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Hva er TSB?

• TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling – er den norske 
betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling 
på spesialistnivå.

• At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med 
medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse.

• At de er spesialiserte betyr at de skal fylle krav til helsetjenester på 
spesialistnivå.



Hvem jobber i TSB



Hva med PUT?

• Kort fortalt: De psykiatriske ungdomsteamene er forløpere til dagens 
Tverrfaglig spesialiserte rusbehandling.

• De ble opprettet tidlig på 70-tallet. Psykiatrien strevde med å møte en 
ny pasientgruppe. Løsningen ble tverrfaglig sammensatte team 
knyttet til de psykiatriske sykehusene.

• De psykiatriske ungdomsteamene, utredningsserie 11-2000

•PUT er TSB

•Men TSB er mye mer enn PUT

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/utredningsserien/psykiatriske_ungdomsteamene_ik-2728.pdf


Rusarbeid i skulen 02.11.22

Kva kan – og skal – Avdeling for rusmedisin (AFR) og Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) bidra med?

Avdeling for rusmedisin tilbyr behandling og oppfølging til menneske 
med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på 
forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.



Behandling og oppfølging

• Barn og ungdom i skulen, hvor en blir oppmerksom på rusmiddelbruk, kan
være i målgruppen for behandling og oppfølging i TSB.

• Avdeling for rusmedisin har også en konsulttelefon som kan kontaktes 55 
97 01 00 (velg poliklinikk Murhjørnet) vekedager fra kl. 11-15.

• Lav terskel for henvisning, gunstig med tidlig avklaring/veiledning. OBS
tilvisning skal være basert på samtykke fra den det gjelder (evt. fra 
foresatte.

• Er ting veldig uavklart kontakt gjerne URO (Ung Rus Oppdagelse), 
spesialisthelsetjeneste ressurser men lavterskel tilnærming

• NB! Ikke overse alkoholbruk, et svært toksisk rusmiddel med høy 
avhengighetspotensiale.

https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-ambulant-seksjon/uro#korleis-kjem-du-i-kontakt-med-oss


Råd og veiledning

• Ikke glem all kompetansen som finnes i førstelinjen. Fastleger, 
helsesykepleiere, helsestasjon, utekontakt, PPT og OT er viktige 
aktører for barn og unge. 

• Spesialisthelsetjenesten ved AFR har et oppdrag med å veilede 
førstelinjen.

• Ikke all rusbruk blant barn og unge er indikasjon på, eller predikasjon 
for alvorlig rusmiddelproblematikk.



Nyttige ressurser

• Avdeling for rusmedisin

• Nasjonal kompetansetjeneste TSB

https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin#les-meir-om-rusmedisin---afr
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/dette-er-tsb

