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Hva gjør NKROP?

• Skal bistå ansatte i fagfeltet med å utføre kunnskapsbasert praksis, formidle 

kunnskap og kompetanse og annen relevant informasjon til og fra brukere og 

pårørende.

– Primærmålgrupper: Ledere og medarbeidere tilknyttet ROP-feltet i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten, samt representanter for bruker- og pårørendeorganisasjoner.

– Øvrige målgrupper: Brukere og pårørende, undervisningspersonell tilknyttet relevante 

profesjonsutdanninger ved universiteter og høgskoler, frivillige-/ideelle organisasjoner, ansatte i 

tilgrensende fagområder, politikere, journalister og befolkningen forøvrig. 

• Gjennom nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning bidra til at 

helsetjenestene blir mer integrert og helhetlige.

Se ellers Forskrift om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale 

tjenester i spesialisthelsetjenesten... § 4-6 (om oppgaver)

https://rop.no/om-nkrop/kunnskap-fra-rop-feltet/


Assosierte kompetansetjenester/fagmiljøer

Nasjonal kompetansetjeneste for… (for eksempel:)

– personlighetspsykiatri

– tverrfaglig spesialisert rusbehandling

– utviklingshemning og psykisk helse

– aldring og helse

Andre eksempler:
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Regional kompetansetjeneste for spiseforstyrrelser

KoRus (7 stk)

NKVTS

RVTS (5 stk)

TIPS Sør-Øst



Hva tilbyr NKROP?
ROP.no
Temasider på forsiden:
Behandling, rus osv: Mye 
klinisk-praktiske kilder

Egen temaside for brukere og 
pårørende: «ROP-bruker»

Nyheter / artikler

ROP-forskning assosiert med NKROP

Nasjonal arrangementskalender

Videobibliotek: ROP-TV

NKROPs tilbud innen kurs, konferanser

m.m.



Snakkomrus.no

• Hvordan få til god kartlegging av rus og psykiske problemer 
(gjennomføring, oppfølging og anbefalte kartleggingsverktøy)

- Klinisk håndbok til kommunalt ansatte: Snakk om ROP

• Motiverende intervju



Nasjonal opplæring for ACT/FACT-team (actfact.no)

I samarbeid med NAPHA.

• Opplæringen skal fremme deltakernes kunnskaper om ACT/FACT-modellen og deres ferdigheter 

som ansatt i teamet, både som tjenesteutøver, teammedlem og samarbeidspartner overfor andre 

aktører.

* Teamene må være i drift eller nær oppstart.



Kurstilbud (verktøy med krav om sertifisering)

PRISM-5

Semi-strukturert diagnostisk intervju, spesielt 
utviklet for å skille rusmiddelinduserte psykiske 
lidelser fra primære psykiske lidelser.

Les mer og meld kursinteresse på: 

rop.no/kartleggingsverktoey/prism-cv

EuropASI & ADAD

Kartlegging av psykososiale forhold

- Fysisk helse, utdanning/arbeid/økonomi, 
bruk av alkohol/medikamenter/illegale 
rusmidler, familiehistorie/familie og sosiale 
relasjoner, psykisk helse, kriminalitet

* ADAD ungdomsversjon 12-20 år.

Les mer og meld kursinteresse på: 
rop.no/kartleggingsverktoey/europasi-og-euroadad

PRISM & EuropASI er anbefalt i ROP-retningslinjen m.m.



Konferanser 2022

ROP-dagen 2022

Oslo kongressenter 11. januar

Påmeldingsfrist 05.12.21

Tema: ACT/FACT & IDDT 

Les mer & påmelding: 

rop.no/rop-dagen

SKANROP 2022
Nordisk konferanse

Oslo 15-16. september
Frist abstracts 13.12.21

Hovedtema: Rus og psykiske lidelser i et livsløp –
overganger og løsninger

Les mer: rop.no/skanrop-2022

Arrangør er det skandinaviske nettverket (SKANROP) for rus og psykiske 
lidelser:
- Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
- Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose
- Svenska Nätverket DubbelDiagnoser



Fremtidig satsing: Integrert behandling (IDDT)

ROP-retn. «Behandlingen av ROP-lidelser skal foregå integrert 
og samtidig etter en samlet plan…»

• Gratis praktisk manual (PDF) lanseres på 
ROP.no første kvartal 2022

• Oversatt og tilpasset av Hanne Clausen, 
Lars Linderoth, Tore Willy Lie, Morten 
Wallentinsen

• Januar 2022: iddt.no



Ny bok første halvdel av 2022

Redaktører: Lars Lien & Tore Willy Lie

I tillegg til redaktørenes bidrag: 
Mange dyktige folk har bidratt

Utgis på Fagbokforlaget



Kontakt
torewilly.lie@rop.no Tlf: 41 65 69 49

Twitter: twlrop

ROP.no

Neste del:
Lars Linderoth – Integrert behandling (IDDT)
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