi et godt tilbud til 
pasientgruppen. 
 



Fremdriftsplan med milepæler 
Milepæler Beskrivelse av Milepæler Ansvarlig Planlagt ferdig Status 
M1 Utpeking av LAR-team for 

opplæring og rekruttering av 
personell 

Sølvi, Kari Uke 39 Utført 

M2 Møte med LAR-team, 
verneombud, kvalitetskonsulent 
vedr. risikovurdering LAR 

Sølvi, 
Sigurd, 
Robert, team 

Uke 40 og 42 Utført 

M3 Intensiv 
kompetanseoverføringsuker  

LAR 
Trondheim 

Uke 41 og 42 Utført 

M4 Opprette journaler/ brev til 
pasienter og samarbeidspartnere 
om behandlingsansvarlig. Avklare 
videre behandlingsbehov 

Merkantil 
LARteam 
Ann Helen 

Uke 43-46  

M5 Møte tillitsvalgte og proLar Sølvi 
Kari 

Uke 44  

M6 Besøk LAR Vest.  
Hospitere på startmøte LAR 
Trondheim 

Lar-team 
Sølvi 

 

November 2013  

M7 Intensiv 
kompetanseoverføringsuke med 
utgangspunkt i erfaringer som er 
gjort i 3.mnd. perioden. 

LAR.TrHeim 
Sølvi 

Desember 2013  

M8 M8-1Utvikle nettverk til fastleger 
M8-2Utvikle pårørendetilbud 

 

LARteam 
Sølvi 

Februar 2014  

M9 M9-1Dagsmøte                         
M9-2Halvårsevaluering                                
M9-3Dagsmøte                         
M9-4Dagsmøte   

LAR.TrHeim 
Sølvi 

Mars 2014            
Juni 2014 
September 2014 
Desember 2014 

 

 
 

Budsjett – nøkkeltall 
Prosjektet skal gjennomføres innenfor ordinært budsjett. 
 

Konklusjoner og anbefalinger  
Ved å gjøre endringer på stillingsressurser innad i poliklinikken, vil Vestmo Behandlingssenter 
ha kapasitet til å ivareta og bygge opp et godt tilbud til pasienter som har fått innvilget 
legemiddelassistert rehabilitering LAR. Ut fra dagens situasjon er kapasiteten tilstrekkelig, men 
sett i sammenheng med endringer knytt opp mot fusjonering inn i Helse Møre og Romsdal HF, 
må ledelsen tenke styrking av legeressurser hvis nye arbeidsoppgaver blir pålagt avdelingen. 
Planen anbefales derfor gjennomført som skissert. 
 
 



Vedlegg 
Interessentanalyse  
Risikoanalyse  
Kommunikasjonsplan  
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