
Rusmiddelinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF)
Helseregion nr  

Helseregion navn  

Foretakets navn  

Foretakets organisasjonsnummer (9 siffer)  

Opplysninger om rapporteringsenheten
Rapporteringsenhetens navn  

Organisasjonsnummer  

Skjemaet inkluderer følgende virksomheter  

1. Hva er navnet på kontaktpersonen for rapporteringen?  

2. Hva er e-postadressen til kontaktpersonen for rapporteringen?  

3. Hva er telefonnummeret til kontaktpersonen for rapporteringen?  

4. Her kan dere oppgi utfyllende opplysninger om rapporteringsenheten og tilhørende
virksomheter  

Oversikt over behandlingstilbudet

Type virksomhet

5. Tilbyr rapporteringsenheten døgnbehandling?  



Ja ---> Bruk Neste-knappen nederst på siden for å gå videre

Nei 

6. Er institusjonen...  

...privat, men har avtale med et regionalt helseforetak/helseforetak? -->Bruk Neste-
knappen nederst på siden for å gå videre

...privat og tilbyr kun ad-hoc-virksomhet? --> Bruk Neste-
knappen nederst på siden for å gå videre

Ad-hoc-virksomhet er den aktiviteten som utøver utover det som er avtalte med et regionalt
helseforetak/helseforetak, det vil si den aktivitet som kan selges fritt til markedet (kjøperne kan enten
være helseforetak på spot-basis, fristbrudd eller lignende innenfor spesialisthelsetjenesten).  

Oversikt over døgnplasser etter avtale med regionale helseforetak/helseforetak

En døgnplass er en plass avsatt til å gi en pasient behandling som inkluderer overnatting. Inkluder
antall plasser som var i drift. Plasser som er midlertidig ute av drift skal regnes med. Døgnplasser som
ikke er i bruk på grunn av budsjettinnskrenkninger ol skal ikke regnes med. 

7. Hvor mange døgnplasser hadde institusjonen etter avtale med regionale
helseforetak/helseforetak den andre onsdagen i november 2021? Ad-hoc-plasser skal ikke
inkluderers her. Ad-hoc-virksomhet er den aktiviteten som utøver utover det som er avtalte med et
regionalt helseforetak/helseforetak.  

 døgnplasser 

8. Hvor mange av disse døgnplassene var etter avtale med Helse Sør-Øst?  

Ingen

 døgnplasser 

9. Hvor mange av disse døgnplassene var etter avtale med Helse Vest?  

Ingen

 døgnplasser 

10. Hvor mange av disse døgnplassene var etter avtale med Helse Midt-Norge?  

Ingen

 døgnplasser 

11. Hvor mange av disse døgnplassene var etter avtale med Helse Nord?  

Ingen
 døgnplasser 

Oversikt over døgnplass

I spørsmål 12 skal antall døgnplasser fordeles på ulike typer døgnplasser.  

 døgnplasser hentet fra spørsmål 7 



12.Hvor mange plasser var i all hovedsak ...? 

 akuttplasser/Ø-hjelpsplasser  

 avrusningsplasser 

 utredningsplasser 

Akuttplasser/Ø-hjelpsplasser: Plasser satt av til akutt/øyeblikkelig behov for helsehjelp pga
rusavhengighet når det ikke vil være forsvarlig at pasienten henvises til å følge de ordinære
prosedyrene for inntak.  

Avrusningsplasser:Plasser avsatt til planlagt avrusning.  

Utredningsplasser: Plasser spesielt satt av til utredning av rusmisbrukerens motivasjon og behov for
videre behandlingstilbud.  

13. Vennligst oppgi utfyllende opplysninger om fordeling av type døgnplasser.  

Oversikt over sengedøgn

14. Hvor mange sengedøgn hadde rapporteringsenheten i 2021?   

Med sengedøgn menes det maksimale antall overnattinger som er mulig innenfor ordinær drift. Vi får
et mål på kapasiteten ved å ta hensyn til bla ferie- og helgestenging. Ta utgangpunkt i antall
døgnplasser ganger 365 og korriger for perioder med redusert kapasitet.   

 sengedøgn 

 døgnplasser hentet fra spørsmål 7 

0  andel benyttet. Åpent året rundt vil gi 100 prosent 

15. Vennligst forklar eventuelle avvik  



Oversikt over Ad-hoc-virksomhet

16. Hvor mange ad-hoc-plasser hadde institusjonen andre onsdagen i november 2021? Ad-
hoc-plassene er de døgnplassene institusjonen disponerer utover avtaleplassene, det vil si de
døgnplassene som kan selges fritt til markedet (kjøperne kan enten være helseforetak på spot-basis,
fristbrudd eller lignende innenfor spesialisthelsetjenesten).  

Ingen

 ad-hoc-plasser 

17. Har institusjonen solgt ad-hoc-plasser i 2021?  

Ja 

Nei---> Bruk Neste-knappen for å videre

Oversikt over døgnplasser tilrettelagt for tvang

18. Hadde rapporteringsenheten døgnplasser tilrettelagt for tilbakehold uten samtykke
etter lov om helse- og omsorgstjenester (utpekt av et regionalt helseforetak) i 2021?  

Ja 

Nei

19. Hvor mange av døgnplassene er tilrettelagt for tilbakehold i institusjon uten eget
samtykke?  

Døgnplasser tilrettelagt for tvang (§ 10-2 og/eller § 10-3) 

...herav tilrettelagt for gravide (§ 10-3) 

20. Vennligst spesifiser på hvilken måte døgnplassene er tilrettelagt for bruk av tvang (§
10-2 og/eller § 10-3).  

21. Tilbyr institusjonen døgnopphold etter § 10-4 i lov om sosiale tjenester?  

Ja

Nei

22. Hvor mange brukerstyrte plasser tilbyr rapporteringsenheten?   

Merknadsfelt



Merknadsfelt Her kan du fylle inn merknader til skjemautfyllingen. Forklaringer til utfylling av
bestemte punkt bes merkes med spørsmålsnummer. Vi setter også pris på tilbakemeldinger om
hvordan vi kan forbedre skjemaet.  


