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Opplegg 

• Bakgrunner for å lage retningslinjer 

• Retningslinjer innen rusfeltet 

• Bakgrunnen for denne retningslinjen 

• Retningslinjers formelle status 

• Innholdet i ROP-retningslinjen 

• Problemer med retningslinjer innenfor dette 
feltet 

• Kunnskapsropet 
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Hva er faglige retningslinjer? 

• Metode for kunnskapsbasert praksis 
 

• Hjelpemiddel for å oppnå forsvarlighet og 
god kvalitet i tjenesten 
 

• Harmonisering av tjenestetilbudet 
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• Slike retningslinjer rettslig betydning og 
retningsgivende for helse og omsorgstjenesten – 
gjennom kravet om faglig forsvarlighet  

• Dersom man ønsker å fravike slike retningslinjer 
skal dette begrunnes og dokumenteres -  

• Lovens krav om faglig forsvarlighet sentralt i 
dette 

 

 

Rettslig betydning  
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Ansvar for implementering 

 
 

 Kommunene, RHF og HF har ansvaret for å 
implementere retningslinjer til praksis 
–  Lokale behandlingslinjer 

–  Prosedyrer for HVORDAN  

–  Beskrivelse av behandlingstilbudet 

–  Samhandlingsavtaler 
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Retningslinjens innhold 
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Kapitel nr. 

 

 

Innhold 

 

 

Sideantall 

 

Antall 

anbefalinger 

1 Innledning 3   

2 Definisjoner, metode og prosess 8   

3 Forekomst i befolkningsundersøkelser og i 

pasientmålgrupper 

9   

4 Etikk og juridiske aspekter 4   

5 Brukermedvirkning og pårørende 3 8 

6 Utredning 14 28 

7 Behandling og oppfølging 15 26 

8 Roller og ansvar 17 31 



Hvem gjelder retningslinjen for? 

• Personer over 18 år  

 

• Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk 
lidelse kombinert med skadelig bruk eller 
avhengighet av rusmidler; avhengig av 
funksjonsnivå 
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Retningslinjens målgruppe 

• Helsepersonell i kommunehelsetjenesten 

 

• Ansatte i kommunale boliger 

 

• Ansatte i NAV og sosialtjenesten 

 

• Helse- og sosialpersonell i TSB 

 

• Helse- og sosialpersonell i psykisk helsevern 

 

• Helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen 
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Ulike typer anbefalinger 

 Om brukermedvirkning og pårørende 
 
 Generelt om kartlegging og utredning 
 
 Om behandling og oppfølging 

 
 Om roller og ansvar 
 
 Om samhandling horisontalt og vertikalt 
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93 anbefalinger……. 
 

 

 

      
 

Forventninger til tjenestene! 
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Styrke brukeren 
• Personens egne ressurser må støttes under hele 

behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres 

(Anbefaling 37) 

 

 

• Behandlingen bør innrettes slik at brukeren blir i stand til 

å ta sine egne valg (Anbefaling 1) 

 

 

• Behandlingen bør innrettes slik at brukeren får 
informasjon om selvhjelp, selvhjelpsforståelse og 
eventuelt også brukerstyrte tiltak i sitt nærområde 
(Anbefaling 2) 
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Å sette rusmisbruk og  
psykiske lidelser   

på dagsorden 

• Anbefalinger om kartlegging og utredning 
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Anbefalinger om kartlegging 

 Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet 
har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges 
(Anbefaling 17) 

 
 Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet 

har psykiske problemer, må rusmiddelbruk 
kartlegges (Anbefaling 13) 

 
  Det bør gjøres en kartlegging av personens erfaring 

og motivasjon for utdanning og arbeid i tillegg til 
funksjonsevne og mestring (Anbefaling 24)   
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    Kartlegging av problemfylt bruk av alkohol:  
    CAGE eller AUDIT 

 
 

 Kartlegging av problemfylt bruk av narkotiske stoffer eller 
medikamenter: DUDIT 

 
 

 Kartlegging for psykisk lidelse: MINI-screen 
 
 

 Kartlegging av angst og depresjon: SCL-10  
 

 Kartlegging av hyperkinetisk forstyrrelse: MINI PLUS eller 
ASRS 6 
 

 
 
 
 
 

 

Anbefalinger om kartleggingsverktøy 
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CAGE 
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(Cut down, Annoyed, Guilty, Eye opener) er en kort test med 4 spørsmål:  
 
 
- Har du noen gang tenkt at du burde drikke mindre? 
- Har du noen gang ergret deg over at andre kritiserer alkoholbruken din? 
- Har du noen gang hatt skyldfølelse på grunn av alkoholbruk? 
- Drikker du av og til neste morgen (etter å ha drukket alkohol om kvelden)?  
  
Ett positivt svar: Person i risikogruppe for misbruk. 
To positive svar: Høy sannsynlighet for at personen har problematisk 
rusmiddelbruk 



 

• Bred kartlegging av sosiale forhold, utdanning, arbeid  
     og økonomi, bruk av alkohol og stoff, kriminalitet,  
     familie og nettverk: EuropASI 

 
• Det anbefales kartlegging av ulike sider av pasientens 

motivasjon for endring med verktøyene DUDIT-E og  
 Alcohol-E 
 

Anbefalinger om kartlegging 
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www.snakkomrus.no  
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http://www.snakkomrus.no/


Roller og ansvar i 
spesialisthelsetjenesten 
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Roller og ansvar i 
spesialisthelsetjenesten 

• Helseforetakene bør samordne vurderinger og 
inntak for at pasienter med ROP-lidelse får et 
samordnet og integrert behandlingstilbud 
(Anbefaling 75) 

 

• I alle helseforetak bør det etableres rutiner 
for tidlig å avdekke og følge opp personer med 
ROP - lidelser (Anbefaling 76) 
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Behandling i spesialisthelsetjenesten 

• TSB skal ha kompetanse til å behandle personer 
med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig 
alvorlig ruslidelse (Anbefaling 77) 

 

• Psykisk helsevern skal ha kompetanse til å 
behandle pasienter med kombinasjonen alvorlig 
psykisk lidelse og alle typer ruslidelse (Anbefaling 
78) 
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       Psykisk lidelse 

 
 
 

  Skadelig     
  bruk 

Avhengighet 
 

     Moderat                       Alvorlig 

Alvorlig psykisk lidelse 
Skadelig bruk  

  Ruslidelse 
Moderat psykisk lidelse  
Skadelig bruk 

Moderat psykisk lidelse 
Rusavhengighet  

Alvorlig psykisk lidelse 
Rusavhengighet 

Ansvar i spesialisthelsetjenesten 

TSB 
Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern 

Psykisk helsevern TSB 
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Roller og ansvar i 
spesialisthelsetjenesten 

• Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre 
instanser også ha et ansvar. Det skal alltid 
etableres forpliktende samarbeid 

 

• Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til 
at pasienten får et dårligere 
behandlingstilbud og blir skadelidende 

 

    (Kap. 8.1) 
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Roller og ansvar i 
spesialisthelsetjenesten 

• Personer med akutte psykoser skal ha rett til 
behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om 
lidelsen er rusutløst eller ikke (Anbefaling 60)  

 

• For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den 
instans som først kommer i kontakt med en person 
med ruslidelse og psykisk lidelse sikre at personen 
følges opp og vurdere behovet for individuell plan 
(Kap. 8.1) 
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Anbefalinger om behandling  

 
 

Behandlingen av ROP- lidelser skal foregå integrert  

og samtidig etter en samlet plan, fortrinnsvin forankret i 

individuell plan 

 

Behandling av den enkelte psykiske lidelse bør følge 

direktoratets nasjonale retningslinje for den aktuelle 

psykiske lidelsen selv om pasienten også har en 

ruslidelse 

 

Behandling av ruslidelsen bør følge anerkjente metoder 

for rusbehandling selv om personen også har en psykisk 

lidelse 

 

  

15.09.2015 26 



Anbefalinger om behandlingsmetoder  

 

Samtalebehandling som kombinerer kognitiv atferdsterapi 

med motiverende intervju tilpasset den psykiske lidelsen 

(Anbefaling 49 med mer) 

 

Det bør gis opplæring i psykoedukative tiltak som omfatter 

utvikling av ferdigheter i kommunikasjon og problemløsning 

til pasienter og pårørende (Anbefaling 51) 

 

Opplegg for læringsbasert behandling (”contingency 

management”) bør utvikles innenfor ulike rammer for 

behandling og oppfølging (Anbefaling 50 med mer) 
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Å sørge for kontinuitet og  
helhet i tjenesten 

 
 

• Anbefalinger om samarbeid og 
samhandling 
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Anbefalinger om samhandling 

 
 

 
 

 

  
   Samarbeid mellom nivåer og innenfor nivåer bør skje  

   gjennom samarbeidsavtaler. For den enkelte pasient  

   er det IP som presisere samarbeidet.  

 

  Helseforetakene har ansvar for at det utvikles  

  samarbeidsmodeller som sikrer rask intervensjon fra  

  spesialisthelsetjenesten ved kriser,  

  for eksempel brukerstyrte plasser. Det bør utarbeides  

  kriseplaner i forhold til den enkelte pasient. 
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Anbefalinger om samhandling 

 
 

 
 

 

  
 
Oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team, med 
ansatte fra både spesialisthelsetjeneste og kommune bør vurderes 
for personer med sammensatte problemer og lavt funksjonsnivå 

(Anbefaling 40)  

 
 
 

 
ACT- team 

FACT 
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Arendal, Aust-Agder 

Grünerløkka 

Tiller, Trondheim 

Kristiansand 

Ålesund/Sunnmøre 

Skien 

Tromsø 

Kronstad, Bergen 

Moss 

Follo 

Jæren Kongsberg 

Kristiansund 

Molde 
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Roller og ansvar i kommunen 
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Roller og ansvar i kommunen 
 • I alle kommuner skal det finnes rutiner for å identifisere og 

følge opp personer med rusmiddelproblemer og psykiske 
problemer. Slike rutiner bør framkomme i kommunenes 
handlingsplaner (Anbefaling 64) 

 

• Kommunenes rus -og psykiatriplaner bør omtale hvordan 
kartlegging og oppfølging av pasienter med ROP-lidelser skal 
gjennomføres, samt rutiner for samhandling (Anbefaling 90) 

 

• Kommunen og NAV har i fellesskap ansvar for å sørge for at 
alle personer med ROP- lidelser får et samordnet og integrert 
oppfølgingstilbud i kommunen (Anbefaling 88) 
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Roller og ansvar i kommunen 

• Kommunene bør tilstrebe fleksible og varige 
botilbud som er tilpasset den enkelte brukers 
hjelpebehov  (Anbefaling 71) 

 

• Tilbud om oppfølging i bolig, eventuelt gjennom 
bofellesskap bør være tilgjengelig for alle som 
trenger det, enten i selvstendig bolig eller i 
bofellesskap (Anbefaling 73) 
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Oppfølging og ansvar i kommunen 
  

• Det bør tilbys meningsfulle aktiviteter i 
samsvar med den enkeltes behov. Om mulig 
bør disse gjøres yrkesrettet (Anbefaling 74) 

 

– Individual Placement and Support (IPS)/ 
Supported employment  
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Hovedpunkter i retningslinjen 

• Noen kjennetegn ved ROP-retninglinjen: 

 

– Utvidet ROP- gruppe 

 

– Sette rusmisbruk og psykisk lidelse på 
dagsorden 
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Litt om styrken i anbefalingene 

• Gradert A-D 

• A: Antall 2 
Anbefaling 14: Kartlegging av problemfylt bruk av alkohol hos personer med kjent 
psykisk lidelse anbefales gjort med verktøyene CAGE eller AUDIT 

 

Anbefaling 39: Behandling i oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-
team, bør gis til personer som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk 
behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling  
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Litt om styrken i anbefalingene 
B: Antall 16 
Følgende behandlingsanbefalinger er gradert B: 
Anbefaling 38: Behandlingen av ROP-lidelser skal foregå integrert og samtidig 
etter en samlet plan, fortrinnsvis forankret i individuell plan 

Anbefaling 42: Døgnbasert institusjonsbehandling bør vurderes som supplement 
til oppsøkende tiltak eller som alternativ når oppsøkende og hjemmebaserte 
tjenester viser seg å være utilstrekkelige 

Anbefaling 49: Det bør tilbys behandling som kombinerer kognitiv atferdsterapi 
med motiverende intervju til personer som har behov for det  

Anbefaling 50: Det bør vurderes å ta i bruk læringsbasert behandling 
(contingency management) for å stimulere til redusert rusmiddelmisbruk 

Anbefaling 58: For psykosepasienter i stabil fase bør det tilbys gruppebehandling 
over lengre tid (over 6 måneder) med vekt på opplæring, sosial ferdighetstrening 
og gjensidig brukerstøtte 
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Hovedpunkter i retningslinjen 

• Avklare roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten og kommunen 
 

• Styrke de kommunale tjenestene for personer med ROP 
– Tilpasset bolig 
– Kompetansekrav 
– Behandling og oppfølging 

• Styrke de ordinære tjenestene i spesialisthelsetjenesten 
– Kartlegging og utredning  
– Integrert behandling 
– Psykososiale behandlingsmetoder  
– Ansvar og samarbeid  
– Kompetansekrav ROP 

• Flere tjenester der personen bor: 
– Spesialisthelsetjenesten ut i kommunen der brukeren er 

(utredning, behandling, veiledning) 
– Samhandling (for eksempel ACT- team) 
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Elektronisk 

 
ROP-TV  

www.rop.no 
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Implementering 
http://rop.no/ 
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Bakgrunn 
 

• Kompetansesenter rus- region Øst (N-ROP) fikk i 
oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en plan for 
implementering 

• Leverte planen for implementering i januar 2010 

• Jobbet parallelt med implementeringsplan og 
retningslinjen 

• Delprosjektene finansiert av Helsedirektoratet 

• Prosjekt med overføringsverdi 
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Bakgrunn 
 

• Ingen automatikk i at retningslinjer omsettes 
til praksis 

 

• Få retningslinjer med en strategi for  
implementering (Riksrevisjonen 2013/14) 

 

• ROP-retningslinjen er en av få med en 
omfattende implementeringsplan 
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 Publisert 19. desember 2011 
 
 Lansert 13. mars 2012 
 
 

15.09.2015 44 



• Bipolar lidelse 
• Psykose 
• ADHD 

• TSB 
• Avgiftning 
• Vanedannende  
• Kommunalt rus- 
  og psykisk helse 
  arbeid 15.09.2015 45 
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Ekspertgruppe 
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Strategier for implementering bygger på: 

• Nasjonal Gap-undersøkelse (nasjonal Audit) 

 

• Kunnskap om implementering  

 (litteratur, forskning) 

 

• Inspirasjon fra NICE  (National Institute for 
Health and Care Excellence, opprinnelig 
National Institute for Clinical Excellence) 
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Hvor stort er gapet mellom anbefalingene  
i retningslinjen og praksis? 
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Resultat Gap-DPS 

 

• Størst gap i psykisk 
helsevern 

 

• Stort gap når det gjelder 
utredningspraksis og 
integrert behandling 

 

• Behov for holdningsendring, 
informasjon og opplæring  
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Richard Grol 
Endring av helsepersonell sin atferd 

Dean Fixsen 
Endring av fagfolk sin atferd 
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Strategier og Metoder  

 

Endring av helsearbeideres atferd 

Hva ser ut til å virke? 

EPOC 
Over 100 publikasjoner 

15.09.2015 52 



EPOC: Om 7 vanlige tiltak 
1. Læringsmateriell 

 

2. Praksisbesøk 

 

3. Opinionsledere 

 

4. Revisjon/tilbakemelding 

 

5. Tiltak med pasienter som 
mellomledd 

 

6. Påminnelser 

 

7. Konferanser og workshops 
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Hva skal til for å ta i bruk retningslinjen? 

• Gjøre kunnskap og verktøy i retningslinjen 
tilgjengelig 

 

• Involvere og informere om retningslinjen til 
brukere og pårørende  

 

• Gi opplæring (fagkompetanse) 

 

• Tiltak for ledere (forbedringskompetanse) 
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ROP-tjenestens rolle i 
implementeringsarbeidet 

• Tilretteleggerrolle 

 

• Utvikle stimuleringstiltak for lokalt 
implementeringsarbeid 

 

• Bidra til å ”bygge sten på sten” 
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Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 
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Implementering av  
ROP-retningslinjen 

Elektronisk 
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Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 

 
Styrke brukeren 
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Bruker- og pårørendeversjon  
av retningslinjen 
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Anbefalingskort 
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www.ropbruker.no  
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http://www.ropbruker.no/
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www.ropbruker.no  
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http://www.ropbruker.no/
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Reklamefriedager 
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Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse Styrke utøveren 
Styrke brukeren 
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Verktøykasse for ledere 
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Verktøykasse for ledere 

• Gap-undersøkelser 

 

• Implementeringsmanual 

 

• Kurs i forbedringskunnskap til ledere 
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Formålet med Gap-undersøkelser 

• Verktøy for ledere 

 

• Kartlegge nåværende praksis opp mot  

    sentrale anbefalinger i retningslinjen 

 

• Identifisere forbedringsområder for å implementere 
anbefalinger i retningslinjen 

 

• Evaluere egen praksis over tid  
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Spørreskjema 

• Ett spørreskjema til TSB, poliklinikker og institusjoner 

 

• Ett spørreskjema til psykisk helsevern, poliklinikker 
og avdelinger 

 

• Skal besvares av samtlige behandlere og 
miljøpersonalet 

 

• Elektroniske skjema med tilbakemeldingsrapport 
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Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 
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http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/ROP/Forside 
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Nasjonalt opplæringsprogram 
2013- 
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 Basiskurs 
Fordypningskurs 
 Videoforelesninger 
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 12 steder i landet 
 2 dagers kurs 
 En grunnpakke, med aktuelle  tema  

Diskuteres 

15.09.2015 80 



 

 Fordypningskurs 
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Integrert behandling 

ROP-Bolig 

Implementering 

Aktuelle fordypningskurs å utarbeide 

Utredning 
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E-læring 

• Kunnskapsropet 
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ROP-TV  
www.rop.no 

 

15.09.2015 84 



Nasjonal kompetansetjeneste ROP  
Videoforedragsbibliotek 
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 Nettressurs www.snakkomrus.no  
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www.snakkomrus.no  
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Sentrale nettsteder  
ROP- retningslinjen 

 http://rop.no/ 
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Forbedringsarbeid i offentlig sektor 

• http://www.youtube.com/watch?v=TS6lHielaLE 
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