References ( modifisert for bruk i Helsedirektoratet 5 sept. 2014)

Problemstilling: Gir brukerstyrte innleggelser bedre nytte for personer med rusmiddelproblemer/psykiske lidelser enn vanlig henvisning?

Nedenfor vises arbeidsgruppens vurderinger når det gjelder ulike kriterier og begrunnelse for
anbefalingen.
Tabellen nedenfor viser hvordan arbeidsgruppen har vurdert de oppnevnte kriteriene

IMPLIKASJONER FOR BESLUTNING

Tiltak = Brukerstyrte innleggelser
Alternativet = Ikke brukerstyrte innleggelser
I favør av alternativet

Sannsynligvis i favør av
alternativet

Vet ikke

Sannsynligvis i favør av tiltaket

I favør av tiltaket

Verdier









x

Ønskede effekter









x

Uønskede effekter







x



Balanse ønskede og uønskede
effekter







x



Ressursbruk (hvor store er
kostnadene som kreves for
samfunnet?)







X se undertekst



Likhet (effekt på helsemessige
ulikheter)







x



Kriterium

Explanations

Akseptabilitet for tjenestene,

klinikerne og brukerne)
Gjennomførbarhet









x









x

Anbefaling – tabellen nedenfor viser anbefalingen som arbeidsgruppen har kommet frem til, samt begrunnelse
Tiltak = Brukerstyrte innleggelser
Alternativet = Ikke brukerstyrte innleggelser
Vi anbefaler alternativet (og fraråder
tiltaket)

Vi foreslår tiltaket eller
alternativet

Vi foreslår å bruke enten tiltaket
eller alternativet

Vi foreslår tiltaket

Vi anbefaler tiltaket

Type anbefaling

x

Anbefaling

Pasient/bruker bør få tilgang til brukerstyrte innleggelser innen rusbehandling

Begrunnelse

Tiltaket brukerstyrte plasser ligger i oppdragsbrev og skal innføres i alle helseregioner. Det er mangelfull forskning på dette området.. Brukere og klinikere støtter
sterkt at brukerstyrte plasser blir innført og viser til gode erfaringer. Pasientene opplever at tilgang til brukerstyrte plasser skaper trygghet og forutsigbarhet i deres
behandlingsforløp.

Prioritert forskning

Det er behov for følgeforskning på nytte av brukerstyrte plasser innen rusbehandling

Økonomiske vurderinger

Tiltaket krever noe ekstra ressurser da enkelte senger vil måtte stå tomme. På lang sikt vil brukerstyrte plasser kunne redusere kostnadene da pasientene vil få behandling før eller
tidlig i et tilbakefall, og ikke når sykdommen har utviklet seg og vil kreve mer ressurser.
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