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BJØRGVIN DPS.

• Opptaksområde ca. 78 000 over 18 år

• 8 kommuner og 2 bydeler,  store geografiske avstander

• Delt inn i 2 fagområder allmennpsykiatri og psykose

• Tar utgangspunkt i ROP arbeidet innen fagområde allmennpsykiatri

• Døgn

• Ambulant akutt team

• Poliklinikk (individual terapi / gruppebehandling)



BJØRGVIN MODELLEN

• Ruspiloter

• ROP koordinator

• ROP team

• Samarbeid med kommuner, AFR og LAR

• Fagdag

• Rutiner ved henvisning og registrering

• Fleksibelt, oppsøkende

• Raskt inn i saker



HVORFOR DENNE MODELLEN

• Kompetansehevning

• Kontinuitet

• Soliditet

• Samarbeid 

• Tillit på tvers

• Myndiggjøring 



ROP TEAM ALLMENN POLIKLINIKK

• ROP koordinator, psykiater, 2 psykiatriske sykepleiere, vernepleier, psykologspesialist, klinisk 

sosionom. Alle har ROP arbeid som mindre del av full stilling.

• Eget fagteam som møtes regelmessig

• Representanter fra alle deler av tjenestetilbudet

• Arbeider oppsøkende, eks depot medisinering, tilgjengelighet på kveld og helg



FRA HENVISNING TIL FØRSTE MØTE

Henvisning mottas

Overføres ROP 

koordinator

Saken registres i ROP 

register

Saken drøftes i ROP 

team

Best mulig forberedt til første møte

Skal kunne gi forpliktende svar på 

ønsker og behov som fremkommer i 

henvisning

Tydelig informasjon 

til pasienten



VÅR FILOSOFI FOR SAMHANDLING

• Gode og enkle kontaktpunkt

• Gjør det lett å ta kontakt, avtale møter, fordele ansvar

• Tydelig rolleavklaring. Alle skal ikke engasjere seg i alt rundt pasienten

• Vi tror pasienten får bedre behandling dersom vi klarer å samarbeide godt

• Dersom vi har tillit og kjennskap til hverandre får vi godt samarbeid til beste for pasienten



SAMHANDLING I PRAKSIS

• Ulike lovverk, rammer og kultur kan av og til virke hemmende på samarbeid. 

• Årlig ROP Fagdag på Bjørgvin

• Faste månedlige møter over flere år med LAR Åsane/Arna 

• Faste møter med AFR sektorteam i Kanalveien

• Tett kontakt med 1. linjen



VÅR ROLLE KAN VÆRE

• Arena fleksibel oppfølgning

• Depotmedisinering

• Utredning/Diagnostisering

• Gruppebehandling

• AAT oppfølgning

• Døgninnleggelse



VÅR ROLLE FORTS.

• Bygge relasjoner over tid

• Planlegge i god faser

• Raskt og tungt inn ved kriser

• «Står» i sakene så lenge det oppleves nyttig for alle parter



NOEN ERFARINGER

• Gode relasjoner kan aldri overvurderes

• Godt samarbeid gir større mulighet for elektive overføringer, som igjen bedrer muligheten for 

gode utredninger

• En skal ikke stå alene i ROP saker. Gjensidig veiledning og støtte viktig

• Det krever tid å bygge trygghet og kompetanse

• Forutsetter forankring i organisasjonen

• Alle ROP saker lever sitt eget liv


