
KOMPETENT     |     ÅPEN     |     PÅLITELIG     |     SAMFUNNSENGASJERT

ROP-FAGDAG 25.11.21

Rønnaug Frøiland





Helse og omsorgsdepartementet skriver

Grensen mellom kommunenes ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar for 

oppfølging og behandling er ikke alltid entydig, og personer som står i fare for å 

utvikle, eller har utviklet psykiske lidelser/ruslidelser, kan ofte ha behov for 

tjenester fra ulike instanser og nivåer for å oppnå god effekt av behandlingen og 

oppfølgingen som gis.

Det er tjenestenes ansvar å sørge for helheten, slik at det er lett for bruker og 

pårørende å få oversikt og finne frem. Kommunene og spesialisthelsetjenesten har 

sammen ansvar for å tilrettelegge for samhandling og samarbeid.



Helse og omsorgstjenesteloven

Kommunen plikter å tilby eller yte tjenester til personer med psykiske 
problemer og/eller rusmiddelproblemer

• Etter helse og omsorgstjenesteloven (HOL) 
skal kommunen sørge for at personer som 
oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester

• HOL § 3-2-6: 
• helsetjenester i hjemmet,
• personlig assistanse, herunder praktisk bistand og 

opplæring og støttekontakt og
• plass i institusjon, herunder sykehjem.

• HOL Kap. 9: Tvang og makt ovenfor enkelte 
personer med psykisk utviklingshemning 

• HOL Kap. 10: Tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige 

• Helsetjenester vs kommunale servicetiltak 

Sosialtjenesteloven 

• § 15.  Boliger til vanskeligstilte

• § 17. Opplysning, råd og veiledning

• § 18. Stønad til livsopphold

• § 27. Midlertidig botilbud

• § 28. Rett til individuell plan 

Felles for lovene: 

• Rett til individuell plan

• Kommunen skal medvirke til å skaffe 
boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine interesser på boligmarkedet



Styresett i Kommuner

• Politisk styring

• Formannskapsmodell

• Parlementarisme

• Bergen kommune – parlamentarisk styremodell

• Byrådsplattform for 4 år – styrer retningen 
for kommunen

• Budsjetter, overordnede planer, 
reguleringsplaner og handlingsplaner 
vedtas i bystyret

• 7 byrådsavdelinger med underliggende 
fagetater og enheter

• Politisk styring i kommune versus helseforetak
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En smakebit på Bergen kommunes tjenestetilbud til mennesker med ROP-lidelser



Samarbeid
Hva ønsker vedkommende som vi vil hjelpe?



Samhandling 

Helhetlige og koordinerte 
tjenester handler først og fremst 
om å samarbeide og samhandle 
på tvers av fagsiloer 
og tjenestenivå.

Vi har ikke hittil lykkes med å få 
dette til på en god måte for ROP-
pasienter



1. Ønske for fremtiden



2. Ønske for fremtiden

Fra parter til partnere

Felles faglig plattform i ROP-Forløpet.

.

Kompetansedeling mellom primærhelsetjenesten 
spesialisthelsetjenesten

.

God samhandling rundt inn og utskriving fra spesialisthelsetjenesten.



3. Ønske for fremtiden


