
 

Kompetansesenter rus 

 

 

 

RAPPORT 

 

Samhandling og kompetanse i 
oppfølging av pasienter med samtidig 

rus- og psykisk lidelse (ROP) 
En kartlegging av kommuner, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling i Helse Bergen sitt opptaksområde 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Haug, KoRus Vest Bergen 

Lara Kleiven, Innomed 

 

  



Kartlegging ROP 

1 
 

 

Kompetansesenter rus - region vest Bergen er et av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i 
Norge, med regionalt ansvar for Vestland fylke. Kompetansesenteret er organisert under Avdeling for 
Rusmedisin, Helse Bergen 

Arbeidsområder er innenfor folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse i 
arbeid med rusmiddelavhengige.  

Kompetansesenteret bistår med kunnskapsformidling, råd og veiledning, kurs/konferanser, 
erfaringsutveksling og prosjektutvikling. 

Forfattere: Thomas Haug KoRus Vest Bergen og Laura Kleiven, InnoMed 

Kompetansesenter rus - region vest Bergen  

Kanalveien 5 5056 Bergen  

Telefon: 55 97 01 00  

Område: Vestland  

Hjemmeside: www.korusbergen.no  

Facebook: https://www.facebook.com/KoRus-Vest-Bergen-109282914036709/  

Helsedirektoratet finansierer kompetansesenterets virksomhet.  

 

    

 

Solveig Storbækken    

Virksomhetsleder KORUS Bergen 

Avdeling for Rusmedisin, Helse Bergen     



Kartlegging ROP 

2 
 

Innhold 

1 Sammendrag 3 
2 Bakgrunn for kartleggingen 3 

2.1 Kartlegginger 4 

 Kartlegging med spørreundersøkelse 4 
 Kvalitative intervjuer og innsiktsanalyse 7 

3 Resultater kartlegging 8 

3.1 Kunnskap om- og kompetanse i kartlegging og behandling/ oppfølging av rus og 

psykiske lidelser 8 

 Kunnskap om rusmidler 8 
 Kompetanse i kartlegging og behandling/ oppfølging 8 
 Hovedfunn fra innsiktsrapport: Kompetanse i kartlegging og 

behandling/oppfølging av mennesker med ROP lidelser 11 

3.2 Kjennskap til ROP retningslinjer og prosedyrer, roller og ansvar ved oppfølging av 

pasienter med ROP lidelser 12 

 Funn fra spørreundersøkelse 12 
 Hovedfunn fra innsiktrapport: Kjennskap til ROP retningslinjer, prosedyrer, 

roller og ansvar 12 

3.3 Kjennskap til tjenester og samarbeid/ samhandling mellom tjenester 14 

 Funn fra spørreundersøkelse: Kjennskap til andre tjenester 14 
 Funn fra spørreundersøkelse: Samarbeid med andre tjenester 15 
 Hovedfunn fra innsiktsrapport: Kjennskap til- og samarbeid med andre 

tjenester 18 

3.4 Ønsker og behov for kompetanseheving 19 

 Behov for kompetanseheving 19 
 Ønskede tiltak for kompetanseheving og økt samhandling 20 
 Funn fra innsiktsrapport: Behov og ønsker for tiltak for økt kompetanse og 

samhandling 20 

4 Implikasjoner av kartlegging og anbefalte tiltak 22 
5 Grafer og figurer 27 
6 Referanser 29 

 

  



Kartlegging ROP 

3 
 

1 Sammendrag 

Rapporten beskriver funn fra en kartlegging av helsepersonell sin vurdering av egen kompetanse, 
samt erfaringer med samarbeid og samhandling med andre tjenester i arbeid med pasienter/ 
brukere med samtidige rusproblemer og psykisk lidelse (ROP). 174 fagpersoner fra ulike tjenester i 
kommuner, psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Helse Bergen sitt 
opptaksområde svarte på et spørreskjema med 30 spørsmål innenfor fire overordnede områder: 1 
Kunnskap og kompetanse i kartlegging og behandling av rus- og psykiske lidelser; 2. Erfaringer 
med- og vurderinger av samhandling og samarbeid med andre tjenester i arbeid med ROP 
pasienter; 3. Kjennskap til retningslinjer, rutiner og prosedyrer ved behandling av ROP pasienter; 
4. Ønsker og behov for styrking av kompetanse og samhandling. I tillegg oppsummerer rapporten 
funn fra en innsiktsanalyse gjennomført av InnoMed basert på intervjuer av 36 fagpersoner ansatt i 
utvalgte enheter i spesialist- og kommunehelsetjenester i Helse Bergen sitt opptaksområde.  
Funn fra undersøkelsene viser at det er sprik i kompetanse mellom ulike tjenestesektorer knyttet til 
både rus- og ulike psykiske lidelser. Generelt vurderer ansatte i psykisk helsevern sin kompetanse 
høyere i forhold til kartlegging og behandling av psykoselidelser og affektive lidelser sammenliknet 
med de øvrige tjenestesektorene. Ansatte i TSB vurderer sin kompetanse i kartlegging og 
behandling av ruslidelser, ADHD og traumeproblematikk høyere enn de øvrige tjenestesektorene. 
Resultatene indikerer videre at mindre enn halvparten av respondentene har god kjennskap til 
lokale prosedyrer for ROP forløp. En noe høyere andel av respondentene fra 
spesialisthelsetjenestene oppgav å ha god kjennskap til nasjonale ROP retningslinjer.   
Generelt rapporterer respondentene best kjennskap til- og best samarbeid og samhandling med 
andre enheter innen egen tjenestesektor. Kommunale tjenester beskriver bedre samhandling med 
andre tjenester sammenliknet med spesialisthelsetjenestene. De tjenestene som er dårligst kjent 
og det beskrives størst begrensninger i samarbeidet med er tjenester innenfor TSB og psykiatrisk 
divisjon.  
Det er sterkt ønske blant respondentene om tiltak for å bedre kompetanse og samhandling i 
arbeidet med ROP pasienter.  
Oppsummert peker funn fra rapporten på flere forhold som kan være til hinder for å sikre ROP 
pasienter helhetlig behandling på tvers av ulike tjenester. Rapporten oppsummerer avslutningsvis 
anbefalinger for tiltak for å imøtekomme disse utfordringene. 

2 Bakgrunn for kartleggingen 

Samtidig problematisk bruk av rusmidler blant mennesker med psykiske lidelser er vanlig, opp mot 
halvparten av de med alvorlige psykiske lidelser som psykose, bipolar og enkelte 
personlighetsforstyrrelser har en samtidig ruslidelse i løpet av livet. Tilsvarende ser man høy 
forekomst av psykiske lidelser blant mennesker med rusproblemer [1-6]. Dette kan ses i 
sammenheng med forskning som tyder på stor grad av overlapp i forhold til bakenforliggende 
sårbarhetsfaktorer, samt paralleller mellom rusproblemer og psykiske helseproblemer hva gjelder 
dynamikk, utvikling, vedlikehold og mestringsstrategier [7-9]. Uavhengig av etiologi vil samtidig 
rus- og psykisk lidelse ofte gjensidig påvirke hverandre på en måte som opprettholder eller 
forverrer den andre lidelsen [6, 10]. Dette peker klart i retning av at forståelse og behandling av 
rus og psykisk lidelse må ses i sammenheng med hverandre. Til tross for dette er både faglig 
tenkning og oppfølging av rus- og psykiske lidelser fortsatt i stor grad adskilt, både i fagmiljøer og 
tjenestetilbud.  
 
Resultater fra Brukerplan som kartlegger levekår og bruk- og behov for tjenester hos personer med 
rus og psykiske helseutfordringer, viser at de brukerne som har samtidige moderate eller alvorlige 
rusproblemer og psykiske helseproblemer har en stor opphopning av utfordringer på mange ulike 
levekårsområder. Dette gjelder blant annet bolig, økonomi, meningsfull aktivitet og sosial 
fungering, i tillegg til utfordringer med rus og psykisk helse. Videre viser Brukerplan kartlegging at 
denne gruppen er de som mottar det største omfanget av ulike helse og sosial tjenester; på 
gruppenivå rundt ti forskjellige tjenester i snitt blant de med mest alvorlige problemer [11]. Dette 
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understreker behovet for at ulike tjenester samhandler og samarbeider godt for å sikre at 
behandlingen er mest mulig integrert mellom de ulike tjenestene. Erfaringer og undersøkelser viser 
imidlertid at man i mange tilfeller ikke lykkes med å gi et godt og helhetlig hjelpetilbud til denne 
pasientgruppen. Det er flere grunner til dette, men noe av forklaringen synes å være knyttet til 
manglende kunnskap og kompetanse om samtidige rus- og psykiske helseplager, mangel på gode 
planer og rutiner, samt manglende samarbeid og samhandling mellom ulike tjenester som følger 
opp brukeren [12]. Nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av personer med samtidig 
ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) fremhever at behandling av denne pasientgruppen skal være 
integrert og helhetlig på tvers av tjenester, og at det er tjenestene og ikke pasienten som er 
ansvarlig for å ivareta dette [13, 14]. Statens Helsetilsyn sitt tilsyn av behandling og tjenester for 
mennesker med ROP lidelser i kommunene og spesialisthelsetjenesten indikerte en klar svikt i 
tjenestene. Det ble avdekket lovbrudd i 7 av 10 kommuner og 18 av 20 foretak i 
spesialisthelsetjenesten. De viktigste avvikene var knyttet til manglende kompetanse og rutiner for 
kartlegging, og svikt i samhandling og samarbeid mellom ulike tjenester [12]. 
 
Denne rapporten beskriver funn fra en spørreundersøkelse av fagpersoner ansatt i ulike enheter 
innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kommunale tjenester for 
mennesker med rus- og psykiske helseproblemer i Helse Bergen sitt opptaksområde. Kartleggingen 
er knyttet til prosjektet «Faglig integrasjon av psykisk helsevern og rusmedisin» i Helse Bergen. 
Dette prosjektet ble etablert i 2019 for å bedre tilbudet for mennesker med ROP lidelser. Basert på 
utredning fra fem ulike arbeidsgrupper ble det besluttet at følgende fem tiltak skulle iverksettes:  

 Etablere felles kompetansebygging og arenaer for samhandling 

 Sektorisering av tjenestetilbudet i Avdeling for rusmedisin 

 Etablere felles ambulante team for avdeling for rusmedisin og psykisk helsevern 

 Styrke gjennomføringen av ROP-forløpet  

 Etablere et nytt felles døgntilbud for ROP-pasienter 

Den aktuelle kartleggingen er tettest knyttet til tiltakene for å etablere felles kompetansebygging 
og arenaer for samhandling, samt styrking av gjennomføringen av ROP forløpet. Resultatene fra 
kartleggingen skal danne utgangspunkt for tiltak i tjenestene for å bedre kompetanse og 
samhandling mellom ulike tjenester som arbeider med mennesker med ROP lidelser.  

Denne rapporten beskriver også noen av hovedfunnene fra en intervjubasert innsiktsrapport fra 
InnoMed om erfaringer- og opplevd kompetanse blant fagpersoner i arbeid med ROP pasienter. 
Mange av temaene som blir belyst der overlapper med- og utdyper funn fra 
spørreundersøkelsen. En fullstendig innsiktsrapport med oppsummering og flere detaljer rundt 
hovedfunnene fra de kvalitative intervjuene vil bli publisert i en egen InnoMed rapport. 

2.1 Kartlegginger 

 Kartlegging med spørreundersøkelse 

Denne undersøkelsen bestod av 30 spørsmål og kartla fagpersoner i ulike tjenester innen psykisk 
helsevern, TSB og kommunene sine vurderinger av kompetanse i tjenestene, kjennskap til 
prosedyrer og andre tjenester, erfaringer med samarbeid og samhandling, samt opplevde behov i 
arbeidet med brukere/ pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse.  

Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved ulike enheter som jobber med pasienter og brukere med 
ROP problematikk innenfor psykisk helsevern, TSB og kommuner. Lederne distribuerte 
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undersøkelsen videre til relevante fagpersoner i sin enhet. Respondentene svarte anonymt via en 
lenke inn i programmet Corporate Surveyer.  

Undersøkelsen er gjennomgått av personvernombudet i Helse Bergen og godkjent av leder for 
KoRus Vest Bergen og Divisjonsdirektør Divisjon psykisk helsevern. E-protokoll nr. 2748 

 Respondenter 

Kartleggingen ble besvart av 174 fagpersoner fordelt utover de ulike tjenestene. 

Fagpersoner tilknyttet alle de seks ulike DPS sektorene i Helse Bergen sitt opptaksområde deltok i 
kartleggingen. Kronstad og Betanien DPS hadde flest respondenter, mens sett i forhold 
befolkningstall i opptaksområdet var det Voss DPS som hadde flest respondenter (Figur 1).   

 

Figur 1: DPS sektor tilhørighet for respondenter (antall) * 

 

* Flere svar mulig dersom respondenten samarbeider med flere DPS 

 Tjenester og avdelinger 

Det var ca. 50 % flere respondenter i henholdsvis kommunale tjenester og psykisk helsevern som 
besvarte kartleggingen, sammenliknet med TSB.  

Fra kommunene var majoriteten av respondentene ansatt i kommunal rus og psykisk helsetjeneste 
(66,7 %) og kommunal NAV tjeneste (27,3 %). For psykisk helsevern var flest respondenter ansatt 
i døgnavdelinger (62 %) jevnt fordelt mellom sykehus og DPS, dernest oppsøkende (18,5 %) og 
polikliniske (13,8 %) tjenester. Blant respondentene fra i TSB var flest ansatt i polikliniske 
tjenester (48,8 %) og de resterende i henholdsvis døgnseksjoner (39,0 %) og ambulante tjenester 
(12,2 %) (tabell 1).  

 Utdannelse og stilling 

Det var høyest andel av respondentene som var sykepleiere (28,7 %), dernest sosionomer (19,5 
%), psykologer (19,5 %), vernepleiere (11,5 %), leger (8,6 %), og andre faggrupper (12,1 %). 

28,7 % av respondentene var ledere. Det var høyest andel ledere fra kommunale tjenester (39,4 
%), etterfulgt av psykisk helsevern (26,2 %) og TSB (17,1 %). 
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Tabell 1: Respondenter Tjenester og avdelinger 

Tjenestesektor Tjeneste Respondenter 

 

  Antall Prosent 

Kommune: 66 Kommunal rus og psykisk helsetjeneste 44 25,4 % 

NAV/ Sosiale tjenester 18 10,4 % 

Annet 3 1,7 % 

Psykisk 
helsevern: 65 

Sykehus 21 12,1 % 

DPS Døgn 19 11,0 % 

DPS poliklinikk/ dagavdeling 9 5,2 % 

ACT/ FACT/ Ambulant team 12 6,9 % 

Annet 4 2,3 % 

TSB: 41 TSB Døgn 16 9,2 % 

TSB poliklinikk 20 11,6 % 

TSB Ambulant team 5 2,9 % 

Totalt  174 100,0 % 
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 Kvalitative intervjuer og innsiktsanalyse 

De kvalitative intervjuene ble gjennomført av to innovasjonsrådgivere fra InnoMed. InnoMed er et 
nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren eid av de fire 
regionale helseforetakene og KS. InnoMed jobber med å spre kompetanse om tjenesteinnovasjon 
på tvers av helsetjenester og fokuserer på prosjekter i skjæringspunktet mellom kommuner og 
helseforetak. 
InnoMed innvilget i juni 2021 prosessveiledning for å støtte Helse Bergen med å etablere 
likeverdige tjenester for pasienter med ROP lidelser. I arbeidet med dette har det vært formidlet et 
behov for å få innsikt i de ulike aktørene sin erfaring med ROP-pasienter og ROP-forløp, samt deres 
kompetansebehov. InnoMed har som et ledd i dette arbeidet gjennomført en kvalitativ 
undersøkelse hvor det er gjennomført intervjuer med aktører som jobber med ROP-pasienter fra 
kommune- og spesialisthelsetjenesten i Helse Bergen sitt opptaksområde. Formålet med 
innsiktsarbeidet har vært å få innsikt i de ulike aktørene sin erfaring med og kjennskap til ROP-
forløpet, hvordan de samarbeider om pasientgruppen, og hvilke behov de har for å kunne tilby 
bedre og mer likeverdige tjenester. 

 Hvem ble intervjuet 

Det ble gjennomført semi-strukturerte intervjuer med 36 fagpersoner fra kommune- og 
spesialisthelsetjenesten som alle hadde en rolle og ansvar i oppfølgingen av ROP-pasienter. Fra 
spesialisthelsetjenesten ble det gjennomført intervjuer med fagpersoner fra følgende tjenester: 
Bjørgvin DPS, Betanien DPS, Voss DPS NKS Bjørkeli, Solli DPS, Avdeling for rusmedisin og 
Psykiatrisk akuttmottak. I kommunehelsetjenesten ble det gjennomført intervjuer med aktører fra 
følgende kommuner/bydeler: Austevoll, Alver, Bjørnafjorden, Kvam, Voss, Fyllingsdalen, Åsane. I 
tillegg er det gjennomført intervjuer med aktører fra NAV og mottak- og oppfølgingssenter (MO 
senter). Tema og spørsmål som ble stilt i intervjuene er oppsummert i tabell 2. 

 
Tabell 2: Tema og spørsmål fra intervju i innsiktsanalyse, InnoMed 

Tema Spørsmål 
Erfaring og kjennskap 
til ROP-pasienter 

 Hvilken erfaring har du med å jobbe med ROP-pasienter? 
 Hva er din rolle i arbeidet? 
 Hvordan er helsetilbudet til ROP-pasienter organisert i din 

avdeling? 
 

Tverrfaglig samarbeid 
rundt ROP-pasienter i 
de ulike delene av 
helsetjenesten 

 Hvilke aktører samarbeider du vanligvis i arbeidet med ROP-
pasienter både internt i din egen enhet og med aktører fra 
primær/eller spesialisthelsetjenesten? 

 Hvordan opplever du samarbeidet?  
 Hva fungerer bra, mindre bra?  
 Hva kunne gjort samarbeidet bedre?  

ROP-forløpet  Hvilken kjennskap har du til ROP-forløpet?  
 Opplever du tydelige rolleavklaringer og ansvarsfordelinger 

mellom aktører som er involvert i et ROP-forløp? 
 Opplever du at pasientgruppen mottar et helhetlig og koordinert 

behandlingsforløp og tjenester på tvers av tjenester? 
Oppfølging av ROP-
pasienter 

 Opplever du at det foreligger gode planer for oppfølging av 
ROP-pasienter?  

 Har du kjennskap til de ulike planene og verktøyene som kan 
utarbeides i forbindelse med oppfølging av ROP-pasienter? I 
hvor stor grad benyttes planene? Opplever du at tjenester er 
tilgjengelig når pasienten trenger det? Hva oppleves som 
utfordrende i oppfølgingen av ROP-pasienter?  
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3 Resultater kartlegging 

Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen og innsiktsanalysen oppsummeres samlet gruppert i fire 
overordnede tema: 1) Kunnskap om- og kompetanse i kartlegging og behandling/ oppfølging av 
personer med ROP lidelser, 2) Kjennskap til retningslinjer, prosedyrer, roller og ansvar ved 
oppfølging av pasienter med ROP lidelser; 3) Kjennskap til- og samarbeid/ samhandling med andre 
tjenester; 4) Ønsker og behov for kompetanseheving i tjenestene. Funnene fra 
spørreundersøkelsen presenteres først, dernest oppsummeres hovedfunn og indentifiserte behov 
fra spørreundersøkelse og innsiktsanalyse samlet.  
 

3.1 Kunnskap om- og kompetanse i kartlegging og behandling/ 
oppfølging av rus og psykiske lidelser 

 Kunnskap om rusmidler 

Funn fra spørreundersøkelse 

På tvers av tjenester er det størst andel av respondentene som vurderer sin egen kunnskap som 
god eller svært god for alkohol, dernest benzodiazepiner og cannabis. De rusmidlene færrest 
respondenter rapporterer god kunnskap om er sentralstimulerende midler, opiater og særlig 
hallusinogener. 

Resultatene tyder som ventet på at fagpersoner ansatt i TSB vurderer sin egen kunnskap om 
rusmidler bedre enn de som er ansatt i kommunen og psykisk helsevern. Dette gjelder spesielt for 
illegale rusmidler, mens forskjellene er mindre for alkohol og benzodiazepiner.  

Også ansatte i kommunene vurderer sin egen kunnskap om rusmidler høyere enn ansatte i psykisk 
helsevern.  

Blant respondentene fra psykisk helsevern vurderer under halvparten av respondentene sin 
kunnskap om illegale rusmidler som god eller svært god, med unntak av cannabis der rundt to 
tredjedeler vurderer sin kunnskap som god eller svært god (figurer for kunnskap om rusmidler er 
presentert i grafer og figurer bakerst i rapporten). 

 Kompetanse i kartlegging og behandling/ oppfølging  

Funn fra spørreundersøkelse: 

Det er stor grad av samsvar mellom hvordan respondentene vurderer sin egen kunnskap om rus- 
og psykiske lidelser, og hvordan de vurderer sin kompetanse i kartlegging og behandling for de 
respektive lidelsene.  

På tvers av tjenestene er det størst andel av respondentene som vurderer sin egen kompetanse 
knyttet til psykose-, affektive-, angst- og ruslidelser som god eller svært god, mens det er færrest 
som vurderer sin egen kompetanse om autismespekterforstyrrelser og spiseforstyrrelser som god.  

Generelt vurderer respondentene sin egen kompetanse i kartlegging lavere enn i å gi oppfølging/ 
behandling til personer med rus- og/ eller ulike psykiske lidelser. Dette gjelder spesielt ansatte i 
kommunale tjenester. Med unntak av for rus og avhengighet og angstlidelser rapporterer under 
halvparten av respondentene fra kommunene om god kunnskap om kartlegging av psykiske 
lidelser. 
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De største forskjellene i vurdering av egen kunnskap og kompetanse er mellom respondentene fra 
TSB og psykisk helsevern. Det er en høyere andel av respondentene fra psykisk helsevern som 
vurderer sin kompetanse som god eller svært god for psykoseproblematikk og affektive lidelser, 
sammenliknet med respondenter fra TSB. Når det gjelder kompetanse om rus og avhengighet, 
ADHD og traumelidelser er det en høyere andel som vurderer sin kompetanse som god eller svært 
god blant respondentene fra TSB.  

På tvers av de ulike tjenestene er det i overkant av halvparten av respondentene som vurderer sin 
egen kompetanse i kartlegging- og oppfølging/ behandling av ROP lidelser som god eller svært 
god. Respondentene fra TSB vurderer sin egen kompetanse knyttet til dette som høyere enn 
respondenter fra de øvrige tjenestesektorene. Også ansatte i kommunen vurderer sin kompetanse i 
oppfølging av ROP lidelser høyere enn respondenter fra psykisk helsevern.  

I underkant av to tredjedeler av respondentene rapporterer at de kjenner til relevante kilder for 
informasjon om kartlegging og behandling av ROP lidelser. Også her er det en noe høyere andel av 
fagpersoner fra TSB som oppgir dette sammenliknet med respondenter fra psykisk helsevern og 
kommunene. Blant respondentene fra psykisk helsevern er det rundt en av fem som oppgir at de i 
liten eller ingen grad kjenner til dette (figurer 2-4). 

 

Figur 2: Kompetanse kartlegging/ behandling: Kommune1 
 

 
  

                                                 
1 Spørsmål: Hvordan vil du vurdere din egen kompetanse i forhold til kartlegging av følgende tilstander/ Hvordan vil du vurdere 
din egen kompetanse i forhold til oppfølging/ behandling av følgende tilstander 

45,5 %

34,8 %

36,4 %

63,6 %

54,5 %

33,3 %

36,4 %

18,2 %

21,2 %

48,5 %

0,0 %

69,7 %

59,1 %

51,5 %

71,2 %

69,7 %

40,9 %

47,0 %

19,7 %

27,3 %

69,7 %

28,8 %

37,9 %

34,8 %

28,8 %

22,7 %

27,3 %

21,2 %

31,8 %

25,8 %

39,4 %

0,0 %

18,2 %

30,3 %

40,9 %

25,8 %

22,7 %

34,8 %

28,8 %

39,4 %

34,8 %

27,3 %

25,8 %

27,3 %

28,8 %

7,6 %

22,7 %

39,4 %

42,4 %

50,0 %

53,0 %

12,1 %

0,0 %

12,1 %

10,6 %

7,6 %

3,0 %

7,6 %

24,2 %

24,2 %

40,9 %

37,9 %

3,0 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelse

Autisme

ROP

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelser

Autisme

ROP

Ka
rt

le
gg

in
g

Be
ha

nd
lin

g/
 o

pp
fø

lg
in

g

Svært god/ god Middels Begrenset/ svært begrenset vet ikke



Kartlegging ROP 

10 
 

Figur 3: Kompetanse kartlegging/ behandling: Psykisk helsevern1 
 

 
 
Figur 4: Kompetanse kartlegging/ behandling: TSB1 
 

 

84,6 %

69,2 %

64,6 %

56,9 %

67,7 %

43,1 %

36,9 %

20,0 %

29,2 %

55,4 %

0,0 %

86,2 %

76,9 %

60,0 %

52,3 %

69,2 %

36,9 %

33,8 %

18,5 %

27,7 %

53,8 %

7,7 %

24,6 %

23,1 %

33,8 %

24,6 %

41,5 %

43,1 %

44,6 %

38,5 %

36,9 %

0,0 %

12,3 %

20,0 %

32,3 %

38,5 %

26,2 %

44,6 %

46,2 %

41,5 %

47,7 %

36,9 %

7,7 %

6,2 %

12,3 %

9,2 %

7,7 %

15,4 %

20,0 %

35,4 %

32,3 %

7,7 %

0,0 %

1,5 %

3,1 %

7,7 %

9,2 %

4,6 %

18,5 %

20,0 %

40,0 %

24,6 %

9,2 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelse

Autisme

ROP

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelser

Autisme

ROP

Ka
rt

le
gg

in
g

Be
ha

nd
lin

g/
 o

pp
fø

lg
in

g

Svært god/ god Middels Begrenset/ svært begrenset vet ikke

39,0 %

51,2 %

51,2 %

85,4 %

70,7 %

53,7 %

58,5 %

29,3 %

17,1 %

61,0 %

0,0 %

51,2 %

70,7 %

63,4 %

90,2 %

78,0 %

65,9 %

70,7 %

14,6 %

9,8 %

63,4 %

36,6 %

19,5 %

26,8 %

9,8 %

19,5 %

34,1 %

19,5 %

29,3 %

29,3 %

31,7 %

0,0 %

17,1 %

17,1 %

31,7 %

9,8 %

22,0 %

29,3 %

24,4 %

41,5 %

36,6 %

31,7 %

24,4 %

29,3 %

22,0 %

4,9 %

9,8 %

12,2 %

22,0 %

41,5 %

53,7 %

7,3 %

0,0 %

31,7 %

12,2 %

4,9 %

0,0 %

0,0 %

4,9 %

4,9 %

43,9 %

53,7 %

4,9 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelse

Autisme

ROP

Psykose

Affektiv

Personlighet

Rus

Angst

Traume

ADHD

Spiseforstyrrelser

Autisme

ROP

Ka
rt

le
gg

in
g

Be
ha

nd
lin

g/
 o

pp
fø

lg
in

g

Svært god/ god Middels Begrenset/ svært begrenset vet ikke



Kartlegging ROP 

11 
 

 Hovedfunn fra innsiktsrapport: Kompetanse i kartlegging og 
behandling/oppfølging av mennesker med ROP lidelser 

Kompetanse og erfaring med ROP-forløp er sterkt varierende på tvers av aktører. Et flertall oppgir 
kartlegging og diagnostisering som en hovedutfordring for å oppnå god oppfølging av ROP-
pasienter. Flere trekker frem ROP-forløpet som uklart, og at en ikke har nok kjennskap til forløpet. 
De som oppgir å ha mindre utfordringer tilknyttet oppfølging, oppgir at de jobber mye med ROP-
pasienter, og er ofte involvert i ROP-avklaringsmøter. Respondenter fra AFR trekker frem at det tar 
lang tid å etablere et godt samarbeid om oppfølging. Respondenter fra DPSene trekker frem at de 
ikke har tilstrekkelig kompetanse om rus. På tvers av aktører oppgis mangel på tid og hyppig 
utskiftning av personell som barrierer for å bygge opp og sikre kontinuitet i kompetanse. 
Manglende kunnskap og kjennskap til andre aktører sine tjenester, gjør at det ofte kommer avslag 
på henvisninger. 

Figur 5: Oppsummering av funn kompetanse kartlegging og oppfølging
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3.2 Kjennskap til ROP retningslinjer og prosedyrer, roller og ansvar ved 
oppfølging av pasienter med ROP lidelser 

 Funn fra spørreundersøkelse 

I spørreundersøkelsen rapporterer rundt to tredjedeler av de ansatte i spesialisthelsetjenestene at 
de kjenner godt til de nasjonale ROP retningslinjene, mens under halvparten av de ansatte i 
kommunen rapporterer dette. Under halvparten av respondentene på tvers av tjenester 
rapporterer at de har god kjennskap til lokale prosedyrer for ROP forløp og roller og ansvar 
forbundet med oppfølging av mennesker med ROP lidelser, og rundt en fjerdedel kjenner i liten 
grad til dette. Andelen med god kjennskap til roller og lokale prosedyrer er høyest i blant 
respondenter fra TSB og lavest blant respondenter fra psykisk helsevern (figurer 6-8). 

 Hovedfunn fra innsiktrapport: Kjennskap til ROP retningslinjer, prosedyrer, roller 
og ansvar 

Det er stor variasjon i hvor godt de forskjellige aktørene kjenner til ROP-forløpet og ROP-
retningslinjene. Flere oppgir ROP-forløpet som utydelig, og at forløpet ikke beskriver godt nok 
ansvars- og rollefordelinger. Bruk av planer og verktøy i oppfølgingen varierer i stor grad mellom 
aktørene. Gjennomgående oppgis det at individuell plan (IP) er vanskelig å benytte fordi den 
krever aktiv deltagelse fra pasient, er tidskrevende å utarbeide, vanskelig å dele mellom aktører og 
det er lite tydelighet rundt hvem som skal utarbeide den. Det oppgis at kriseplan benyttes mer, og 
at den blir sett på som mer nyttig enn IP. Det presiseres at kriseplan ikke er konkret nok på hvilke 
tiltak som skal settes i gang når en krisesituasjon oppstår. Gjennomgående oppgis retningslinjene 
for ROP-avklaringsmøte som vanskelig å imøtekomme. En særlig utfordring tilknyttet ROP-
avklaringsmøte er at det er for mange aktører til stede, utydelige rolle- og ansvarsfordelinger, og 
at dette gjør møtene lite effektive (figur 9).  

 

Figur 6: Kjennskap til retningslinjer og prosedyrer: Kommuner2

 

 

                                                 
2 Spørsmål: Jeg er kjent med innholdet i de Nasjonale ROP retningslinjene/ Jeg er kjent med lokale ROP prosedyrer/ Jeg er 
kjent med prosedyrer for å opprette et ROP forløp/ Jeg er kjent med hvilket ansvar og roller ulike tjenester har i forbindelse 
med oppfølging av mennesker med ROP lidelser  
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Figur 7: Kjennskap til retningslinjer og prosedyrer: Psykisk helsevern2 

 
 
 
 

Figur 8: Kjennskap til retningslinjer og prosedyrer: TSB2 
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Figur 9: Oppsummering: Kjennskap til ROP retningslinjer og forløp 

 

 

 

3.3 Kjennskap til tjenester og samarbeid/ samhandling mellom tjenester 

 Funn fra spørreundersøkelse: Kjennskap til andre tjenester 

Behandlingstilbudet i psykisk helsevern er det som flest av respondentene i denne kartleggingen 
kjenner godt til. Dette gjelder spesielt poliklinisk- og døgnbehandling ved DPS og psykiatrisk 
akuttmottak.  

Blant de kommunale tjenestene er det kommunal rus og psykisk helsetjeneste og NAV som er best 
kjent på tvers av de andre tjenestene.  
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TSB er den tjenestesektoren der behandlingstilbudet er dårligst kjent i de andre tjenestene.  

Det er forholdsvis stor variasjon mellom de ulike tjenestenivåene knyttet til hvor god kjennskap de 
har til det øvrige tjenestetilbudet for ROP pasienter. Generelt kjenner respondentene best til 
tilbudet innen eget tjenestesektor. 

 Kommunale tjenester 

Ansatte i kommunene er best kjent med døgn- og polikliniske tjenester ved DPS, mens de har noe 
mindre kjennskap til tjenester i psykiatrisk klinikk og oppsøkende tjenester.  

Om lag halvparten av respondentene fra kommunene rapporterer at de kjenner svært godt eller 
godt til tilbudet fra LAR og rusakutten, mens rundt en tredjedel kjenner godt eller svært godt til 
det øvrige behandlingstilbudet i TSB.  

 Psykisk helsevern 

Blant ansatte i psykisk helsevern rapporterer nær halvparten av respondentene at de har 
begrenset eller svært begrenset kunnskap om det kommunale tjenestetilbudet, med unntak av 
kommunal rus og psykisk helsetjeneste og NAV som er noe bedre kjent.   

Rundt halvparten av de ansatte i psykisk helsevern rapporterer å ha begrenset eller svært 
begrenset kjennskap til ulike behandlingstilbud i TSB. Mindre enn en av fem av respondentene fra 
psykisk helsevern oppgir å ha god eller svært god kjennskap til tjenestene i TSB, med unntak av 
rusakutten som nær en tredjedel oppgir å ha god eller svært god kjennskap til.  

 TSB 

Av tjenester utenfor eget tjenestenivå oppgir respondentene fra TSB at de kjenner best til tilbudet i 
psykiatrisk akuttmottak og poliklinisk behandling ved DPS. Om lag halvparten av de ansatte i TSB 
rapporterer å ha god eller svært god kjennskap til de øvrige tjenestene i psykisk helsevern. 

Rundt halvparten av ansatte i TSB rapporterer å ha god eller svært god kjennskap til rus og 
psykisk helsetjeneste, NAV og MO sentrene, mens rundt en tredjedel har god kjennskap til 
kommunale bo tjenester. Kun en av ti oppgir å ha god kjennskap til frivillige ideelle tilbud.  

 Funn fra spørreundersøkelse: Samarbeid med andre tjenester 

De tjenestene som flest respondenter oppgir at de samarbeider med er døgn- og poliklinikk ved 
DPS, kommunal rus og psykisk helsetjeneste, kommunale NAV tjenester og psykiatrisk 
akuttmottak. Frivillige ideelle tilbud, Housing first og MO sentre er de tilbudene som færrest 
respondenter oppgir at de samarbeider med. 

På tvers av de ulike tjenestene vurderer rundt 60% av respondentene samarbeidet med andre 
tjenester ved oppfølging av ROP pasienter generelt som godt eller svært godt. Rundt en av fem 
rapporterer at samarbeidet ikke fungerer godt, og dette er forholdsvis jevnt fordelt mellom de ulike 
tjenestene. 

Generelt vurderer respondentene best samarbeid med andre tilbud innen egen tjenestesektor. 
Dette gjelder spesielt for spesialisthelsetjenestene.  

På tvers av ulike tjenester er det flest av respondentene som rapporterer at de er fornøyd med 
samarbeidet med tjenester innenfor DPSene, spesielt ACT/ FACT teamene der to tredjedeler 
rapporterer om et godt eller svært godt samarbeid3. Med unntak av rusakutten rapporteres det om 
                                                 
3 Dette gjelder når man ser bort fra respondenter som rapporterer at de ikke har samarbeid med ACT/ FACT teamene.  



Kartlegging ROP 

16 
 

størst begrensninger i samarbeidet med tjenestene i TSB, i tillegg til psykiatrisk akuttmottak, 
frivillige ideelle tilbud og Housing first. 

 Kommunale tjenester 

Sammenliknet med psykisk helsevern og TSB er det en større andel av respondentene fra 
kommunene som oppgir at samarbeidet med andre tjenester fungerer godt. Samarbeidet fungerer 
best med andre kommunale tjenester, TSB LAR og ACT/ FACT team. De rapporterer om størst 
begrensninger i samarbeidet med tjenester i psykiatrisk divisjon og øvrige tjenester i TSB (figur 
10). 

 Psykisk helsevern 

Rundt tre fjerdedeler av de ansatte i psykisk helsevern rapporterer om godt eller svært godt 
samarbeid med andre tjenester i psykisk helsevern. Det er høyest andel som rapporterer om godt 
samarbeid med ACT/ FACT teamene.  

Under en tredjedel av respondentene fra psykisk helsevern rapporterer om et godt samarbeid med 
tjenester i kommunene og TSB. Det er høyest andel av respondentene som rapporterer om 
begrensninger i samarbeidet med tjenester i TSB (figur 11).  

 TSB 

Generelt rapporterer respondenter fra TSB at de samarbeider mest med andre tjenester i TSB, og 
at dette samarbeidet fungerer bedre enn med tjenester i kommuner og psykisk helsevern. Mellom 
en tredjedel og halvparten av respondentene fra TSB rapporterer om et godt eller svært godt 
samarbeid med de kommunale tjenestene. Blant de kommunale tjenestene oppleves det størst 
begrensninger i samarbeidet med frivillige ideelle tilbud.  

Når det gjelder samarbeid med tjenester i psykisk helsevern, er det størst andel av respondentene 
fra TSB som rapporterer et godt samarbeid med ACT/ FACT teamene. Det er flest som rapporterer 
om begrensninger i samarbeidet med enheter for døgnbehandling i psykisk helsevern. Dette 
gjelder spesielt psykiatrisk akuttmottak der en tredjedel rapporterer om et begrenset eller svært 
begrenset samarbeid (figur 12).  
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Figur 10: Samarbeid med andre tjenester: Kommune4 

  
 

 

Figur 11: Samarbeid med andre tjenester Psykisk helsevern4 

 

                                                 
4 Spørsmål: Hvordan opplever du at samarbeidet generelt fungerer mellom din enhet og følgende tjenester i forhold til behandling og oppfølging av 
mennesker med ROP lidelser? 
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Figur 12: Samarbeid med andre tjenester: TSB4 

 

 

 Hovedfunn fra innsiktsrapport: Kjennskap til- og samarbeid med andre tjenester 

Kjennskap til hverandres tjenester og samarbeid mellom tjenestenivå varierer. Et flertall av 
aktørene oppgir at det er vanskelig å få til godt samarbeid i oppfølgingen av ROP-pasienter. 
Forskjellige lovverk, utydelige ansvars- og rollefordelinger, variasjon i kompetanse og utfordringer 
med å dele informasjon mellom aktører trekkes frem som sentrale barrierer for godt samarbeid. 
Manglende oppdatering og informasjonsutveksling om behandling i og mellom tjenester gjør 
samarbeid krevende. Gjengående oppgis det en opplevelse av manglende tid og ressurser som gjør 
det vanskelig å sette seg inn i hva de forskjellige tjenestene jobber med. Mangel på direkte 
kontaktpersoner gjør også muligheten for å etablere samarbeid krevende og lite effektivt (figur 
13). 
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Figur 13: Oppsummering samarbeid og samhandling 

 
 

 
 
 

3.4 Ønsker og behov for kompetanseheving 

 Behov for kompetanseheving 

Nesten samtlige av respondentene fra TSB og tre fjerdedeler av respondentene fra kommunene 
oppgir at de opplever behov for økt kompetanse i kartlegging og behandling av alvorlige psykiske 
lidelser. I underkant av halvparten av respondentene fra psykisk helsevern oppgir dette, mens en 
tredjedel oppgir at de ikke har behov for dette på sin arbeidsplass (figur 14).  

Tilsvarende finner man at i overkant av tre fjerdedeler av ansatte i psykisk helsevern opplever 
behov for økt kompetanse i kartlegging og behandling av rusbruk og ruslidelser, mens i underkant 
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av halvparten av de ansatte i TSB opplever behov for dette. Blant de ansatte i kommunene er 
andelen som opplever dette behovet tilsvarende som for alvorlige psykiske lidelser (figur 15).  

Når det gjelder kartlegging og behandling av samtidig rus og psykisk lidelse er det høy grad av 
enighet blant respondentene på tvers av alle tjenestene at de opplever behov for dette (figur 16).  

 Ønskede tiltak for kompetanseheving og økt samhandling 

Det tiltaket som flest ønsker seg for å øke kompetanse og samhandling knyttet til arbeid med ROP 
pasienter er kurs, seminarer eller fagdager med fysisk oppmøte. Videre er fremheves felles 
møteplasser og nettverk samt økt kjennskap til-, kommunikasjon og samhandling med andre 
tjenester. Rundt halvparten av respondentene rapporterer at de ønsker seg elektroniske og 
nettbaserte tiltak som webinar og e-læringskurs (figur 17).   

 Funn fra innsiktsrapport: Behov og ønsker for tiltak for økt kompetanse og 
samhandling 

På tvers av tjenester beskrives det et stort behov og ønsker om tiltak for å bedre kompetansen i 
oppfølging av mennesker med ROP lidelser. Særlig trekkes det frem behov for økt kompetanse i 
kartlegging og diagnostisering. Flere etterlyser økt kompetanse om bruk av retningslinjene i ROP-
forløpet, og økt opplæring i både ROP-forløpet sine retningslinjer samt verktøy som individuell plan 
og kriseplan. 
Gjennomgående er det et ønske blant aktørene om å etablere flere uformelle og formelle 
møteplasser for å dele kunnskap og kompetanse på tvers av tjenestenivå. Dette trekkes også frem 
som et viktig tiltak for å bedre og øke samhandlingen. Videre er det behov for en tydeligere 
oversikt over hva de ulike aktørene fra tjenestenivåene kan tilby av behandlingstilbud og tjenester. 
En oversikt over ulike aktører, hva de kan tilby samt oppdatert informasjon om hvem som skal 
kontaktes i de ulike fasene i et behandlingsforløp trekkes også frem som viktig. Det er også et 
ønske om å få opp mer formaliserte prosesser og rutiner for forberedelser og gjennomførelse av 
ROP-avklaringsmøter. Det uttrykkes behov for at nye tiltak, rutiner og prosedyrer blir tydelig 
kommunisert til alle involvert aktører, og at dette også blir forankret på ledernivå. 
 

Figur 14: Behov kompetanseheving i kartlegging og behandling av alvorlige psykiske lidelser 
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Figur 15: Behov for økt kompetanse i kartlegging og behandling av rusbruk og rusproblemer  

  

 

Figur 16: Behov for økt kompetanse i kartlegging og behandling av ROP lidelser  
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Figur 17: Ønskede tiltak for å øke kompetanse og samhandling 

 

4 Implikasjoner av kartlegging og anbefalte tiltak 

Denne undersøkelsen belyser status og mulige forbedringsområder knyttet til behandling av ROP 
pasienter i Helse Bergen sitt opptaksområde. Svikt i oppfølging av denne pasientgruppen er en 
problemstilling som har vært løftet frem både fra forskning, fagmiljøer og helsemyndigheter. 
Tidligere undersøkelser og tilsyn har pekt på manglende kompetanse, samt mangler i samarbeid og 
samhandling mellom ulike tjenester som mulige årsaker til at man i mange tilfeller ikke lykkes med 
å gi et helhetlig og tilpasset behandlingstilbud for ROP pasienter [6, 10, 12].  

Den kanskje største utfordringen knyttet til behandling av ROP pasienter er å integrere den 
kompetansen og behandlingstilbudet som eksisterer i tjenestene på en hensiktsmessig måte, 
fremfor at pasientforløp som går parallelt eller sekvensielt mellom ulike tjenester. Funn fra denne 
kartleggingen indikerer flere forhold som kan være til hinder for integrert behandling på tvers av 
tjenester.  

Kompetansen i tjenestene er samlet sett relativt høy for både kartlegging og behandling av ulike 
tilstander. Unntaket er autismespekter og spiseforstyrrelser. Dette kan sannsynligvis delvis 
forklares av at dette er tilstander som i stor grad er tillagt høyspesialiserte avdelinger som ikke har 
deltatt i denne kartleggingen. Dette er like fullt et tankekors gitt at også disse tilstandene relativt 
ofte opptrer samtidig med andre psykiske lidelser og/ eller rusproblemer [15, 16].  

Det er som forventet variasjoner mellom de ulike tjenestene i hvordan de vurderer sin egen 
kompetanse knyttet til ulike rus- og andre psykiske helseproblemer. Dette understreker behovet 
for oppfølging fra ulike tjenestesektorer for personer med samtidig rus og alvorlig psykisk lidelse. 
Det er også behov for økt kompetanse i tjenestene knyttet til kartlegging og behandling av ulike 
tilstander. Dette gjelder spesielt økt kompetanse om rus, traumer og ADHD i psykisk helsevern og 
om psykoselidelser i TSB.   

Generelt rapporteres det om større begrensninger i kompetansen i kartlegging, sammenliknet med 
å gi oppfølging/ behandling for ulike tilstander. Dette gjelder spesielt i kommunale tjenester. Dette 
er i samsvar med funn fra rapporten fra Statens helsetilsyn av oppfølging av ROP pasienter i 
kommunene og spesialisthelsetjenester og kommuner, der kompetanse i kartlegging ble trukket 
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frem som et forbedringsområde [12]. Dette gjelder ikke minst med tanke på kartlegging av 
psykoselidelser, ettersom at varighet av ubehandlet psykose er en viktig prognostisk faktor for 
videre forløp [17]. I tillegg tyder forskning på at konversjonsraten for rusutløste psykoser til 
schizofreni er like høye tilsvarende som for andre akutte psykoser [18]. Det er også verdt å merke 
seg at en såpass lav andel av respondentene fra psykisk helsevern vurderer sin egen kompetanse 
om traumeproblematikk og ADHD som god, ettersom dette er hyppig forekommende i denne 
pasientgruppen. Spesielt betydningen av traumeerfaringer for utvikling av både rus- og 
psykoseproblematikk er veletablert i forskningslitteraturen[19-22]. Å fortelle om egne 
traumeerfaringer er ofte forbundet med mye skam og angst, og kartlegging av dette krever 
spesifikk kompetanse. 

Oppsummert indikerer funnene fra den aktuelle undersøkelsen behov for økt kompetanse knyttet 
til kartlegging og oppfølging av et bredere spekter av tilstander i ulike tjenester, samt å etablere 
bedre rutiner for kartlegging. Gjennom dette kan man i større grad få avklart pasientens samlede 
hjelpebehov i den aktuelle tjenesten som brukeren er i kontakt med, som vil kunne bidra til å 
kunne iverksette riktige tiltak tidligere i behandlingsforløpet. 

Ti år etter at de nasjonale ROP retningslinjene ble lansert rapporterer en relativt stor andel av 
respondentene på tvers av tjenestene å kun ha middels eller lavere kunnskap om retningslinjer, 
prosedyrer og ens egen tjeneste sin rolle i oppfølging av ROP pasienter. Dette gjelder spesielt 
kunnskap om lokale prosedyrer for oppfølging av pasienter/ brukere, etablering av ROP forløp, 
samt fordeling av roller og ansvar ved samtidig oppfølging fra flere tjenester. Begrensninger i 
kompetanse og kunnskap knyttet til dette kan medvirke til at man kommer skjevt ut fra starten og 
dermed ikke lykkes med å etablere gode pasientforløp. Et av avvikene som ble fremhevet i 
Helsetilsynets rapport om tilbud til ROP pasienter var mangel på planer og uønsket variasjon i 
tjenestene [23]. Dette understrekes ytterligere av at en svært lav andel av ROP pasienter har 
individuell plan, til tross for rettigheter og klare anbefalinger fra helsemyndigheter om dette [11, 
13]. Bedre kunnskap og kjennskap til eksisterende retningslinjer og prosedyrer kan bidra til å 
bedre innhold og organisering av tiltak rettet mot denne pasientgruppen, og den aktuelle 
kartleggingen viser at man her har et tydelig forbedringspotensiale i tjenestene.  

Funnene tyder på at mange fagpersoner har begrenset kjennskap til andre tjenester. Videre er det 
en klar sammenheng mellom hvor godt en kjenner til ulike tjenestetilbud, og både hvor mye man 
samarbeider med- og hvor godt man vurderer at samarbeidet fungerer med disse tjenestene. Det 
generelle bildet er at de ulike tjenestene kjenner best til- og samarbeider mest med andre 
tjenester innenfor sin tjenestesektor, mens kunnskapen om- og samarbeidet med andre 
tjenestesektorer er mer begrenset. Dette gjelder spesielt for samarbeidet med andre 
tjenestesektorer blant tjenester i henholdsvis TSB og psykiatrisk divisjon.  

Utfordringer knyttet til etablering av- og ivaretakelse av egen bolig er i mange tilfeller til hinder for 
vellykket etablering av andre behandlingstiltak. Brukerplankartlegging viser at også mangel på 
sosiale arenaer og meningsfulle dagligdagse aktiviteter er en vesentlig utfordring for denne 
pasientgruppen [11]. Funn fra den aktuelle kartleggingen tyder på at tjenester for etablering av 
bolig og tilbud rettet mot dagligdagse aktiviteter og tilrettelegging av sosiale arenaer er de som er 
dårligst kjent i andre tjenester, særlig blant respondentene fra spesialisthelsetjenestene. Det er 
således et potensiale for å imøtekomme disse utfordringene i større grad, gjennom å utnytte det 
eksisterende tjenestetilbudet bedre. Dette krever imidlertid at fagpersoner blir bedre kjent med- og 
øker samhandling med disse tjenestene.  

Oppsummert avdekkes flere forbedringsområder knyttet både til kompetanseheving og 
samhandling med andre tjenester. Dette understrekes av at det er stor grad av konsensus blant 
respondentene i undersøkelsen om at det er behov for tiltak for å øke kompetanse og samhandling 
om ROP pasienter. Det er spesielt ønsker om felles møteplasser for erfarings- og 
kompetanseutveksling, samt kurs og opplæring. 

Følgende tiltak kan være til hjelp for å møte disse behovene:  
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- Kompetansehevende tiltak før økt kunnskap om rusmidler og kartlegging/ oppfølging av 
ruslidelser i psykisk helsevern 

- Kompetansehevende tiltak for kartlegging/ oppfølging av psykoselidelser i TSB 
- Bedre rutiner og kompetanse for kartlegging av et bredere spekter av tilstander på tvers av 

tjenestesektorer 
- Tiltak for å øke kunnskap og kompetanse om retningslinjer, prosedyrer og ulike tjenester 

sin rolle i oppfølging av mennesker med ROP lidelser  
- Gjøre ulike tjenester for ROP pasienter bedre kjent for de øvrige tjenestene. Dette gjelder 

spesielt tjenester innen TSB og enkelte kommunale tilbud  
- Etablere arenaer for erfarings- og kompetanseutveksling på tvers av tjenester og sektorer 

for å tilrettelegge for bedre samarbeid og samhandling 
- Legge til rette for bedre felles forståelse av ROP pasienter 
- Implementere rutiner for integrert behandling av ROP pasienter på tvers av ulike tjenester 

Planlagte og iverksatte tiltak knyttet til prosjekt «Faglig integrasjon psykisk helse og rusmedisin- 
implementering av tiltak» kan samlet bidra til å imøtekomme noen av utfordringene som 
fremkommer i denne kartleggingen. Sektorisering av TSB der spesifikke enheter og fagpersoner 
tilknyttes bestemte DPS sektorer vil kunne legge grunnlag for en bedre kommunikasjon og 
samarbeid mellom aktuelle fagpersoner om ROP pasienter tilknyttet deres sektor. ACT / FACT 
modellen er godt egnet til- og anbefales for oppfølging av ROP pasienter da den er basert på 
tverrfaglig teambasert oppfølging av pasienter gjennom fleksible tiltak tilpasset den enkeltes 
pasient aktuelle behov [24]. Resultatene fra kartleggingen viser også at ACT/ FACT teamene er 
blant de som flest respondenter er vurderer å ha et godt samarbeid med. Planlagt styrking av 
ruskompetanse i ACT/ FACT teamene i Helse Bergen kan føre til at flere ROP pasienter mottar dette 
tilbudet, i tråd med retningslinjer og anbefalinger fra helsemyndigheter. En egen ROP sengepost vil 
kunne avhjelpe behovet for sykehustjenester til denne pasientgruppen. I tillegg kan denne enheten 
bidra til å styrke ROP forløp og integrering av behandlingstiltak i andre tjenester i form av 
utadrettet tjenestestøtte. Planer og anbefalinger knyttet til disse tiltakene er beskrevet i egne 
rapporter. 

Under nevnes spesifikt tiltak som er planlagt for område «Felles kompetansebygging og arenaer for 
samhandling»:  

- ROP Kompetanseprogram 
Dette er et digitalt kompetansehevingsprogram for å øke kjennskap til andre tjenester for 
ROP pasienter, samt relevante retningslinjer og kunnskapskilder. Det vil utvikles et 
grunnleggende kompetanseprogram rettet mot alle fagpersoner som følger opp ROP 
pasienter, samt et utvidet program rettet mot ROP ansvarlig/ ressurspersoner innenfor sin 
tjeneste.  

Funn fra denne kartleggingen tyder på at det også bør vurderes tiltak for ytterligere faglig 
kompetansebygging i tjenestene. 

- ROP ressursgruppe  
ROP ressursgruppe skal bestå av utvalgte fagpersoner fra psykisk helsevern, kommuner og 
TSB fra hver enkelt DPS sektor. I tillegg inkluderer den sektoruavhengige fagpersoner fra 
LAR og psykiatrisk divisjon, samt bruker- og pårørenderepresentanter. Hovedfunksjonen til 
ROP ressursgruppen er å bidra til å styrke gjennomføringen av ROP forløpene i Helse 
Bergen, samt bidra til økt samhandling, samarbeid og kompetansedeling på tvers av ulike 
tjenester som jobber med ROP pasienter.  
 
Mandat og rolle for ROP ressurspersoner:  

o Ha oversikt over eksisterende behandling- og oppfølgingstilbud fra ulike tjenester 
for personer med ROP lidelser  

o Ha kompetanse på prosedyrer- rutiner ansvar og roller tilknyttet ROP forløpet 
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o Etablere og drifte lokale nettverk for fagpersoner som jobber med ROP pasienter/ 
brukere fra ulike tjenester innenfor sin DPS sektor  

o Bidra til å arrangere årlig fagdag om ROP lidelser 

ROP ressursgruppen skal driftes av KoRus Bergen, i samarbeid med ROP forløpsleder og 
den nye ROP- enheten. Det vil arrangeres jevnlige samlinger med blant annet fokus på å 
fasilitere prosessen med å etablere- og drifte lokale ROP nettverk.  

ROP ressursgruppen vil kunne fungere som bindeledd mellom tjenestene og ROP 
forløpsgruppe. Forløpsgruppen består av representanter fra kommuner, 
samarbeidsutvalgene, psykiatrisk klinikk, DPSer, TSB, erfaringspanelet og ruspanelet i 
Helse Bergen. Gruppen skal arbeide for at behandlingstilbudet til pasienter med ei ROP - 
lidelse blir utformet i tråd med de tiltak/samarbeidsrutiner som er beskrevet i ROP 
retningslinjene.   

- Lokale ROP nettverk  
Det skal etableres et lokalt ROP nettverk for hver enkelt DPS sektor. Nettverkene skal 
inkludere et bredere utvalg av fagpersoner fra ulike tjenester og yrkesgrupper som jobber 
med ROP pasienter innenfor den aktuelle DPS sektoren. Nettverkene skal fortrinnsvis også 
inkludere bruker/ pårørenderepresentanter. Nettverkene skal driftes av ROP 
ressurspersoner innenfor den aktuelle DPS sektoren. Nettverkene skal primært være en 
arena for kompetanse- og erfaringsutveksling, samt å utvikle relasjoner for å bidra til å 
bedre samhandling og samarbeid mellom tjenester. Videre kan de bidra til å skape felles 
forståelse og praksis for oppfølging av ROP pasienter. Nettverkssamlingene kan inneholde 
for eksempel faglige innlegg eller kasusfremlegging med påfølgende drøftinger. Det 
anbefales å legge opp til fire samlinger i året, hvorav en er en utvidet fagdag som kan 
være på tvers av ulike DPS sektorer. 
 

Figur 18: Organisering ROP forløpsgruppe og ROP ressursgruppe og lokale ROP nettverk

 

 

Basert på tidligere arbeid med kvalitetsforbedring i helsetjenesten og læringsnettverk er 
følgende faktorer fremhevet som avgjørende for å lykkes med implementering av denne typen 
tiltak [25]: 

- God ledelsesforankring  
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- Tilstrekkelig hyppighet på samlinger i ROP ressursgruppen og lokale ROP nettverk 
- Klar og tydelig agenda og målsetting i nettverksarbeid 
- Planlagt og fordelt ansvar for eventuelt innlegg/ presentasjon for hver nettverkssamling  

Et tema som ikke er belyst i denne kartleggingen er bruker- og pårørendemedvirkning. FAFO sin 
evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet og psykisk helsearbeid, samt kartlegginger av rus 
og psykisk helsearbeid i kommunene tyder på en forbedring i forhold til brukermedvirkning på 
individnivå, mens man fortsatt har mye å gå på i forhold til brukermedvirkning på systemnivå [26, 
27]. Det er derfor svært viktig at man systematisk involverer bruker- og pårørende representanter 
i alle ledd i tiltak rettet mot denne pasientgruppen. 

Det anbefales at tjenestene så langt det er mulig samles om en felles behandlingsmodell for 
integrert behandling av ROP lidelser på tvers av de ulike tjenestene. Dette vil kunne bidra til større 
grad av felles forståelse og enighet om tiltak [6, 28, 29]. I tillegg kan dette gi mulighet for 
systematisk evaluering av det samlede behandlingstilbudet for ROP pasienter, og på denne måten 
også bidra til kunnskapsgrunnlaget for integrert behandling av ROP lidelser. De etablerte og 
planlagte tiltakene og strukturene i tjenestene som følge av prosjekt «Faglig integrasjon psykisk 
helsevern og rusmedisin- implementering av tiltak» vil kunne danne et godt grunnlag for en 
eventuell implementering av en felles behandlingsmodell, og det anbefales å utforske videre om 
muligheter for dette. 

Oppsummert peker rapporten på flere utfordringer knyttet til behandling og oppfølging av 
mennesker med ROP lidelser i Helse-Bergen. Implementering av planlagte og anbefalte tiltak som 
er nevnt i denne rapporten vil forhåpentligvis kunne bidra til en forbedring av dette. For å lykkes 
med dette er det avgjørende at det legges til rette for dette i tjenestene gjennom god 
ledelsesforankring, kontinuerlig oppfølging av tiltak, samt tilstrekkelig med tid og ressurser for å 
gjennomføre dette.   
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5 Grafer og figurer 

Figur Kunnskap om rusmidler: Kommuner 

 

Figur Kunnskap om rusmidler: Psykisk helsevern 

 

Figur Kunnskap om rusmidler: TSB 
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