




Hvem er Roger Atle ?

Psykologspesialist

• Ekstremsportutøver

• Pappa

• Prosjektleder ROP

• Leder for ROP-forløpet



FAGLIG INTEGRASJON PSYKISK 
HELSEVERN OG RUSMEDISIN –
INNFØRING AV TILTAK



Hvem er ROP-pasienten?
ROP-forløpet (rus og psykiatri- forløpet) inkluderer alle personar over 18 år som har ei mistenkt 
alvorleg psykisk liding kombinert med rusmedelproblematikk, og er behandlingstrengande. 
Dette gjeld uavhengig av om rusmiddelproblemet kan definerast som ei rusliding (skadeleg
bruk/eller avhengigheit). I tillegg omfattar forløpet personar over 18 år som både har mistenkt 
mindre alvorleg psykisk liding og rusmiddelproblematikk, der kvar av dei to områda er 
forbunde med uttalt funksjonssvikt.

Bi lder er hentet fra colourbox.com



De som faller utenfor

De som ikke passer inn

De som er vanskelige å hjelpe

➢Sammensatte problem

➢Krever sammensatte løsninger

➢Tjenestene kommer til kort

➢Målsetningene stemmer ikke

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Utenforskap

Vi er flokkdyr

• Vi har behov for å høre til

• Vi har behov for å bli akseptert

• Vi har behov for å få ting til

• Vi blir utrygge når vi kan bli støtt 
ut av flokken

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Når vi ikke får ting til, blir vi heller ikke gode 
til å samhandle

Hva gjør det med oss som hjelpere?

• Det er krevende å møtes i 
situasjoner der en av ulike 
grunner kan oppleve å ikke 
strekke til

• Da går vi lett i forsvar

• Da er det lett for andre å gå i 
angrep

• Da blir vi utrygge

• Vi får lite spillerom til samhandling

Toleransevindu – redusert 
mentalisering

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Hvordan skal man gå inn i møte for å skape 
god samhandling?

Mentalisering

• Ta andres perspektiv

• Gå inn i møte med en forståelse 
av hvilket perspektiv de andre 
har

• Formidle forståelse for deres 
perspektiv

• Ta ansvar for av vi holder oss 
passelig temperert i 
tolleransevinduet

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Det viktigste for å skape god samhandling 

RELASJONER!

• Vi er del av samme flokk!
• Vi i spesialistjenseten
• Vi i kommunehelsetjenesten
• Vi i hjelpeapparetat
• Vi i samfunnet
• Vi som mennesker

• Definerer vi hverandre som del 
av samme gruppe, er det lettere 
å hjelpe Bi lder er hentet fra colourbox.com



Styrke gjennomføringen av 
ROP-forløpet

ROP tilsyn 2019
• Brudd på regelverket i 7 av 10 kommuner og 18 av 20 tilsyn i 

spesialisthelsetjenesten
Funn: 

ROP pasienter får ikke tilstrekkelig kartlegging og utredning
Mangler i planer
Uønskede variasjoner i tjenestetilbud  
Uklar oppgave- og ansvarsfordeling innen eller mellom ulike 
deler av tjenestene

• Behov for tiltak for å styrke tilbudet og samarbeidet innad 
i spesialisthelsetjenesten og kommunen  

• Trenger ny struktur for å sikre bedre samarbeid



Hva er målet med den nye strukturen?

• Sikre implementering av ROP-forløpet

• Sikre lik faglig oppdatering og praksis i 
Helse Bergen området

• Styrke kjennskap til samarbeidspartene 
sine oppgaver og tjenester

• Relasjonsbygging på tvers av 
spesialisthelsetjenesten og kommunen

Bi lder er hentet fra colourbox.com



ROP – Organisering av forløp og nettverk

Rop-
forløpsgruppe

ROP-forløpsleder

ROP-Bjørgvin

ROP-nettverksleder

ROP-Kronstad

ROP-nettverksleder

ROP-Øyane

ROP-nettverksleder

ROP-Solli

ROP-nettverksleder

ROP-Betanien

ROP-nettverksleder

ROP-Voss

ROP-nettverksleder

ROP-
ressursgruppe

ROP-forløpsleder



ROP-Forløpsgruppen ny sammensetning

Medlemmer:

• Forløpsleiar Roger Atle Kårstad, Divisjon psykisk 
helsevern

• Sekretær Hilde Skjerve

• I tillegg består ROP-forløpsgruppen av:

• Martine Bonnier og Nina Husum fra Bergen kommune

• Arild Iversen fra kommunelegegruppen

• Dag Haaklau fra samarbeidsutvalet i Nordhordland

• Mariann Birkeland fra samarbeidsutvalet i Bergensregionen

• Frode Andevik fra samarbeidsutvalet på Voss

• Brede Aasen fra Psykiatrisk klinikk

• Silje Benedicte Vigsnæs fra de private ideelle DPSene

• Tordis Stokke fra de private ideelle TSB

• Fredrik Hiis Berg fra DPSa

• Eirik Elsaas og Anja Therese Bakke fra Avd. for rusmedisin

• Sverre Hjelmtveit fra Ruspanelet

• Ove Vestheim fra Erfaringspanelet

Rop-forløpsgruppe

ROP-forløpsleder



Lokale ROP-nettverk

Lokal ROP-nettverksleder

ROP-Bjørgvin

ROP-nettverksleder

ROP-Kronstad

ROP-nettverksleder

ROP-Øyane

ROP-nettverksleder

ROP-Solli

ROP-nettverksleder

ROP-Betanien

ROP-nettverksleder

ROP-Voss

ROP-nettverksleder

• Lokalt ROP-nettverk ledes av ROP-nettverksleder med en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune, psykisk helsevern og TSB

• Lokal tilpasning av deltakere i nettverket

• 4 samlinger i året der 1 av samlingene bør ha form av Fagdag



ROP-ressursgruppe

ROP-forløpsleder

• Forløpsleder Roger Atle Kårstad
• Medarbeidernivå

• Lederne for lokale ROP-nettverk
• Arbeidsgruppen for lokal ROP-nettverk
• Representant fra Psykiatrisk klinikk
• Representant fra ROP-enheten

• Ressurspersoner kobles på etter behov
• Samlinger tilpasset behov

Bi lder er hentet fra colourbox.com



ROP – Organisering av forløp og nettverk

Rop-
forløpsgruppe

ROP-forløpsleder

ROP-Bjørgvin

ROP-nettverksleder

ROP-Kronstad

ROP-nettverksleder

ROP-Øyane

ROP-nettverksleder

ROP-Solli

ROP-nettverksleder

ROP-Betanien

ROP-nettverksleder

ROP-Voss

ROP-nettverksleder

ROP-
ressursgruppe

ROP-forløpsleder



HVILKE TILTAK SKAL VI  IVERKSET TE 
FOR Å FÅ BEDRE ROP-FORLØP?

Bi lder er hentet fra colourbox.com



InnoMed 25. november 2021

Innsikt av kompetansebehov
Oppfølging av pasienter med samtidig rus og 
psykisk lidelse



InnoMed støtter Helse Bergen i arbeidet med 
å etablere likeverdige og bedre tjenester for pasienter med rus- og psykisk 
lidelse (ROP)

• Prosjektet har fått innvilget 320 timer prosessveiledning fra InnoMed.

• InnoMed bistår i første omgang med behovskartlegging hvor vi gjennomfører 

kvalitative intervjuer med aktører som utgjør en del av helsetilbudet til ROP-pasienter 

i Helse Bergen sitt nedslagsfelt.

• Første intervju ble gjennomført 21 oktober. Det er hittil gjennomført 30 intervjuer. Det 

skal gjennomføres 5 intervjuer til før vi starter med analyse.



I arbeidet intervjuer vi aktører fra følgende etater/kommuner

Aktører spesialisthelsetjenesten
• Bjørgvin DPS
• Betanien DPS
• Voss DPS NKS Bjørkeli
• Solli DPS
• Avdeling for rusmedisin (AFR)
• Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

Rolle:
• Seksjonsleder
• Sosionom
• Russpesialist
• Overlege
• Forløpskoordinator
• Behandler
• Spesialsykepleier
• Avdelingsleder
• Psykiater
• Psykologspesialist
• Rådgiver

Aktører kommunehelsetjenesten
• Austevoll kommune
• Alver kommune
• Bjørnafjorden kommune
• Kvam kommune
• Voss kommune
• Fyllingsdalen
• Åsane

Rolle:
• Ruskonsulent
• Fastlege
• Sykepleier
• Ruskoordinator
• Miljøterapeut
• Leder psykisk helse og rus
• Leder ROP oppfølgingsteam
• Erfaringskonsulent
• Vernepleier
• Ergoterapeut



I intervjuene stiller vi spørsmål rundt følgende temaer

• Organiseringen av helsetilbudet til ROP-pasienter i egen avdeling.

• Tverrfaglig samarbeid om ROP-pasienter i de ulike delene av helsetjenesten.

• Erfaring og kjennskap til ROP-forløpet.

• Kjennskap til og benyttelse av ulike verktøy/planer (IP, kriseplan og ansvarsgrupper) i oppfølgingen av ROP-pasienter.



Vi er i sluttfasen av å gjennomføre intervjuer, og skal i gang med analyse av innsikten

Fylle ut funnark og personprofiler

• Velg ut de viktigste funnområdene
• Utdyp og beskriv funnene og behovene
• Eksemplifiser med historier og sitater

• Lage problemstillinger

Tømme seg for innsikt

• Hva gjorde mest inntrykk?
• “Hva satt vi igjen med?”

Rydde opp

• Gruppere funn og sitater
• Identifisere ulike 

funnområder

1 2 3



Innsiktsarbeidet benyttes i videre arbeid med å etablere 
likeverdige og bedre helsetjenester for pasienter med 
samtidig rus- og psykisk lidelse

• Etter gjennomført analyse 
vil innsikten bli 
oppsummert i en 
erfaringsrapport som 
leveres til prosjektet. 

• Hovedutfordringene 
identifisert fra  
innsiktsarbeidet skal jobbes 
videre med i ROP-nettverket 
som skal etableres. 



Kartlegging kompetanse og 

samhandling ROP 
Thomas Haug, 

Psykologspesialist/ PhD
KoRus Bergen



Bakgrunn for 
kartlegging

- Oversikt over:  
- Eksisterende kompetanse

- Samhandling mellom 
tjenestene

- Behov i tjenestene

- Informere/ danne 
utgangspunkt for 

- Nettverksarbeid ROP

- Kompetanseprogram ROP



ROP Kartlegging

- Distribueres til enhetsledere 
som sender det videre til 
aktuelle fagpersoner ved sin 
enhet

- Deltakelse er frivillig og basert 
på samtykke 

- Minimere bruk av 
personopplysninger

- 32 spørsmål

- Tar 10- 15 minutter å besvare



Hvem kartlegges?

Fagpersoner innen:

- Psykiatrisk klinikk

- Alle DPS

- Avdeling for rusmedisin

- Kommuner



Hva spør vi om?-
Personopplysninger

- Tjenestenivå/ enhet (F. eks døgn 
behandling, poliklinisk behandling, 
ambulant, ulike tjenester i kommunen. 

- Utdannelse

- Stilling

- DPS sektor (er) arbeidsplassen 
tilhører/ samarbeider med



Hva kartlegges?

- Vurdering av egen kompetanse i arbeid 
med ROP pasienter

- Vurdering av kompetanse ved sin 
arbeidsplass i arbeid med ROP pasienter

- Erfaringer med samhandling på tvers av 
tjenester i behandling av ROP pasienter  

- Opplevde behov for å bedre kompetanse 
og samhandling med andre tjenester i 
arbeid med ROP pasienter



Hva skal resultatene brukes 
til?

- Presenteres i en rapport

- Presenteres i workshop for ROP 
ressursgruppe

- Danne utgangspunkt for tema i 
nettverksarbeid  

- Utgangspunkt for fremtidig 
evaluering?



ROP-nettverket

Rop-ressursgruppe

▪Møte 26. November
• 09-12:30

• Clarion Hotel Bergen Airport

Rop-forløpsgruppe

▪Møte 26. November
• 11:30-15:00

• Clarion Hotel Bergen Airport

Bilder er hentet fra colourbox.com



Tiltak til ROP-nettverket

Workshop Januar 2022

• Gjennomgang av funnene

• Hvilke tiltak er nødvendige

• Plan for gjennomføring av tiltak

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Prosjektet skal gjennomføre 5 tiltak

• Sektorisering av tjenestetilbudet

• Etablere felles ambulante team

• Styrke gjennomføringen av RoP-forløpet 

• Felles kompetansebygging og arenaer for samhandling

• Etablere et nytt felles døgntilbud for RoP-pasienter

Bi lder er hentet fra colourbox.com



ROP-forløpet

Gode etablerte forløp

• ROP-avklaringsmøte
• Pasienter med behov for godt 

koordinerte tjenester i PHV, TSB 
og kommune

• Gode planer 

• Forebygge / håndtere kriser

• Alle bør få en opplevelse av at 
dette står vi sammen om

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Utvikling av kompetanseplaner om ROP

• Mål: Sikre generell kunnskap om ROP-pasienter 
• Grunnleggende informasjon om ROP for alle i TBS og psykisk 

helsevern
• Utvidet opplæring for de med særlige oppgaver mot ROP-

pasienter

• Deling av læringselement og planer med kommunen

• Vil inneholde video-opplæring, kunnskapsgrunnlag, 
referanser til styrende dokumentasjon etc

• Kompetanseplanene er standardiserte opplæringspakker som 
ligger sentralt tilgjengelig, slik at leder kan tildele til ansatte

• Regelmessig revisjon
• Lederne vil bli informert om når kompetanseplanene er klare 

for tildeling 

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Video presentasjon av AFR



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

Etablere et nytt felles 
døgntilbud for ROP-pasienter

• ROP-døgn
• 8 sengeplasser åpner september 

2022
• 1 etasje på Dr. Martens

• Kontorer i 3 etasje på Dr. Martens

• Opptrapping 
• 2 etasje på Dr. Martens

Bi lder er hentet fra colourbox.com



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

Hvem er ROP-enheten for?

• For ROP-pasienter

• De som defineres utenfor

• Støtte tjenestene til å kunne 
definere flere inn

• Håndtere de utfordrende fasene
Bi lder er hentet fra colourbox.com



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

• Ansatt
• Psykiater

• Gunn-Vivian Eide

• Psykolog
• Emma Jones

Rekrutering



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

• Utlysing 
• Assisterende seksjonsleder 

• Utlyses i begynnelsen av Desember

• Utlysning av resterende stillinger 
• Januar 2022

Rekrutering



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

• Kombinere fagfelt 
• Ta det beste fra psykisk helsevern og 

det beste fra tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

• Behandling i rammene av tvunget 
psykisk helsevern

• Helhetlige pasientforløp

• Håndtere de ulike fasene av 
pasientforløpet til ROP-pasienten

Målsetning



ROP-enhet for rus- og psykiske lidelser

• Gi best hjelp til flest mulig
• Bruke ROP-forløpet

• Veilede

• Forebygge forverring

• Traumeperspektiv

• Tilknytningsperspektiv
• Trygg havn

• Trygg base

Målsetning

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Hovedmål med prosjektet:

• Å forbedre tilbudet til pasienter med 
sammensatte helseproblemer på tvers 
av psykisk helsevern og rusmedisin 

Bi lder er hentet fra colourbox.com



Flokken
Utstøtt er den sterkeste sårbar

I beskyttelse av flokken er den 
svakeste trygg

Når noen i flokken vår faller i 
vanskeligheter, må vi trå til for å 
hjelpe. Når vi ikke klarer å hjelpe 
alene, ber vi om hjelp, og vi andre må 
komme til

Det er slik vi hjelper flokken, og det er 
slik vi vil bli beskyttet av flokken vår

Sammen er vi sterke

Sammen er vi trygg 

Bilder er hentet fra colourbox.com



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Sammen klarer vi bedre å hjelpe 


