
Rusmiddelinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

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

Helseregion navn  

Foretakets navn  

Foretakets organisasjonsnummer (9 siffer)  

Vennligst oppgi navnet på kontaktpersonen for rapporteringen?  

Vennligst oppgi e-postadressen til kontaktpersonen for rapporteringen?  

Vennligst oppgi telefonnummeret til kontaktpersonen for rapporteringen?  

Spørsmål 1: Hvor mange døgnplasser hadde helseforetaket tilgjengelige andre onsdag i november
2021?

Antall døgnplasser andre onsdag i november 2021  

Antall døgnplasser andre onsdag i november 2020  

Spørsmål 2: Hvor mange av døgnplassene oppgitt i spørsmål 1 var i all hovedsak…?
Vær oppmerksom på at listen over typer plasser ikke er uttømmende, slik at ikke alle døgnplasser fra spørsmål 1
er nødvendig å fordele på type her.

Antall akuttplasser  

Antall avrusningsplasser  

Antall utredningsplasser  

Spørsmål 3: Hva var det maksimale antall overnattinger som var mulig i 2021?
Dette tilsvarer begrepet "sengedøgn" som er et samlet kapasitetsmål for hele året. En døgnplass som har vært
tilgjengelig hele året, vil ha en kapasitet på 365 sengedøgn. En døgnsplass med ferie- og eller helgestengning vil
ha et lavere antall sengedøgn. Døgnplasser som er opprettet eller nedlagt i løpet av året skal også telles med.

Antall sengedøgn (maksimal døgnkapasitet i løpet av året)  

Spørsmål 4: Hvor mange døgnplasser hadde helseforetaket tilrettelagt for tilbakehold uten samtykke
etter lov om helse- og omsorgstjenester (utpekt av et regionalt helseforetak) i 2021?
Dette gjelder § 10-2:Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke og § 10-3:Tilbakeholdelse av gravide
rusmiddelavhengige

Antall plasser tilrettelagt for tvang (§ 10-2/§ 10-3)  

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

Spørsmål 5:Hvor mange brukerstyrte plasser hadde helseforetaket i 2021?
"Brukerstyrt plass" betyr at innleggelse i døgnenhet skjer på initiativ fra pasienten selv, ofte som del av en
pågående behandling i spesialisthelsetjenesten. Terskelen for innleggelse skal være lav, og oppholdet er
kortvarig.

Antall brukerstyrte plasser  

Merknadsfelt
Merknader knyttet til endringer i antall døgnplasser eller annet kan beskrives her  

Spørsmål 6: Her ønsker vi at antall døgnplassene oppgitt i spørsmål 1 fordeles på virksomheter
Her er alle virksomheter under foretaket som har næringskode 86.106, som vil omfatte alle døgninstitusjoner/-avdelinger for 
rusbehandling

Orgnr Navn Døgnplasser
(spm.1)

Sengedøgn
(spm.3)

I all
hovedsak
akuttplasser
(spm.2)

I all hovedsak
avrusningsplasser
(spm.2

I all hovedsak
utredningsplasser
(spm.2)

Brukerstyrte
plasser
(spm.5)

Plasser
tilrettelagt
for tvang
(spm. 4)

Plasser
tilrettelagt
tvang for
gravide
(spm. 4)

Virksomheter som ikke er listet opp i tabellen ovenfor
Det kan være at listen ovenfor ikke er utfyllende. Hvis det er andre virksomheter som har døgnplasser kan de listes opp her. Det er også mulig at enkelte virksomheter ennå ikke har blitt registrert i Brønnøysundregisteret, det er da ikke
nødvendig/mulig å oppgi organisasjonsnummer.

Orgnr Navn Døgnplasser
(spm.1)

Sengedøgn
(spm.3)

I all
hovedsak
akuttplasser
(spm.2)

I all hovedsak
avrusningsplasser
(spm.2)

I all hovedsak
utredningsplasser
(spm.2)

Brukerstyrte
plasser
(spm.5)

Plasser
tilrettelagt
for tvang
(spm. 4)

Plasser
tilrettelagt
tvang for
gravide
(spm. 4)

Totalt
Her summeres alle tall oppgitt på virksomhetsnivå. Det skal være i samsvar med tallene på foretaksnivået.

Døgnplasser
(spm.1)

Sengedøgn
(spm.3)

I all
hovedsak
akuttplasser
(spm.2)

I all hovedsak
avrusningsplasser
(spm.2)

I all hovedsak
utredningsplasser
(spm.2)

Brukerstyrte
plasser
(spm.5)

Plasser
tilrettelagt
for tvang
(spm.4)

Plasser
tilrettelagt
for tvang
for
gravide
(spm.4)

Merknadsfelt
Merknader knyttet til virksomhetene eller annet kan beskrives her  




