
Nordlandsklinikken

”Sammen for en bedre fremtid” 
Kvalitet – trygghet - respekt







Organisasjon

• Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for 
Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og 
rusklinikken i UNN.

• TSB – tverrfaglig spesialisert behandling

• Nordlandsklinikken ble opprinnelig etablert som A-klinikk 
i Håkvik så tidlig som i 1961. 

• Gjennom et stort statlig reformarbeid overtok staten 
ansvaret for hele russektoren fra og med 01.01 2004.



Pasienter og behandlingstid

• NK har plass til 30 pasienter på enerom. Åtte av disse 
plassene er på Avrusningsenheten. 

• Pasientene er både kvinner og menn; alle over 18 år.

• LAR, tvang, §12, gravide, alle typer 
rusmiddelavhengighet.

• Mange pasienter med sammensatte lidelser 
rus/psykiatri/somatikk.

• Behandlingslengden varierer; 1-3/4 uker på Avrusing og 
4-10 uker på Døgn. 



Aktivitet og personal.

• Behandlingspersonalet er tverrfaglig 
sammensatt av medisinskfaglige, 
psykologfaglige og sosial-og helsefaglige 
personalgrupper.

• Ca 60 ansatte.

• Nordlandsklinikken har jevnlig besøk fra 
andre i hjelpeapparatet for møter, 
hospiteringer og annet. 

• Vi er også et praksissted for studenter 
innen ulike helse- og sosialutdanninger.













Behandling Avrusingsenheten

• Avrusing og stabilisering innenfor trygge rammer 

og med tett oppfølging.

• Medikamentell og ikke-medikamentell støtte i 

avrusingsperioden. 

• Kartlegging og motivering til videre behandling. 

• Miljøterapi, Motiverende Intervju.

• Oppstart LAR

• Innleggelse etter §10-2, 10-3 og 10-4. 

(tvangsparagrafene HOT-loven).

• FAO



Behandling Døgnenheten
• Individuelt tilpasset.

• Brukermedvirkning, ”pasienten i førersetet”, pasientens 
eget engasjement viktig! 

• Miniteam – pasient, koordinator, psykolog, miljøterapeut, 
lege. 

• Integrerer behandling av somatiske og psykiske plager 
og lidelser.

• Pasientforløp – Forvernssamtale, kartlegging, 
behandlingsplan, evalueringer, ettervern,mm…...

• Kommunen viktig støttespiller i behandlingen.

• Viktig å ha fokus på pårørende og Barn som Pårørende.

• FAO; forebygging av overdose. 

• Undervisning /psykoedukasjon ukentlig. 



Gruppebehandling
”Det skumleste med å være rusmisbruker er

å være/bli sosialt isolert….”

Kari Lossius ved Bergensklinikkene.

Klinikken har stor tro på at gruppebehandling, for de som kan 
nyttegjøre seg dette, er en svært god behandlingsform. Klinikken har 
flere ulike gruppetilbud:

• Mestringsgruppe – basert på kognitiv modell.

• Endringsgruppe – styrke valget, arbeide med ambivalens, 
psykodynamisk. 

• Kvinnegruppe – spesielt kvinnerettet tiltak 

• Selvhevdelse – styrke kommunikasjon og sosial kompetanse

• Angstmestring og Selvhjelpsgruppe 

• Klinikken tilbyr også individuell oppfølging til pasienter som ikke 
nyttegjør seg grupper. (Ex. Kunstterapi, psykologsamtaler…..)



Noen av de teoretiske 

fundamentene våre…..…..
• Klientsentrert tilnærming/metoder. Humanistisk 

menneskesyn.

• Endringsprosesser – fasemodell over endring 

Proschaska/Di Clemente

• Motiverende Intervju - pasientene skal bli møtt og 

ivaretatt av personell som har kompetanse om 

endringsprosesser og MI. Viktig verktøy både i gruppe 

og i en-til-en samtaler.

• Mentaliseringsbasert terapi – en viktig grunnholdning i 

miljøterapi og samtaler generelt.

• Kognitiv terapi

• Aktivitet og trening som metode

• Med mer…………



Miljøterapi
”Relasjon er det som former oss på godt og vondt. I relasjon til andre 

vokser vi som psykologiske eller sosiale vesener, og i relasjon til 
andre lider vi, føler smerte, sorg og savn.” 

Jan Olav Johannessen

• Alle pasientene på klinikken tar del i den miljøterapeutiske 
behandlingen.

• Fokus: 

– Struktur 

– Ansvar

– omsorg

– mestring 

– oppbyggende og utviklende samarbeid og samvær med andre 
pasienter og personale.

• Dette innebærer bl.a.deltakelse i daglige gjøremål, aktiviteter, 
fellesmøter og holde orden på egne rom + fellesarealer.

• MI + Mentaliseringsbasert fokus viktig.  

• Rammer som muliggjør rusfrihet!!













Pårørende

• Alle pasienter blir kartlagt ift pårørende og 

nettverk; spesielt mindreårige barn som 

pårørende.

• Vi oppfordrer pasientene til å be 

pårørende inn til familiesamtaler.

• Vi oppfordrer pårørende til å søke hjelp og 

støtte gjennom f.eks 

pårørendeorganisasjoner og lokalt 

hjelpeapparat.



Ettervern

• En av de viktigste fokusområdene under 

innleggelsen.

• Samarbeidsmøter under hver innleggelse.

• Avtaler for tiden etter utskrivelse

• Videreføring av tiltak. F.eks FAO 

• Ettervernssamtaler

• Poliklinikk.

• Oppfølgingsuker – en ”gulrot” for god 

rusmestring. Søkes inn av lokalt hjelpeapparat. 






