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FORORD 
Denne rapport skal gi en beskrivelse av resultater og erfaringer ved opprettelse av ROP 

Vestfold, som prosjekt i klinikk psykisk helse og rusbehandling, sykehuset i Vestfold HF.  

Nasjonalfaglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP lidelser, er utgangspunkt for de mål og 

resultatmål som er besluttet i styringsgruppen. Klinikkens ledelse er styringsgruppe for 

prosjektet 

Styringsgruppen skal på bakgrunn av fremleggelse av denne prosjektrapport og 

evalueringsrapport Nasjonal kompetansetjeneste ROP, beslutte hvordan teamets erfaringer 

kan inngå i en fremtidig modell for styrking av tilbud til personer med samtidig ruslidelse og 

psykisk lidelse.  

Prosjektbeskrivelsen ønsker at evalueringen skal fange opp praksis og fremgangsmåter som 

virker særlig fremmende på måloppnåelse (”good/best practice”). Det er ønskelig å kunne 

identifisere virkemidler og modeller som er effektive og hensiktsmessige. Videre skal 

evaluering gi kunnskaper om pasienter som deltar med tanke på individuelle barrierer for 

deltakelse, opplevelse av aktiv innflytelse på eget pasientforløp, samt opplevelse av mestring 

og positive resultater.  

For å få frem helheten i det arbeidet som er gjennomført i prosjektet er det viktig og 

poengtere at både prosjektrapport og evalueringsrapport utfyller hverandre. Samlet 

representerer rapportene en omfattende beskrivelse av kvantitative og kvalitative mål på det 

arbeidet som er gjort og den modellen som beskrives.  

I prosjektrapporten som følger er hovedpunktene i kapitlene oppsummert fra start. Deretter 

følger målbeskrivelser og rammer for oppstart, en beskrivelse av resultater og erfaringer og 

avslutter med en grundig beskrivelse av modell. 

Det har vært viktig i det arbeidet som har skjedd i prosjektet å få frem en modell som tar 

utgangspunkt i Vestfold og de forhold som teamet møter i klinikken og i kommunene. 

Det har vært en spennende reise fra utarbeidelse av prosjektbeskrivelse, ansettelse av 

teamet i 2012, til at vi nå kan legge frem resultater av intens arbeid og stort engasjement i 

teamet og ikke minst fra alle som har bidratt fra klinikkens seksjoner og i kommunene i 

Vestfold. 

Samarbeidet og oppfølging av Nasjonal kompetansetjeneste ROP ved 

forskningsleder/Dr.philos. Anne Landheim og sosiolog Sigrunn Odden har vært svært viktig.  

De har gitt fortløpende tilbakemeldinger og vært en god dialogpartner for teamet i arbeidet 

med å utvikle modell. Teamets ansatte Oliver Bergan, Fredrik Flamm, Tone Berit Løkken, 

Elisabeth Bjerk-Undrum, Erik Liverød og Anita Døvle Haug skal ha stor takk for det store 

arbeid de har bidratt med i arbeidet med å komme frem til en modell i Vestfold. 

Tønsberg, 22. september 2016 

Lone G. Ziegemann  Bård Grønstøl 

Prosjektleder   Psykologspesialist  

ROP Vestfold  ROP Vestfold 
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Oppsummering av resultater og anbefalinger 
Prosjekt ROP Vestfold har fra 1. april 2013 og frem til 1. juni 2016 jobbet systematisk med å 
samle inn erfaringer og resultater av å styrke tilbudet til personer med samtidig ruslidelse og 
psykisk lidelse – ROP lidelser. 

Klinikkens føringer for prosjektet er beskrevet i alternativ plan og er knyttet tett opp til 
nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 
samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (2011). I 2014 ble Helsedirektoratets veileder i lokalt 
psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne “sammen om mestring” et viktig redskap i 
utvikling av fagfeltet i kommunene. 

Det er pasienter hvor det er behov for styrking utover det tilbud som enhetene i klinikk 
psykisk helse og rusbehandling eller kommunene kan gi, som omfattes i prosjektet. Målet er 
at pasient skal forankres i det ordinære hjelpeapparat. Fra oppstart ble det på ulike måter 
kartlagt og gitt innspill fra kommuner og klinikkens seksjoner om hvilke pasienter som var 
aktuelle med tettere samarbeid rundt. 

Målgruppe 
ROP Vestfolds pasienter er personer med alvorlige symptomer og med et funksjonsnivå som 
ligger i området for større funksjonssvikt.. Til å illustrere dette følger en oversikt over 
diagnose ved inntak og nå pr. 01.06. 2016.  

 

En ROP-lidelse er problematisk å kategorisere i diagnosesystemene, hvor en gjerne søker å 
operere med en hoveddiagnose og en bidiagnose. Det er derfor vanskelig å bruke strikte 
diagnostiske kriterier for å beskrive målgruppen. I praksis er det en helhetsvurdering knyttet 
opp til spesifikke kriterier 
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Tabell 1 
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Når en ser på de enkelte behandlingshistoriene, så ser en at pasientene enten aldri har 
kommet i gang med et behandlingsforløp, eller at de har droppet ut av dette 
behandlingsforløpet. Pasientenes behandlingshistorier er ofte historier om de avbrutte 
behandlingsopphold. Det er historier om utskrivelser og “drop-out”. Det er en historie om nye 
henvisninger. Nye behandlere. Nye utskrivinger. Kort sagt en historie om status quo. Og en 
historie om å stadig «rykke tilbake til start».  

Gjentatte behandlingsbrudd fører til oppgivelse – både for pasienten selv, og fra det 
hjelpeapparatet som finnes rundt pasienten. Og det oppstår lett begreper for å beskrive 
dette, som “behandlingsresistente pasienter, “pasienter som ikke nyttiggjør seg 
behandlingen”, “umotiverte pasienter” for å nevne noen. Pasientene på sin side vegrer seg 
for å ha kontakt med hjelpeapparatene, ettersom de i liten grad subjektivt opplever å ha fått 
hjelp, og ikke minst fordi de har opplevd mange smertefulle nederlag når de opplever å ha 
skuffet dem som har stått rundt dem.  

Modell 
I motsetning til et ACT-team er det en uttrykt målsetning for ROP Vestfold at behandlingen 
skal resultere i at pasientene skal kunne benytte seg av det ordinære hjelpetilbudet. Dette 
betyr at tilnærmingen ikke er å komme i stedet for det ordinære hjelpeapparat, men snarere 
komme i tillegg til det allerede eksisterende apparatet. Sagt på en annen måte så er ROP 
Vestfold en forsterkende ressurs i forhold til hjelpeapparatet, drevet av erkjennelsen av at det 
finnes en liten gruppe mennesker hvor en må sette inn en ekstra innsats for å sikre seg at 
deres rett til helsehjelp blir innfridd. Dette betyr også at ROP Vestfold ikke behandler 
pasienter alene. Forutsetningen er at hjelpere fra det ordinære hjelpeapparatet også bidrar 
aktivt i behandlingen av pasientene. Disse rammene gjør at ROP Vestfold kan karakteriseres 
som et samhandlingsteam.  

Hovedmålsettingen i arbeidet til ROP Vestfold er å etablere ROP-pasienter i det eksisterende 
hjelpeapparatet. Det er to grunnleggende dimensjoner i dette:  

 Gjøre pasienten bedre i stand til å ta imot hjelp 

 Gjøre hjelpeapparatet bedre stand til å ta imot pasienten.  
 

Oppgaven er å sørge for at pasientene får en integrert behandling. Både “ROP-
retningslinjene” og “Sammen om mestring” vektlegger at behandlingsopplegg rettet inn mot 
ROP pasienter må vektlegge en helhetsforståelse. Integrert behandling blir beskrevet som 
en kombinasjon av tre forhold: 

 Tiltak som fokuserer på organisering av behandlingen 

 Terapeutiske behandlingstiltak 

 Sosialrettede oppfølgingstiltak 

Behandlingen til ROP Vestfold har hele tiden frivillighet som utgangspunkt, også i 
betydningen at det er lite sekundærgoder å hente for pasienten. ROP har ikke noe 
medisinansvar (og ingen lege tilsatt i teamet), ROP disponerer ikke sengeplasser, og har 
ellers ikke noe ansvar for pasientens bosituasjon eller pasientens økonomi. ROP Vestfold 
har heller ikke rammer som tilsier at negative reaksjoner på pasientens atferd vanligvis er 
nødvendig. Dette betyr først og fremst at pasienter ikke blir skrevet ut av tiltaket på grunn av 
rusmisbruk eller på grunn av manglende oppmøte.  

For å oppsummere så vil ROP-Vestfold søker å skape et team i nært samarbeid med andre 
tjenesteytere, rundt hver pasient. I motsetning til et ACT-team som aleine har et ansvar for 
utredning og behandling av pasientene, så vil modellen til ROP Vestfold alltid ta 
utgangspunkt i de lokale forholdene der pasienten oppholder seg.  
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Styrken med denne tilnærmingen er at en er i en bedre posisjon til å utnytte de ressursene 
som allerede eksisterer i hjelpeapparatet. Utdrag av modell (mer detaljert sidene 27 – 44) 
 

 

 

 

 

 

 

Brukerperspektiv 
I ROP prosjektet er bruker perspektiv todelt. Det er den enkelte pasients perspektiv og 
systemets/samarbeidsparters perspektiv.  

En integrert faktor i arbeidsmetodikk har vært å få frem både systemets og pasientens behov 
og ønsker.  Dette er gjort på flere måter, ved fokusgruppeintervju, work-shop, 
arbeidsgrupper, i samarbeidsmøter, i konferanse og gjenspeiler seg generelt i HFH 
tilnærmingen. Her gjengis konklusjon pasienterfaring gjennomført i regi av Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP: 

 

 

 

 

 

Resultater følgeevaluering 
Følgeevaluering ved nasjonal kompetansetjeneste ROP knyttet til 25 pasienter over to år 
viser en bedring på følgende områder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lav terskel for henvendelse (Henvendelse før henvisning- HFH) 

 Arrangerer behandlingsmøte med aktuelle aktører for å klargjøre behandlingsløp. 

 Danner eget team rundt pasient som består av kommune, ROP og 
spesialisthelsetjenestens øvrige seksjoner.  

 Planlegger sammen hvordan vi kan sikre samtidighet, kontinuitet og hensiktsmessig 
ansvarsfordeling i behandlingsforløpet. 

 Sikre faste møter og treffpunkter med pasient for involverte i behandlingsforløpet 

 Kartlegging og utredning  

 Iverksetting av endringsfremmende tiltak 

 Forankring og avslutning 
 

 Flere med uføretrygd som hovedinntektskilde 
• Nedgang i problemfylt bruk av illegale rusmidler 
• Lavere skår på Dudit for de som skårer over cut-off. Dvs mindre alvorlig bruk av 

illegale rusmidler selv om bruken fortsatt er alvorlig 
• Lavere symptombelastning målt med GAF-S (43 til 51) 
• Bedring når det gjelder alvorlige symptomer på angst og en tendens til bedring når 

det gjelder depresjon (BPRS) 
• Tendens til høyere funksjonsnivå målt med GAF-F (39 til 45) 
• Bedring i PSF (praktisk fungering, totalskår)(egen helse, matlaging, atferd ved 

samtaler) 
• Høyere livskvalitet på flere områder: 

• Livet samlet sett 
• Daglige aktiviteter 
• Bolig 
• Nabolaget 
• Personlig trygghet 
• Fysisk helse 
• Psykisk helse 
• Totalskår 

 

• Pasientene som opplevde bedring la vekt på at teamet 
– var tilgjengelig og fleksibelt 
– tok utgangspunkt i brukernes behov og ga praktisk hjelp  
– fungerte som talsperson inn mot andre tjenester 
– ga trygghet og formidlet håp om bedring  
– ikke gitt opp til tross for uønsket atferd  

• Hjelp til bedre bolig ble opplevd som første steg til et bedre liv 
• Den oppsøkende arbeidsformen bidro til å mobilisere pasientenes egne ressurser  
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Innleggelser 
Tallene fra kompetansesenteret ROP viser at det samlet sett har vært en reduksjon i 
innleggelser psykisk helsevern for pasienter inkludert i ROP med 545 oppholdsdøgn (16 %), 
målt for pasienter som har vært med i ROP i to år. Når det gjelder innleggelser etter 
tvangsparagrafer så ser en ikke signifikante endringer to år etter inntak (dette er utdypet i 
eget kapittel i evalueringsrapporten fra nasjonal kompetansetjeneste). 

For pasienter som nå har vært tre år i prosjektet (25 pasienter pr. 01.09.16)  er tendensen 
tydelig. Her ser vi at liggedøgn er redusert og videre at en høyere andel av innleggelsene er 
frivillige.  

 

NB! Viktig å merke seg at kolonnene ikke er direkte sammenlignbare siden den siste («år 3») 
kun viser resultater for ett år, mens «før inntak» er to år, i likhet med kolonnen i midten. 
Hvorvidt denne tendensen vil holde seg også etter at pasienter eventuelt har vært i ROP i fire 
år gjenstår å se. Videre vil antallet av pasienter som har vært tre år i prosjektet gradvis øke i 
tiden framover, slik at datagrunnlaget blir større (fra 25 til ca 40) i løpet av det neste året.  

Med disse forbeholdene ser man likevel at funnene sannsynligvis gjenspeiler at ROP-
pasienter trenger lange behandlingsløp, og at det gjerne tar flere år før behandlingseffektene 
kommer til syne.  

Teamets rolle og størrelse 
ROP Vestfold legger vekt på at flest mulige i teamet skal bli kjent med den enkelte pasient. 
Den enkelte behandler skal ikke sitte alene med ansvaret for oppfølging og kontakt med 
bruker og med samarbeidspartnere.  Flere må kjenne den aktuelle pasienten for å få til 
kontinuiteten ved avvikling av ferie og ved sykdom eller andre forhold som kan gjøre seg 
gjeldende. Det gir mulighet for å ”vikariere” for hverandre og en kollega kan tre litt tilbake 
dersom hun eller han opplever at kontakten «går i stå», at man blir sliten eller må bruke tid til 
å samle krefter. Tavlemodellen er et viktig verktøy i organisering av teamet og oppgaver. 

Teamets størrelse bør være mellom 7-10 ansatte. Ettersom en i utgangspunktet må påregne 
årelang, jevnlig oppfølging av enkeltpasienter/samarbeidspartnere så er det viktig å sørge for 
at rammene til teamet er gode nok. Dersom temaet besto av færre medarbeidere ville det 
blitt vanskeligere å opprettholde nødvendig kontinuitet i forbindelse med ferier, 
videreutdanninger/kurs og sykdom. Teamet ville slik ha blitt mindre robust over tid, og faren 
for «slitasje» på enkeltmedarbeidere kunne ha økt, med de konsekvenser dette ville ha for 
pasientforløpene. På den annen side, dersom teamet økte til over 10, så vil det være 
vanskeligere for medarbeidere å koordinere seg internt, som for eksempel vil si å ha 
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Tabell 2 
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kjennskap til hverandres pasienter. Teamets samlede kjennskap til den enkelte pasient og 
hans behandlingsopplegg vurderes som en suksessfaktor i oppfølgingen.  

Lokal, nasjonal og internasjonal interesse  
Det er gjennom prosjektperioden utarbeidet en modell og opparbeidet kompetanse i Vestfold 
som blir etterspurt nasjonalt og internasjonalt. ROP Vestfold har deltatt og bidratt i årlig 
nasjonal ROP dag og i European Congress on Assertive Outreach (EAOF). Høsten 2017 er 
ROP invitert til å presenter modell,  metode og resultater i Spania hvor neste European 
Congress on Assertive Outreach skal avholdes. 28. august 2015 inviterte Klinikk Psykisk 
helse, Psykiatrisk Fylkesavdeling til konferanse om “Samhandlingsmodell for behandling av 
personer med rus og psykisk lidelse i Vestfold?”. Interesse for å delta fra 
spesialisthelsetjenesten, kommunene og andre frivillige/private organisasjoner var stor. 220 
fikk plass på konferansen og det ble gitt innspill til hva som skal til for å lykkes med integrert 
behandling.  

I tillegg er det også verdt å nevne at ROP Vestfold ble tildelt “inspirasjonspris” av “ Forum for 
rus og psykisk helse i Vestfold” i 2014 og har 31. august 2016 presentert, modell, erfaringer 
og resultater for Helsedirektoratet, avdeling kommunehelsetjeneste.   

Anbefalinger 
 BESKRIVELSE BEGRUNNELSE 
1. Model videreføres. Resultater evaluering 

1.a. En ambulerende og oppsøkende tjeneste. Alle 
konsultasjoner skjer i pasientens eget miljø.  

Sikre oppmøte over tid. 
Kunnskap om pasient i eget miljø. 

1.b. HFH videreføres som et prinsipp Sikre ROP pasientens rett til 
helsehjelp 

1.c.  Aktivt oppsøkende i samarbeidspartneres arbeidsmiljø Sikre treffpunkter. 
Møter flere samtidig og øker 
mulighet for samhandling. 
Tidsbesparende for flere. 
Sikrer behandlingsforløpet. 

1.d. Samhandling i fokus hele behandlingsforløpet Sikre kontinuitet i behandlingen. 
Hindre utbrenthet behandlere. 

1.e. Behandlingsforløp over tid. 2-5 år Brudd i relasjoner og 
behandlingsforløp gir ikke bedring 
i pasienten livssituasjon. 

2. Fritak for egenandel Når ikke ROP pasient hvis dette 
kreves 

3. Samarbeidsavtale på system nivå Sikre ramme for å få til avtaler på 
individnivå   

4. Samarbeidsavtale med kommune med på individnivå: 

 Tidsperspektiv – langsiktighet 

 Hyppighet samhandling første år  

 Hyppighet samarbeidsmøter 

 Årlig evaluering - med dato 

 Veiledningsbehov 

 Sammensetting lokalt team ved oppstart 

Sikre oppfølging, kontinuitet og 
samhandling.  
Avklare ressurssituasjon fra start. 
Realistisk behandlingsforløp. 
 
 

6. Ambulerende team på 7-10 personer Bred nok tverrfaglighet. 
Robusthet, kontinuitet og 
kompetanseoppbygging. 

10. Erfaringskonsulent Evaluering av 
bruker/pasienterfaringer ved 
oppsøkende team. Kunnskap om 
Recovery forsterket. 

11. Merkantil ressurs (%?) Koordinere praktiske forhold 
knyttet til å være tilgjengelig på 
telefon, registrere henvendelser 
m.m.  
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Forarbeid prosjekt “ROP Vestfold” 
Prosjektets historikk kan knyttets tilbake til 2005 hvor sosial og helsedirektoratet utga  
IS-1289 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring av sosial- og helsetjenesten for 
rusmiddelmisbrukere. Det ble anbefalt å utarbeide retningslinjer for ”utredning og behandling 
av personer med komorbide lidelser (rus/psykiatri).  
 
Helsedirektoratet engasjerte i 2007 en arbeidsgruppe til å utarbeide faglige retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og 
ruslidelse – ROP -lidelser. Nasjonalfaglige retningslinjer IS-1948 foreligger 19.12.2011 og 
helsedirektør Bjørn-Inge Larsen skriver i sitt forord: ” for å fremme bedring og livskvalitet hos 
personer med ROP-lidelser inneholder denne retningslinjen anbefalinger til alle tjenesteytere 
som kommer i kontakt med gruppen. 

 

 

 

I Psykiatrien i Vestfold HF (PIV) ble det, parallelt med arbeidet med nasjonale retningslinjer 
sentralt, forsøkt å etablere ACT team (Assertive Community Treatment) i tråd med 
anbefalingene.  Administrerende direktør i Psykiatrien i Vestfold inviterte, høsten 2008 
kommunene i Vestfold til etablering av ACT-team. Kommunene var interessert i samarbeid 
om pasientgruppen men så seg ikke i stand til å mobilisere de ressurser som måtte til for å 
fylle søknadskriterier for et ACT-team. Det ble enighet om å søke midler til et mindre prosjekt 
“Utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet” 
(SPoR prosjektet) som ble avsluttet i 2013. 
 
I samme periode som SPoR prosjektet ble etablert, vedtok Psykiatrien i Vestfold HF i 
strategiplan for 2010-2013 å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere opprettelsen av en 
dobbeldiagnosepost for pasienter med alvorlig psykisk lidelse kombinert med 
rusmiddelmisbruk/avhengighet. 
 
Mars 2010 forelå rapport om ”driftsrammer, lokalisering, bygningsmessige behov, kostnader 
og prosjektgjennomføring”. I rapporten ble det skissert en enhet med 8 plasser. 
Kostnadsmessig ble det anslått at en slik enhet ville koste anslagsvis 25 millioner i årlige 
driftsutgifter. Rapporten ble drøftet i foretakets ledergruppe 13.04.2010.  Administrerende 
direktør pekte på at beskrevne tiltak ut fra kostnadsramme vil umuliggjøre gjennomføring av 
øvrige områder som var vedtatt i strategidokument. Det ble antydet at en realistisk 
driftsramme vil kunne ligge på ca 8 millioner kroner. Fagdirektør i Psykiatrien i Vestfold HF 
(PiV) ble bedt om å vurdere alternative modeller for styrking av pasienter med alvorlige 
psykisk lidelse kombinert med rusmisbruk/avhengighet.  
 
Det ble anbefalt å gå videre med å utvikle en alternativ plan som bygget på følgende 
premisser: 
 

1. Ut fra kunnskap om beleggsituasjon virker det mest realistisk å skrinlegge planene 
om en egen DD-enhet og gå for en modell som i større grad bygget på et poliklinisk 
behandlingsforløp selv om den inneholder svakheter i forhold til opprinnelige forslag. 
 

2. AU voksenpsykiatri fungerer som arbeidsgruppe og utarbeider sammen med 
fagdirektør en alternativ plan. Planen sendes ut til de lokale fagråd (inkludert BUPA) 
for innspill. Saken tas så opp på nytt i fagråd voksenpsykiatri. 
 

3. Kommunene må trekkes inn i arbeidet som sentrale samhandlingspartnere. 

Retningslinjene er et resultat av vurderinger av relevant kunnskap fra forskning, god praksis, 
erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
Retningslinjens målgruppe er personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse 
kombinert med ruslidelse, avhengig av funksjonsnivå.” 
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4. Stillinger konkretiseres og utlyses innenfor den kostnadsramme som blir gitt. 

 
5. Ansatte med særlig ansvar for målgruppen sikres nødvendig kompetanse. 

 
6. Tiltaket realiseres som et prosjekt over tre år med evaluering av effekt. Det må 

avklares hva som skal være grunnlag for evaluering. 
 

7. Det bør vurderes om prosjektet kan nyttes opp til andre eksisterende prosjekter, for 
eksempel SPoR i Vestfold. 

 
I sluttbehandling av alternativ plan i direktørens ledergruppe 15.03.2011, ble to modeller 
sett på som aktuelle: ”Et team som er knyttet opp ett sted med en leder eller en 
matrisemodell der de ulike avdelingene styrkes. Saken har vært diskutert i fagråd og 
arbeidsutvalg som heller til en matrisemodell samtidig som de ser at ansatte kan komme i 
skvis mellom flere ledere. Valg av evalueringskriterier og evaluering er også ett viktig innspill 
som fagrådet er opptatt av. 
Vedtak ble: ”det etableres som ett 3-årig prosjektteam med en prosjektleder og en fysisk 
base. Prosjektleder rekrutteres av og rapporterer til PFA v/avdelingssjef. Styringsgruppen er 
avdelingssjefer (eksklusive BUPA) med fagdirektør.” 
 

Målsetting prosjekt 

Styrke tilbudet dobbeltdiagnose. At tilbudet så langt som mulig er i tråd med nasjonalfaglig 
retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus og 
psykisk lidelse – ROP lidelser. 
 

Oppstart av prosjektet “ROP Vestfold” 

Prosjektorganisering av arbeidet med å etablere ROP Vestfold (ved oppstart DD-team) i 
klinikk psykisk helse og rusbehandling ble lagt til Psykiatrisk Fylkesavdeling og prosjektleder 
ansatt fra 01.11.2012. Arbeidsgruppe med representanter fra klinikken med erfaring i 
behandling dobbel diagnose, fra kommunene og brukerrepresentant ga innspill til 
prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelse med milepælsplan ble godkjent av styringsgruppen 
14.03.2012 og statusrapport med anbefalinger av modell for prosjektet ble vedtatt 
20.06.2012. Anbefaling fra arbeidsgruppen ble å opprette ett team som skal supplere og 
forsterke behandlingen av ROP-pasienten. 
 
Styringsgruppen behandlet forslag til budsjett, fullmakter/myndighetsområde (blant annet 
innleggelsesrett), lokalisering og utlysningstekst 12.09.2012. 6 av de 8 stillingene som inngår 
i rammen for prosjektet startet som fast ansatt i løpet av april måned 2013.  Arbeidsgruppen 
med representanter fra alle avdelinger i Klinikk Psykisk Helse og Rusbehandling som bidro 
med utarbeidelse av prosjektdirektiv, statusrapport og saker til behandling i styringsgruppen, 
avsluttet sitt arbeid. 

 
Teamet ble organisatorisk knyttet til Granli, Psykiatrisk Fylkesavdeling med seksjonsleder 
som administrativ leder av teamet. Nye lokaler ble pusset opp og tilrettelagt for teamets 
samhandlingsfunksjon og ambulerende tjeneste.  
 
SPoR prosjektet ble avsluttet i 2013 og midler som kommunene i Vestfold fikk innvilget av 
Helsedirektoratet til videreføring av erfaringene ble tilført teamet i form av en stilling. Det ble 
etablert en prosjektgruppe med representanter fra klinikken og fra kommunene i Vestfold. 
Prosjektet endret navn fra DD-team til ROP Vestfold.  
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Klinikkens ledergruppe som også er prosjektets styringsgruppe besluttet 14.08.2013 i sak 
133/2013: 

1. Klinikkens ledergruppe er positive til at kommunalt ansatt medarbeider inngår i 
samarbeid med og styrker driften i DD-teamet. Teamets videre utvikling og drift skjer 
etter tidligere vedtatt plan og arbeidsform. Den kommunalt ansatte medarbeideren 
forutsetter å inngå i dette. 

2. Prosjektgruppe som foreslått i møtet. 
3. Prosjektets navn endres fra ”DD” til ”ROP-Vestfold” med virkning fra 01.09.13. 

 

Målgruppe i prosjektet 

Fra prosjektbeskrivelsen som er vedtatt i styringsgruppen: 
“Målgruppe er i hovedsak pasienter med samtidig alvorlig ruslidelse og alvorlig 
psykisk lidelse av typen: 

 Alvorlige/vedvarende lidelser innen psykosespekteret 

 Bipolar lidelse I eller andre alvorlige affektive lidelser 

 Alvorlig personlighetsforstyrrelse med tendens til psykotisk dekompensering 

 Vanskelig kontrollerbar spiseforstyrrelse med fare for somatisk helseskade 

Rusmiddelavhengigheten skal være alvorlig og ha en vesentlig påvirkning av den psykiske 
lidelsen. Misbruket skal være behandlingstrengende også om det hadde eksistert uten den 
psykiske lidelsen. Det er pasienter hvor det er behov for styrking utover det tilbud som 
enhetene i klinikk psykisk helse og rusbehandling eller kommunene kan gi, som omfattes i 
prosjektet”. I enkelte tilfeller vil diagnose være uklar på tidspunkt for vurdering av inntak. Det 
må da gjøres en skjønnsmessig vurdering ut i fra de opplysninger som foreligger.” 

Prosjektet skal bidra til at pasientene får: 

 Utredning for mulig alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk 

 Motivering for videre behandling med individuelt tilpasset målsetting 

 Relasjonsbygging/tilrettelegge for etablering av behandlingsteam rundt pasienten 

 Oppstart av behandling som videreføres i en forpliktende samhandling mellom 
pasient, andre enheter i klinikk psykisk helse og rusbehandling og kommunale 
instanser. 
 

Resultatmål 
1. ROP – retningslinjer og alternativ plan styrking tilbud dobbeldiagnose er implementert 

i klinikkens enheter og praksis. 
 

2. Parallell dialog om implementering av nasjonalfaglig retningslinje med kommunene er 
gjennomført. 
 

3. Erfaringer fra SPOR prosjekt og erfaringer samarbeid ROP-team i Larvik er drøftet og 
innarbeidet i klinikkens praksis. 
 

4. Brukerperspektiv er synliggjort i prosjektet  
 

5. Modell for styrking av tilbud DD foreligger 
 

6. Etablering av DD – team - realisert 1. april 2013. 
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Rammer for å lykkes med prosjektet 
ROP Vestfold har basert seg på anbefalinger i Nasjonalfaglig retningslinjer ROP lidelser og 
kjennskap til lokale forhold i Vestfold. I Psykiatrien i Vestfold HF (PIV) ble det, parallelt med 
arbeidet med nasjonale retningslinjer sentralt, forsøkt å etablere ACT team (Assertive 
Community Treatment) i tråd med anbefalingene. Et mindre prosjekt SPoR ble avsluttet 
parallelt med oppstart av ROP Vestfold, og erfaringer fra dette prosjektet ble tatt inn arbeidet. 

SPoR prosjektet vektla i sin rapport samhandling som sentralt element for å lykkes med 
pasienter med sammensatte vansker og langvarig hjelpebehov. Fra rapport SPoR; 
«Det er sider ved helsevesenets struktur og fungeringsmåte som dårlig støtter opp om den 
forløpstenkning som er nødvendig for å hjelpe personer med sammensatte vansker og 
langvarige hjelpebehov, slik som ROP pasienter”. Det er ikke kun et ressursspørsmål men 
snarere hvordan vi organiserer og løser våre oppgaver. « 
 
ROP Vestfold startet opp uten kommunal andel i teamet og stilling psykiater ble ikke besatt. 
I oppstartfasen ble nasjonalfaglig retningslinje ROP-lidelser gjennomgått og ansatte fra 
Nasjonal kompetansetjeneste ROP underviste i erfaringer ACT team modell og integrert 
behandling. Ansatte besøkte og hospiterte i ACT-team og samhandlingsteam (Moss, Skien, 
Bærum). Prosjektleder ved nav ga teamet opplæring og informasjon om Individual placement 
and support (IPS) som er et samarbeids prosjekt mellom DPS og nav Vestfold. 
  
Kommunene og klinikkens seksjoner ble invitert til dialog om egne erfaringer ved å 
presentere 2 case.  En hvor de opplevde de lykkes godt og en hvor de opplevde at de i 
mindre grad fikk det til. Kommunene stilte med 1 til 4 representanter fra hver kommune.  
Seksjonene stilte med 2 til 3 representanter. Klinikkens 3 erfaringskonsulenter ga også 
innspill til det som ble teamets suksesskriterier. Det ble fra kommunenes side gitt klare 
forventninger om: 

 Hjelp til diagnostisering 

 Tilgjengelighet 

 Kontinuitet i oppfølging av pasienter 

 Fleksibilitet 

 Veiledning og råd i vanskelige situasjoner 

 Bedre dialog ved avklaringer inn og utskrivning døgn 
 
Oppstart av teamet fokuserte på brukermedvirkning på systemnivå for å kvalitetssikre 
samarbeidsparters forventinger, og ga indikasjon på hvilke utfordringer teamet ville stå 
overfor.  Innspillene og dialogene ga grunnlag for beskrivelser av teamets rolle i en 
samhandlingsmodell kommune, pasient, spesialisthelsetjeneste.  
 
Ansatte i ROP Vestfold utarbeidet informasjonsmateriale på bakgrunn av innspill, dialoger og 
kompetanseheving gitt i oppstartsperioden (8 uker). Alle kommuner (12) og seksjoner (22) 
fikk tilbakemelding ved at teamet besøkte de i løpet av noen måneder.  Samtidig startet 
inntak av pasienter ved utgangen av mai måned 2013. Jevnlig kontakt med 
samarbeidsparter ble lagt inn som avgjørende for å få til et godt samarbeidsklima og lykkes 
med samhandling rundt pasient.  
 
 
 
 
 
Det ble lagt opp til brukerperspektiv på individ og systemnivå for å sikre vellykket pasient og 
samhandlingsforløp.  For å lykkes med å supplere og forsterke over tid må alle som skal 
samhandle ha en stemme inn i behandlingsforløpet. 

I prosjektbeskrivelsen som ble vedtatt i styringsgruppen skal ROP Vestfold forsterke og 
benytte det ordinære hjelpeapparat i kommune og spesialisthelsetjeneste. Teamet skal ikke 
overta og vil med sin sammensetting aldri kunne ivareta alle nødvendige tjenester. 
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Økonomiske rammer  
Erkjennelse i forarbeidet i Alternativ plan til prosjekt ROP Vestfold om målgruppens behov 
og problemstillinger, ga føringer som ikke er praksis ellers i klinikken.  Det skulle ikke kreves 
egenandel og det ble ikke stilt krav om inntekter fra oppstart. Måten å jobbe på og 
inntektsmuligheter skulle dokumenteres og inn i en fremtidig modell for styrking av 
behandling av pasienter med samtidig alvorlig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse. 

 

Budsjett ved oppstart i tråd med tidligere notat ”styrking av tilbud dobbeldiagnose” og 
anbefalinger fra arbeidsgruppe. Øvre ramme ble satt til 7,7 mill for å dekke utgifter 
drift 8,5 stillinger i poliklinikk. 3 biler ble leaset ved oppstart.  

Geografiske rammer  
Team Vestfold vil ta inn pasienter fra 12 kommuner i Vestfold. 
Ved plassering av teamet på Granli 10 km utenfor Tønsberg blir 
avstand til de fleste kommuner i tid ca. 30 minutter. 

 

 

ROP Vestfold – 30mintter unna! Vi kommer til deg! 

 

 

Teambasert tilnærming  
Helt fra begynnelsen av har det vært viktig å utvikle en teambasert tilnærming. Ansatte 
arbeider som et tverrfaglig team, ikke som enkeltstående behandlere. Teammedlemmene 
kjenner og arbeider med alle pasienter. Teamet skal følge anbefalinger om forholdstall 
pasient/ ansatte på 8:1. At teamet skal supplere og ikke overta det fulle ansvar fikk i arbeidet 
med suksesskriterier ved oppstart frem, nødvendighet av en todelt tilnærming av 
teamoppbygging.  
 

Team ROP Vestfold 
ROP Vestfold legger vekt på at flest mulige i teamet skal bli kjent med den enkelte 
pasient. Den enkelte behandler skal ikke sitte alene med ansvaret for oppfølging og 
kontakt med bruker og med samarbeidspartnere.  Flere må kjenne den aktuelle 
pasienten for å få til kontinuiteten ved avvikling av ferie og ved sykdom eller andre forhold 
som kan gjøre seg kontinuiteten ved avvikling av ferie og ved sykdom eller andre forhold 
som kan gjøre seg gjeldende. Det gir mulighet for å ”vikariere” for hverandre og en 
kollega kan tre litt tilbake dersom hun eller han opplever at kontakten «går i stå», at man 
blir sliten eller må bruke tid til å samle krefter. En primærkontakt har ansvar for 
journalskriving og koordinering av planer. 
 
Team samarbeidsparter og ROP Vestfold 
Den teambaserte modell overføres som en samhandlingsmodell i oppfølging av 
pasienter. Behov og ønsker hos pasient, målsetting og behandlingsplan er utgangspunkt 
for hvordan team rundt ansvar og oppfølging av pasient etableres. Det vil være en 
hovedansvarlig i ROP Vestfold og i kommune som et minimum. Oftest er det flere fra 
ulike instanser og det vil kunne skifte over tid. Det er hele tiden pasientens behov og 
ståsted i behandlingen som avgjør dette. Samme prinsipper som er gjeldende i teamet 
gjør seg gjeldende for opprettholdelse av kontinuitet. Det vil være en avveiing av hvor 
mange personer som skal introduseres samtidig.  
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Teammøter   
Erfaringer fra ACT modell og andre team er at ansatte i teamet møtes daglig og har en fast 
struktur på møtepunkter. Teamet møtes daglig for å gjennomgå og planlegge kontakter med 
hver pasient. Møtet ledes ved poliklinikkens koordinator. Aktuelle beskjeder gis og nye 
pasienthenvendelser blir vurdert. Det settes av tid til å informere og drøfte aktuell situasjon 
eller problemstilling knyttet til pasienter. Den enkelte i teamet er informert og delaktig i 
tilbudet pasientene gis.  

Kommunikasjonsformer 

Nasjonal faglig retningslinje ROP anbefaling 41 om å benytte mobiltelefon/sms for å 
opprettholde kontakt benyttes i stor utstrekning av teamet. Til å avklare avtaler, oppnå 
kontakt før, under og etter samtaler, møter og annet. På denne måten blir det mulig å få til 
samarbeid om hvem som gjør hva, hvilke tiltak som er aktuelle og det blir hyppighet i 
informasjonsstrømmen mellom de som er involvert.  

Roller og kompetanse  

Ved vurdering av hvilke stillinger som skulle inngå i ROP Vestfold ble det vektlagt at teamet 
skulle ha kunnskap om utredning og behandling av både rusmisbruk og psykisk lidelse.  
Samlet sett skal teamet dekke den kompetansen som er nødvendig for å kunne jobbe med 
integrert behandling av pasientene. Teamet ble med dette utgangspunkt satt sammen slik at 
den dekker en bred erfaringsbakgrunn. Personlig egnethet og erfaring med pasientgruppen 
er vektlagt. Ved ansettelse ble det bevisst sett etter medarbeidere som liker å arbeide 
utradisjonelt og i en sammenheng der en må arbeide tett på andre.  

Kompetanse om rusproblemer og psykisk lidelse er et «must» i teamet. Både den 
sosialfaglige, helsefaglige og pedagogiske tenkningen er viktig og må være tilstede i ett ROP 
team. Ansatte i teamet har kompetanse om rus og avhengighet, familiearbeid, 
barneperspektiv, pedagogisk og sosialfaglig kompetanse og psykiatrisk kompetanse. Alle 
som har spesial erfaring innen disse områdene, bidrar til å sikre minimumskompetansen. Alle 
har erfaring med motiverende intervju, og hovedprinsippene innen integrert behandling av 
rus og psykisk lidelse og kunnskap om avhengighet som fenomen. Teamet har ansatt 
psykolog spesialist, sosionom, vernepleier og sykepleiere. Alle har videreutdanning innen rus 
eller /og psykisk helse. Det er viktig med slik tverrfaglig sammensetting for å ha en helhetlig 
forståelse av pasienter med svært sammensatte problemer. 
 
En ansatt i teamet ble tillagt rollen og oppgaven som koordinator i teamet. Koordinator har i 
tillegg lik funksjon og ansvar som øvrige i teamet og jobber med pasienter 
Psykologkompetansen er viktig både når det gjelder omfattende utredning og utarbeiding og 
gjennomføring av spesifikke behandlingsopplegg Ved oppstart ble to stillinger lyst ut som 
psykolog spesialist og psykolog. Psykolog spesialist ble ansatt i teamet fra oppstart. Stilling 
som psykolog ble ikke besatt ved oppstart. 
 
Teamet får veiledning ved psykolog spesialist 5 til 8 ganger i året. Det er nyttig og påkrevet 
at hele teamet får veiledning utenfra. Veileder er tidligere fagsjef som kjenner og har skrevet 
forarbeidet for opprettelse av ROP Vestfold som et prosjekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tverrfaglighet i teamet avspeiler den kompetansen som de ansatte har. Det er vektlagt at 
alle i teamet skal utføre samme oppgaver som: 
 

 Systematisk og omfattende kartlegging for å vurdere interaksjon mellom bruk av 
rusmidler og psykisk lidelse. 

 Vurdere hvor bruker er i sin endringsprosess sett i forhold til ulike behandlingsstadier 

 Være aktivt oppsøkende og bruke motiverende samtaler som metode 

 Arbeide aktivt med psykoterapeutiske metoder for å forebygge tilbakefall 

 Psykoedukasjon i forhold til aktuelle temaer/problemstillinger 
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Teamet er organisatorisk lagt til Psykiatrisk fylkesavdeling som i Vestfold gir psykiatriske 
tjenester på sykehusnivå. Seksjonsleder ved seksjonene sikring og forsterket psykose fikk 
utvidet lederansvar med administrativ og personal ansvar for teamet.  

Prosjektleder er ansvarlig for oppstart av teamet og følger arbeidet i prosjektperioden. 
Arbeidsoppgaver er å rapportere på aktiviteter og fremdrift i forhold til overordnede 
målsettinger og resultatmål til prosjektgruppe og styringsgruppe. Rapportering skal berøre 
spørsmål vedrørende avdelingsarbeidet i linje, organisering, deltakere, oppfølgingsarbeidet, 
foreløpige resultater, samt vurdering av utfordringer. 

Det var satt av midler til merkantil stilling. Det ble ved oppstart vurdert at merkantile ressurser 
i psykiatrisk fylkesavdeling kunne benyttes til å kartlegge det reelle behov. Det er praksis ved 
andre poliklinikker at behandler selv fører avtalebok og fører inn aktiviteter, Det ble vurdert 
som lite sannsynlig at pasienter, pårørende eller andre ville oppsøke teamet som er lokalisert 
10 km fra Tønsberg sentrum. Psykiatrisk overlege ved seksjon forsterket psykose er teamets 
lege for veiledning og råd i akutte situasjoner.  
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Erfaringer og resultater i prosjektet 
Tal som fremstilles her er hentet i registeringer ved Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk 
helse og rusbehandling, psykiatrisk fylkesavdeling.  Der det vises til Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP er tall hentet fra deres utkast til evaluering av ROP Vestfold. 
Tallene som inkluderer alle er frem til 01.06.2016 og vil ikke samsvare med enkelte 
fremstillinger som er i evalueringsrapport fra nasjonal kompetansetjeneste ROP som 
inkluderer 26 pasienter. 

Hvem har henvendt seg? 

Teamet har fra juni 2012 registrert alle henvendelser. Ved utgangen av 2012 var 46 personer 
henvist og økte jevnt utover i 2013. Teamet har til enhver tid 60 til 70 personer de er involvert 
i forhold til direkte eller indirekte.  

Instanser i kommuner og klinikk psykisk helse og rusbehandling har per 01.06.2016 
henvendt seg om 160 personer. Her er flere fra oppstartsperioden hvor det var stor 
usikkerhet om hvem man kunne henvende seg om. 

I oversikten over hvilke kommuner i Vestfold pasientene er registrert i benyttes følgende 
begreper; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune Aktive 
henviste 

Henvendelses 
fase 

Avventer 
avklaring 

Ikke tatt 
inn 

avsluttet død 

Holmestrand   2  1 0   3   

Hof   0 0 0   0 1  

Re   2 0 0   2 1  

Horten   9 1 1  11 1  

Tønsberg 19    1 0  27 2      1 

Nøtterøy   7 0 1  10   

Tjøme   2  0 0    2   

Stokke   2 1 1    3 1      1 

Sandefjord   5     0 0  11   

Andebu   1 1 0    4   

Larvik   3 1 1  10 2  

Lardal   0 0 1    1 0  

Antall  53 6 5 84 8      2 

Henvendelse pr. 01.06.2016 om 158 personer (+ 2 nn)  

Aktive henviste:  Pasienter som har et behandlingstilbud i ROP  

Henvendelsesfase:  Pasienter som er i HFH-fase, eller hvor tjenesteyter mottar veiledning 

Avventer avklaring:  Henvender vurderer om de ønsker ROP inn 

Ikke tatt inn:  Pasientene er vurdert til og ikke falle innenfor målgruppe eller at de 
allerede har godt fungerende hjelpetiltak rundt seg 

Avsluttet:  Pasienten er etablert i det vanlige hjelpeapparatet eller at pasienten 
selv ikke ønsker mer oppfølging..  

 

Tabell 3 
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Når man ser på hvilke tjenesteytere som henvender seg til ROP Vestfold, vises et bilde hvor:  

52 % av henvendelsene kommer fra kommunale instanser, som inkluderer; 
rustjeneste og psykiske tjenester, feltpleie, fastlege og lavterskelboliger.  

46 % prosent av henvendelsene kommer fra Klinikk psykisk helse og rusbehandling 
(Distrikts psykiatrisk senter DPS, Avdeling for rusbehandling ARB og Psykiatrisk 
fylkesavdeling PFA).  

2 % er andre, som pårørende, pasienten selv, og andre tiltak som NAV. Tallene 
indikerer at ROP Vestfold har lykkes i å gjøre seg kjent i hjelpeapparatet.  

 

Diagnoser 

Et hovedproblem med å presentere diagnoser for ROP-pasienter er at det ofte ikke gir 
mening i å operere med en hoveddiagnose og en bidiagnose, all den tid det i utgangspunktet 
kan være vanskelig å vurdere om det er rus eller psykisk lidelse som bidrar mest til 
pasientens lidelsestrykk. Det kan likevel gi et bilde av den pasientpopulasjonen teamet 
arbeider med.  

Av tabell nr. 1 framgår at ved inntak var 19 pasienter som kun hadde en rusdiagnose. Pr. 1. 
juni 2016 er det 3 pasienter med en slik rusdiagnose.  For mange av pasientene i denne 
kategorien var det også slik at rusmisbruk var av en slik grad at de ble vurdert å ha 
psykotiske reaksjoner (populært kalt «ruspsykose»). 

Et viktig funn er at etter inklusjon i ROP så har ikke mindre enn 9 pasienter fått endret 
diagnosen sin til diagnoser innenfor F 20- spekteret (disse diagnosene er med ett unntak satt 
av andre aktører i spesialisthelsetjenesten). Dette understreker at mange pasienter med 
rusvansker seiler under falskt flagg, og at en oppfølging over tid er nødvendig for å komme 
fram til sikrere diagnoser, som på sin side er viktige fordi disse diagnosene hjelper til at 
pasientene får riktigere behandling i hjelpeapparatet.    

Kommunale tjenester

DPS

ARB

PFA

Andre

Figur 1 
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Innleggelser 

Tallene fra kompetansesenteret ROP viser at det samlet sett har vært en reduksjon i 
innleggelser psykisk helsevern for pasienter inkludert i ROP med 545 oppholdsdøgn (16 %), 
målt for pasienter som har vært med i ROP i to år. Når det gjelder innleggelser etter 
tvangsparagrafer så ser en heller ikke signifikante endringer to år etter inntak (dette er 
utdypet i eget kapittel i evalueringsrapporten fra nasjonal kompetansetjeneste). 

Tendensen for de fleste pasientene er imidlertid at nedgangen i liggedøgn forsterkes dess 
lengre de har vært i tiltaket. For pasienter som nå har vært tre år i prosjektet (25 pasienter i 
skrivende stund) er tendensen tydelig. Her ser vi at liggedøgn er redusert og videre at en 
høyere andel av innleggelsene er frivillige.  
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Tabell 1 - Liggedøgn for ROP-pasienter i psykisk helsevern. N = 25. 

NB! Viktig å merke seg at kolonnene ikke er direkte sammenlignbare siden den siste («år 3») 
kun viser resultater for ett år, mens «før inntak» er to år, i likhet med kolonnen i midten. 
Hvorvidt denne tendensen vil holde seg også etter at pasienter eventuelt har vært i ROP i fire 
år gjenstår å se. Videre vil antallet av pasienter som har vært tre år i prosjektet gradvis øke i 
tiden framover, slik at datagrunnlaget blir større (fra 25 til ca 40) i løpet av det neste året.  

Med disse forbeholdene ser man likevel at funnene sannsynligvis gjenspeiler at ROP-
pasienter trenger lange behandlingsløp, og at det gjerne tar flere år før behandlingseffektene 
kommer til syne.  

Teamets sammensetting og kompetanse 

Teamet fikk ved oppstart ansatt sykepleiere, vernepleier, sosionom og psykologspesialist. 
Det var i tillegg lyst ut en psykiaterstilling og en ytterligere psykologstilling, ble ikke besatt. 

Teamsammensetningen reflekterte at det er viktig at medarbeiderne samlet sett har 
kompetanse og erfaring fra både psykisk helsevern og rusbehandling. Dette er fordi den 
integrerte behandlingsmodellen krever kompetanse på begge områdene.  

Som medarbeider i ROP Vestfold må en være innstilt på å arbeide i forhold til systemet og i 
forhold til pasient. Tilnærmingen er teambasert og dette setter krav til fleksibilitet og 
samarbeidsferdigheter.  

Ut over faste teammøter, og tid til dokumentasjon, så skjer aktiviteten ikke på kontoret, men 
ute hos pasient, eller ute hos tjenesteytere. En forutsetning for å arbeide i et slikt team er 
følgelig viljen til å jobbe ambulerende, med de kravene dette stiller til fleksibilitet i 
behandlingstilnærmingene. 

Teamet fikk ikke tilsatt psykiater og har følgelig ikke hatt en direkte medisinsk kompetanse. 
Teamet har derfor vært avhengig av å innhente denne kompetansen ved behov, og i praksis 
vil det si at en søker å samhandle med de pasientansvarlige legene enten dette er ved 
Psykiatrisk Fylkesavdeling, Distrikts Psykiatrisk Senter eller Avdeling Rusbehandling. I det 
kommunale systemet har teamet samhandlet med fastlegene. Teamet har benyttet 
psykiatere ved PFA når behovet for spesifikke medisinskfaglige konsultasjoner har oppstått. 
Dette har fungert godt. I en forstand så understreker dette at ROP Vestfold er et 
samhandlingsteam, som jo forutsetter at flere instanser har pasientansvar samtidig. At det 
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ikke har vært tilknyttet medisinskfaglig personell i den daglige driften har understreket 
nødvendigheten av å samhandle. 

Teamet ville blitt styrket med en psykiater eller psykolog, primært for å styrke de funksjonene 
som har med overordnet behandlingsansvar (diagnostisering, kartlegging/utredning, 
veiledning, undervisning et. c) å gjøre.  Arbeidsmengden på den ene psykologspesialisten i 
teamet har i perioder vært omfattende og det ville vært en fordel med en styrking her. 

Teamet har lite merkantile ressurser knyttet til seg direkte. Teamets opplever at de 
merkantile ressursene som de har tilgang til fungerer bra.  Det er likevel slik, at siden teamet 
arbeider ambulerende, og følgelig er ute fra «kontoret» store deler av dagen, at det hadde 
vært en fordel å ha merkantilt personell til hjelp i å koordinere praktiske forhold knyttet til å 
være tilgjengelig på telefon, registrere henvendelser og generelt ha en overordnet oversikt 
over avtalebøker m.m.  

En vurderer det også slik at det hadde vært mulig å ha en brukerekspert/erfaringskonsulent 
tilknyttet teamet.  

Teamets størrelse bør være mellom 7-10 ansatte. Ettersom en i utgangspunktet må påregne 
årelang, jevnlig oppfølging av enkeltpasienter/samarbeidspartnere så er det viktig å sørge for 
at rammene til teamet er gode nok. Dersom temaet besto av færre medarbeidere ville det 
blitt vanskeligere å opprettholde nødvendig kontinuitet i forbindelse med ferier, 
videreutdanninger/kurs og sykdom. Teamet ville slik ha blitt mindre robust over tid, og faren 
for «slitasje» på enkeltmedarbeidere kunne ha økt, med de konsekvenser dette ville ha for 
pasientforløpene. På den annen side, dersom teamet økte til over 10, så vil det være 
vanskeligere for medarbeidere å koordinere seg internt, som for eksempel vil si å ha 
kjennskap til hverandres pasienter. Teamets samlede kjennskap til den enkelte pasient og 
hans behandlingsopplegg vurderes som en suksessfaktor i oppfølgingen.  

I tillegg til kompetansen vi har nevnt over, så kreves det systemkompetanse. Teamet har 
jobbet systematisk fra start med å opparbeide kunnskap og kjennskap til de systemene de er 
avhengig av for å kunne hjelp pasient og samarbeidsparter. Teamet systemkompetanse er 
detaljert om tilbud ved de enkelte seksjoner i klinikken og de ulike organisasjonsmodeller og 
nivåer i kommunene. I tillegg er det private aktører på banen og pasienter er inne til soning i 
perioder. De får gjennom sin daglige kontakt med de ulike offentlige og private miljøer første 
hånds kjennskap og kunnskap om livsvilkårene og miljøet til pasienten befinner seg i.  

Erfaringer med HFH 
HFH har vært et nyttig redskap og tilnærming til å nå målgruppen i prosjektet. ROP 
pasienten er i kontakt med ulike instanser og nivåer i hjelpeapparatet i Vestfold. Som 
resultatene viser side 16r, så er det en jevn fordeling på henvendelser fra ulike 
samarbeidspartnere fra ulike etater og nivå.  

Ettersom HFH-modellen understreker tilgjengelighet som en viktig verdi, så er det vår 
vurdering at en med denne metoden har klart å nå en del pasienter som ellers sannsynligvis 
ikke hadde fått tilbud om den helsehjelpen de har krav på. En viser ellers til beskrivelsen av 
HFH i modellbeskrivelsen over for en grundigere utdypning av HFH side 35.  

Tavlemodell 

Et nyttig redskap for å sikre mest mulig oversikt for alle i teamet, er «tavlemetoden» som 
ROP Vestfold bruker til å skrive opp viktig informasjon om alle pasienter.  Tavla er i tråd med 
ACT teamenes erfaringer og med samme sikkerhets foranstaltninger. Den er sentralt plasser 
i teamets arbeidsbase og er en elektronisk tavle utformet som excel-ark. Tavla er lett å 
arbeide med og lett å oppdatere. 
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Tavla er et hovedinstrument for å ivareta kommunikasjon innad i teamet, sikre 
teamoppfølgingen, sikre at ingen blir glemt og effektiviserer daglige teammøter. Tavla 
inneholder tilstrekkelig informasjon for å tjene hensikten, slik at alle medarbeidere til en hver 
tid er helt oppdaterte.  

Tavla er i dag utviklet etter nye ideer og krav med tre hoveddeler pasient, dokumentasjon og 
samhandling. Teamet har Tavla opp på morgenmøte hver dag og på behandlingsmøte en 
gang pr uke.  Koordinator sørger for å føre inn i Tavla under morgenmøte.  Aktuell data som 
blir ført inn kan være nye henvendelser, fordeling av kontaktansvar for pasient og 
samhandlingspartnere. Under behandlingsmøte fører referent inn i skjema for å ajourføre 
dato for siste behandlingsmøte, eventuelt også ajourføre fargekode og mnd./år under 
aktuelle områder. Ved behov tar koordinator initiativ til gjennomgang av Tavla med resten av 
teamet for å sikre at data stemmer.  

 

Tavla og Outlook er to viktig verktøy som brukes på teammøte hver dag. Dette gir teamet:  

 ..ajourføring av Tavla 
 ..samler teamet/ fellesskap 
 ..forebygger uklarheter 
 ..mulighet til å planlegge hvem som gjør hva 
 ..oversikt 
 ..kompetanse spredning av informasjon 
 ..felles drøfting og prioritering 

 

                               Tavla- ROP Vestfold 

 

 

Økonomi ROP Vestfold 
Prosjektdirektiv inneholder ikke målsettinger om å spare penger. Fokus er å få frem en 
modell som vil styrke tilbudet til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.  

Ved oppstart ble det ikke satt krav om inntjening og budsjett hadde en øvre ramme på 7,7 
millioner. ROP Vestfold har i dag et driftsbudsjett på 4 501 436 brutto. Fra år to ble 

inntjening satt til 1,3 pasient pr dag og i 2016 er det 1,7. Inntjening pr. 01.09.2016 er 
1 279 282. 1 stilling psykolog er fortsatt ubesatt og inngår i brutto driftsbudsjett for teamet.  
Som ambulerende team på 70-80 % er det fullt mulig å få til inntjening og er ikke et hinder for 
å jobbe på denne måten.  

   

Implementering i klinikk og kommune 

Et resultatmål i prosjektet er å få til en implementering av nasjonalfaglig retningslinje for 
utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, 
som ble lansert i mars 2012 av Helsedirektoratet. ROP Vestfold startet opp 1. april 2013 med 
opplæring i retningslinjen og erfaringer fra oppsøkende team. For å kvalitetssikre forståelse 
av hvem ROP-pasienten er ble alle seksjoner og kommuner invitert inn enkeltvis som en del 
av oppstartprogrammet. Seksjonene og kommunene presenterte en case som de opplevde 
de jobbet godt med og en case hvor de så de trengte hjelp utover hva de selv kunne få til. 
Innspill og drøftinger fra presentasjonene ble innarbeidet i teamets målformuleringer og 
presiseringer av metode og tilnærming.  
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Teamet oppsøkte aktivt seksjonene og kommunene etter oppstartprogram for å introdusere 
mål, resultatmål og det som var utarbeidet av metode og tilnærming.  

Lavterskeltilbud i kommunene ble også oppsøkt og er tette samarbeidsparter for teamet. Her 
er det mulig å oppnå kontakt med ROP pasienten og få til en hensiktsmessig samhandling 
mellom kommunale og private/frivillige organisasjoner. Til å illustrere det arbeidet som er 
gjort i forhold til å implementere integrert behandling og hva ROP Vestfold kan bidra med i 
forhold til ROP-pasienten gjengis her tall fra evalueringsrapport nasjonal kompetansetjeneste 
ROP. Dette er i tillegg til møter som er knyttet til den enkelte pasients behandlingsopplegg.  

 

 Deltakere i samarbeidsmøtene Prosent 

Kommune; Psykiatri/rustjeneste og Hjemmetjeneste 52 

Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR): 
 

35 Døgnavdelinger 

Poliklinikk/akutteam DPS 

Rusbehandling døgn 

Ruspoliklinikk 

 Politi/kriminalomsorg 1 

 NAV 1 

 Andre 12 

 Total 
100 

(N=131) 

 

 

Innhold i samhandlingsmøter og 

deltakere i møtene (i %) 

1. 

linjetjeneste 

2. 

linjetjeneste Andre 

Informasjon, undervisning 46,1 63,3 68,2 

Samarbeidsmøte, koordineringsmøte, 

evalueringsmøte, veiledning 48,7 28,6 31,8 

Annet 5,3 8,2 0,0 

Totalt 

100 

(N=76) 

100 

(N=49) 

100 

(N=22) 

 

Tallene viser aktivitetsnivå utover det som er vanlig i tradisjonell i poliklinisk virksomhet. For 
å lykkes med implementering av en arbeidsmetodikk og stimulere til samhandling er det 
nødvendig med utstrakt kontakt både av formell og uformell art.  

Lokal, nasjonal og internasjonal interesse  
Det er gjennom prosjektperioden utarbeidet en modell og opparbeidet kompetanse i Vestfold 
som blir etterspurt nasjonalt og internasjonalt. ROP Vestfold har deltatt og bidratt i årlig 
nasjonal ROP dag og i European Congress on Assertive Outreach (EAOF). Høsten 2017 er 

Tabell 4 

Tabell 5 
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ROP invitert til å presentere metode og resultater i Spania hvor neste European Congress on 
Assertive Outreach skal avholdes. 28. august 2015 inviterte Klinikk Psykisk helse, Psykiatrisk 
Fylkesavdeling til konferanse om “Samhandlingsmodell for behandling av personer med rus 
og psykisk lidelse i Vestfold?”. Interesse for å delta fra spesialisthelsetjenesten, kommunene 
og andre frivillige/private organisasjoner var stor. 220 fikk plass på konferansen og det ble 
gitt innspill til hva som skal til for å lykkes med integrert behandling.  

I tillegg er det også verdt å nevne at ROP Vestfold ble tildelt “inspirasjonspris” av “ Forum for 
rus og psykisk helse i Vestfold” og har 31. august presentert, modell, erfaringer og resultater 
for Helsedirektoratet, avdeling kommunehelsetjeneste.   

 

 

I november 2014 fikk ROP Vestfold tildelt “inspirasjonsprisen” av forum for rus og psykiatri i 
Vestfold. Nedenfor gjengis begrunnelsen fra juryen; 

 

 

 

 

 

 

Tilnærming på systemnivå 
Prosjektleder har rapportert til styringsgruppe for prosjektet 2 ganger i året. I SPoR prosjektet 
fikk i 2013 tildelt midler som kommunene i Vestfold besluttet å knytte opp til prosjekt ROP 
Vestfold. Midlene ble administrert av Tønsberg kommune og teamet ble tilført en ny stilling i 
august 2014.  

Klinikksjef besluttet i 2014 å opprette prosjektgruppe med brukerrepresentant, representanter 
fra kommune og representanter fra klinikk psykisk helses avdelinger. Avdelingssjef 
psykiatrisk fylkesavdeling ble leder av prosjektgruppen med prosjektleder som sekretær. Det 
er avholdt 5 møter i prosjektgruppen. 

Erfaringer SPoR prosjektet og samarbeid ROP-Larvik 

I oppstartprogrammet ble resultater fra SPoR prosjektet presentert ved prosjektleder Vidar 
Bjørn og ansatte i ROP Larvik inviterte teamet til hospitering. De var den kommune i Vestfold 
som hadde et ROP team på det tidspunktet teamet startet opp. ROP team Larvik er senere 
omorganisert.  

Tønsberg hadde ved oppstart av ROP Vestfold et eget team på 2 personer som var knyttet til 
SPoR prosjektet. Sandefjord opprettet etter år 1 eget ROP team med 2 personer i teamet og 
er i dag 4 stillinger. Det kan se ut som at størrelsen på teamet har innvirkning på om teamet 
fungerer over tid. ROP Vestfold jobber i dag tett med Sandefjord kommunes ROP team med 
faste møter for å utvikle felles tilnærmingsform og avklare rollefordeling.  

Brukerperspektiv 

I ROP prosjektet er bruker perspektiv todelt. Det er den enkelte pasients perspektiv og 
systemets/samarbeidsparters perspektiv.  

“Årets pris tildeles et team som er nominert av flere. Teamet, eller fagmiljøet har utmerket 
seg i forhold til en stor samhandlingsevne, både internt i sitt system, men også ovenfor 
andre nivå i helsetjenesten.  

Videre holder teamet en meget høy faglig standard, og sammensetningen av teamet synes 
å fungere optimalt. Samtlige ansatte oppleves å ha en egnethet i forhold til tilnærming til 
målgruppen.  

Det utvises stor grad av faglig nytenkning, fleksibilitet, romslighet, og man opplever teamet å 
alltid være på tilbudssiden.  

Teamet har vært en god støtte for nesten alle Vestfoldkommunene (alle de samarbeider 
med), og har vist en stor forståelse for de utfordringer kommunene står i ovenfor en 
krevende målgruppe. Man opplever at de alltid gir støtte, og er ” tett på” i tunge saker. De er 
gode på tilbakemeldinger, og ikke minst å avklare gjensidige forventinger.”  
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Klinikkens 3 erfaringskonsulenter ble invitert inn i forarbeidet og i oppstartsprogrammet. De 
ga innspill til metode og tilnærming. Brukerråd i klinikken ble presentert mål, resultatmål og 
det som var utarbeidet av metode og tilnærming og har fått presentasjoner underveis i 
prosjektperioden av aktuelle problemstillinger.  

I psykiatrisk og rusbehandling understrekes viktigheten av å ansette personer med 
brukererfaring på lik linje med andre fagpersoner i et behandlingsteam. Spesielt når det 
gjelder å ha kompetanse og erfaring fra recovery-feltet. Prosjektleder har tatt dette opp til 
vurdering med nærmeste overordnet og det er ønsket vurdert i forbindelse med evaluering 
av prosjektet. Ved oppstart i 2013 hadde klinikken 3 erfaringskonsulenter. I dag er det 1 
erfaringskonsulent i klinikken.  

Systematisk tilbakemelding på klinikknivå og kommunenivå 

I rammen for prosjektet er det presisert at brukerperspektiv er både på individ og på 
systemnivå. 

Høst 2014 gjennomførte prosjektleder fokusgruppeintervju i 9 Vestfold kommuner og 14 
fokusgruppeintervju i Klinikk Psykisk helse og rusbehandling. Enslydende spørsmål ble sendt 
ut i forkant og referat fra intervju ble sendt deltakerne for eventuelle korrigeringer. Totalt 80 
personer deltok. 

Hovedpunktene fra kommunene om ROP Vestfold: 

 er spesialistkompetanse med nærhet 

 treffer målgruppen som ikke klarer å tilpasse seg  

 koordinerer samhandlingsbiten 

 er gode på veiledning  

 bidrar til å beholde kontinuitet – samsnakker om ferieavvikling og fravær 

 bidrar til at vi ikke blir navlebeskuende i vår hverdag 

 visker ut skillelinjene – overganger 

 gir individuell tilpasning 

 har ikke en bedre viten holdning 

 er samarbeidspartnere 

 ser at vi ser bruker/pasient i hverdagen og tar det på alvor og hører på oss  
 

Hovedpunktene fra seksjonene om ROP Vestfold: 

 de har oversikt over kommunene 

 bidrar til stabilitet for pasient 

 aktiviserer kommunen 

 stor grad av fleksibilitet 

 har et metaperspektiv 

 får beder observasjonsgrunnlag om funksjon ute 

 etablerer kontakt på tvers av systemet 

 kan hindre at pasient blir kasteball i systemet 

 oppsøkende enhet i spesialisthelsetjenesten er nyttig for pasient og får kommunene 
med 

 bindeledd klinikk psykisk helse og rusbehandling – kommune 

 link mellom rus og psykiatri 

Våren 2015 inviterte ROP Vestfold representanter fra kommuner i Vestfold og klinikk psykisk 
helse og rusbehandling til work-shop om å få til en konferanse om integrert behandling og de 
erfaringer som forelå så langt.  En arbeidsgruppe med 3 representanter fra kommunene, 
erfaringskonsulent/brukerråd og ansatte ROP Vestfold inviterte til konferanse 28. august 
2015.  
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Her oppsummeres hovedpunkter fra 15 grupper om hva som skal til for å lykkes med 
integrert behandling: 

 Samarbeid og samhandling som innebærer å avklare felles ansvar, individuelt 
ansvar, roller og mål. Prioritere/jobbe samtidig og hyppig kontakt sms, mail, tlf m.m. 
Formell og uformell kontakt viktig for samhandling og godt samarbeidsklima. 
 

 Tid beskrives av samtlige som viktig for å lykkes. Langtidsperspektiv i behandling av 
ROP pasienter med samme behandlere/kontaktperson. Samtidighet i behandling over 
tid både kommune og spesialisthelsetjeneste 
 

 Tverrfaglighet, alltid flere yrkesgruppe i sammensetning av ”team”. Flere inne i 
samme sak og over tid. Gir fleksibilitet og kontinuitet. Utnytte forskjellig kompetanse 
og relasjon til pasient. Ikke stå alene om ansvar og avgjørelser. 
 

 Brukermedvirkning. Pasientens ønsker og mål, ikke behandlers. Arena for å møtes 
viktig og presiseres på ulike måter. Ut av kontorene. 
 

 Realistiske mål og raskt kartlegging av kontakt i hjelpeapparatet og ressurspersoner 
+ samtykke for å kunne gjøre de rette ting i rett rekkefølge. Funksjon heller enn 
diagnose. 

 

Innspill fra både fokusgruppeintervjuene og konferanse er innarbeidet i utvikling av modell. 

Tilbakemeldinger på bruker/pasientnivå 

I avtale med nasjonal kompetansetjeneste ROP inngikk å få svar fra pasienter om deres 
erfaringer med ROP-Vestfold. Bachelor student Elisabeth Kvam foretok intervju av seks 
pasienter våren 2016. 

Her gjengis konklusjon pasienterfaring gjennomført i regi av Nasjonal kompetansetjeneste 
ROP: 

• Pasientene som opplevde bedring la vekt på at teamet 
– var tilgjengelig og fleksibelt 
– tok utgangspunkt i brukernes behov og ga praktisk hjelp  
– fungerte som talsperson inn mot andre tjenester 
– ga trygghet og formidlet håp om bedring  
– ikke gitt opp til tross for uønsket atferd  

• Hjelp til bedre bolig ble opplevd som første steg til et bedre liv 
• Den oppsøkende arbeidsformen bidro til å mobilisere pasientenes egne ressurser 

 
ROP Vestfold fikk bistand fra kommunikasjonsenheten, Sykehuset i Vestfold til å lage en film 
hvor pasienter ble intervjuet. Tema/spørsmål de fikk: “hva er en god dag for deg? 

5 pasienter samtykket til å delta og ga et innblikk i hva som var viktige elementer i deres 
hverdag. De ble invitert til konferanse 28. august 2015, hvor filmen ble vist for 220 deltakere 
fra kommune, private aktører, brukerorganisasjoner og klinikk psykisk helse og 
rusbehandling.  

Intervjuene både knyttet til film og de som er gjort i forbindelse med evaluering av ROP 
Vestfold, er tiltak som får frem pasientens egen stemme. Metodikken som ROP Vestfold 
bruker i kontakt med pasient bygger på å få frem den enkeltes ønsker og behov. Det er viktig 
at behandler og rammer i behandlingsopplegget gir mulighet for å jobbe mer på denne 
måten.   
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Følgeevaluering ved nasjonal kompetansetjeneste ROP 

Samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP startet ved lansering av nasjonal faglig 
retningslinje i mars 2012. Høsten 2012 ble det inngått en avtale med nasjonal 
kompetansetjeneste ROP ved Sykehuset Innlandet om å evaluere samhandlingsteamet ROP 
Vestfold.  Evalueringen er finansiert av Sykehuset Vestfold. Nasjonal kompetansetjeneste 
ROP har også evaluert de 12 første norske ACT-teamene (Landheim et al 2014). 

Teamet ble fulgt i tre år og pasienter som ble inkludert i teamets første driftsår ga samtykke 
til evalueringen og å bli fulgt i to år. Evalueringen er godkjent av regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Formålet med den forskningsbaserte evalueringen av ROP Vestfold er å undersøke om 
ROP-teamet har nådd målgruppa, hvilke tjenester de gir, og om pasientene har fått et bedret 
forløp (bedre psykisk helse, mindre rusproblem, bedre fungering, færre innleggelser, bedre 
kontakt med helsetjenestene, bedre livskvalitet) ved oppfølging i ROP-teamet. Evalueringen 
vil søke å besvare følgende hovedspørsmål med presiseringer: 

1. Hva kjennetegner pasientene som er inkludert i teamets tre første år, og som får 
oppfølging av ROP Vestfold? Hvordan samsvarer dette med beskrivelse av 
målgruppen for ROP Vestfold, og hvordan samsvarer det med målgruppen for ACT-
teamene?  

2. Hvordan er ROP Vestfold organisert (opptaksområde, forankring, lokalisering, team- 
sammensetning og arbeidsmåte), og hvor stor variasjon er det mellom ROP Vestfold 
og ACT-team når det gjelder organisering og måte å jobbe på? 

3. Hva kjennetegner tjenestene som gis av ROP Vestfold?  

a) Hva er innhold og omfang i tjenestene som gis til pasientene i ROP-teamet? 

b) Hva er innhold og omfang i ROP-teamets samarbeid med andre tjenester? 

c) Hvordan samsvarer pasientkontakten med ACT-teamenes pasientkontakt? 

4. Hvordan går det med pasientene 24 måneder etter inntak i ROP Vestfold? 

a) Får pasientene et bedret forløp (psykisk helse, rusproblem, kriminalitet, praktisk og 
sosial fungering og livskvalitet) ved oppfølging fra ROP Vestfold? 

b) Får pasientene en reduksjon i innleggelser og døgnopphold sammenlignet med de 
to foregående år?  

c) Hvordan er resultatene for pasientene sammenlignet med resultatene fra ACT-
teamene? 

5. Hva er pasientenes erfaringer med ROP-teamet? Hvordan opplever de sin eventuelle 
bedringsprosess? 

Alle pasienter som samtykket i deltakelse i følgeforskning ved Nasjonal kompetansetjeneste 
ROP fikk over tid gjennomført utredningspakke med ulike kartleggingsverktøy, som er 
anbefalt av Nasjonal kompetansetjeneste ROP. Utredningspakken er den samme som er 
benyttet i ACT-Team i Norge.   
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KARTLEGGINGSVERKTØY 

Verktøy Områder Fylles ut av 

Skjema for livssituasjon 
og helse 

Sosiodemografiske kjennetegn, 
beskjeftigelse, inntektskilde, 
bosituasjon, psykiatrisk diagnose, 
rusproblemer, tvungent psykisk 
helsevern uten døgnopphold, 
sosialt nettverk, somatiske 
helseplager og bruk av 
psykofarmaka 

Behandler fyller ut skjemaet 
på bakgrunn av opplysninger 
fra pasienten eller sammen 
med pasienten 

BPRS 

Brief Psychiatric Rating 
Scale (Ventura et al 1993) 

Type og alvorlighetsgrad av 
psykiatriske symptomer 

 

Behandler, med skårer og 
vurdering 

GAF (splittet versjon) 

GAF-S og GAF-F 

(Goldman et al 1992) 

Symptombelastning og 
funksjonsnivå  

Behandler, med skårer og 
vurdering 

PSF 
(Rishovd & Ruud et al 
1994) 

Praktisk og sosial fungering  Behandler, med skårer og 
vurdering 

AUDIT  
(Babor et al 2001) 

DUDIT 

(Berman et al 2005) 

Bruk av rusmidler det siste året 

 

Pasient fyller ut eller  

behandler intervjuer pasient 

Alkohol-E 
DUDIT-E 

Motivasjon for å endre bruk av 
rusmidler 

Pasient fyller ut eller  

behandler intervjuer pasient 

HEAS 

Homeless Engagement 
and Acceptance Scale 

(Park et al 2002) 

Pasientens engasjement og 
akseptering av kontakt 

Behandler, med skårer og 
vurdering 

MANSA 

Manchester Short 
Assessment of Quality of 
Life (Priebe et al 1999) 

Livskvalitet innenfor ulike områder Pasient fyller ut eller 
behandler intervjuer pasient 

MUESER Bruk av rusmidler siste 6 
måneder 

Behandler 
Kartlegges ved 24 md. 

Eget skjema Livshendelser siste 12 måneder Intervju 
Kartlegges ved 24 md. 
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Ansatte i ROP Vestfold sendte i 3 år fortløpende ukeskjemaer til Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP ved KorRusØst med registrering av: 

 sted for kontakt/behandling av pasient 

 innhold  

 hvem de samhandler med  

Beskrivelse av modell 

Hvem er pasientene? 
ROP Vestfold er et prosjekt som har som ansvar å sørge for at pasienter med samtidige 
omfattende rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser blir utredet, behandlet og fulgt opp. 
De nasjonalfaglige retningslinjene beskriver utfordringene knyttet til denne gruppen på 
følgende måte:  

 

 

 

 

 

 

Det er disse pasientene som er målgruppen for ROP Vestfold. De har både omfattende 
rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser. Disse to lidelsene er begge så omfattende at det 
i praksis gir liten mening å vurdere hvilken av disse to lidelsene som bidrar mest til 
pasientens vansker. Rusvanskene kan ikke sees uavhengig av de psykiske lidelsene og 
omvendt. Rusmidler brukes på den ene siden til å håndtere psykiske vansker, samtidig som 
rusmidlene på den andre siden kan bidra til å forverre de samme vanskene.  Vanskene fører 
igjen med seg at pasienten får et lavt funksjonsnivå med vansker i å fungere i dagliglivet på 
en rekke områder.  

Dette er kjernen i det en kan kalle en ROP-lidelse. En ROP-lidelse eksisterer ikke i 
diagnosesystemene, hvor en gjerne søker å operere med en hoveddiagnose og en 
bidiagnose. Det er derfor vanskelig å bruke strikte diagnostiske kriterier for å beskrive 
målgruppen. I praksis er det en helhetsvurdering knyttet opp til spesifikke kriterier. 

 

 

 

Omfattende rusvansker 

Dette er på mange måter det enkleste kriteriet å vurdere ut fra. Pasienter i ROP Vestfold har 
rusvansker som er vurdert som behandlingstrengende selv uten en psykisk lidelse i tillegg. I 
praksis vil de aller fleste møte kriteriene i ICD-10 for avhengighet.  

“Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en 

ødeleggende måte og de faller lett utenfor behandlingstiltak. Noen har problemer med å 

klare seg selvstendig i samfunnet, noen har marginal økonomi og tilhører våre fattigste, og 

mange har dårlig livskvalitet.  Selv om det har vært økt oppmerksomhet på denne 

pasientgruppen de siste årene, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder utredning, 

behandling og oppfølging. Noen forblir uoppdaget fordi vi ikke har sett den psykiske lidelsen 

bak rusproblemene eller rusmiddelmisbruket bak den psykiske lidelsen.»  

ROP-retningslinjene side 13 

 

 Omfattende rusvansker 

 Alvorlige psykiske lidelser 

 Et lavt funksjonsnivå/høyt lidelsestrykk 

 Klarer ikke å benytte det eksisterende hjelpeapparatet godt nok 
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Alvorlige psykiske lidelser 

Når det gjelder psykiske lidelser så er bildet mer komplisert. Det er generelt vanskelig å 
vurdere grad av psykiske lidelser, eller å knytte disse opp mot spesifikke diagnoser. Dette 
gjenspeiler seg også i retningslinjene, hvor det listes opp en rekke psykiske tilstandsbilder 
som sannsynliggjør en ROP-lidelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er også her verdt å merke seg at mange av pasientene som faller innenfor ROP-
kategorien i utgangspunktet vil ha uklare diagnoser. Rusmisbruk vil i noen tilfeller maskere 
en psykisk lidelse og i andre tilfeller vil rusmisbruk forsterke den psykiske lidelsen.  
 
Alvorlighetsgraden i den psykiske lidelsen er derfor ofte vanskelig å ta stilling til ved inntak.  
Symptombildet til mange ROP-pasienter kvalifiserer ofte for flere diagnoser. Det er for 
eksempel ikke uvanlig at pasienter både har posttraumatiske symptomer, har fått 
diagnostisert ADHD og faller innenfor kriteriene til ulike personlighetsforstyrrelser. Mange av 
disse pasientene vil i tillegg ha jevnlige psykotiske episoder.   

Et lavt funksjonsnivå/høyt lidelsestrykk 

Definisjonene av ROP-lidelser kun ut fra rus og psykiske lidelser ville gitt en uforholdsmessig 
stor gruppe. Intensiteten i ROP-lidelsen vil variere fra person til person. Intensiteten i lidelsen 
vil på sin side påvirke pasientens funksjonsnivå. 

Retningslinjens målgruppe er personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med 
ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig 
ruslidelse når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt. IS-

1948 ROP Nasjonal faglig retningslinje s 14. 

Funksjonssvikt kan gi seg uttrykk på ulike måter, som store vansker med å håndtere egen 
økonomi, store vansker med å etablere eller opprettholde sosiale relasjoner, vansker med 
personlig hygiene etc.  I praksis vil dette ofte indikere at pasientens lave funksjonsnivå fører 
til vansker med å møte til – etter opprettholde avtaler - med personer i hjelpeapparatet. Dette 
fører på sin side til at pasienten ikke får det hjelpetilbudet han hadde behøvd. 

Klarer ikke å benytte det eksisterende hjelpeapparatet godt nok 

Det fjerde kriteriet er å ta stilling til pasientens forhold til hjelpeapparatet. Dette er viktig fordi 
det finnes en rekke eksempler på at personer med ROP-lidelser med et lavt funksjonsnivå 
likevel blir ivaretatt av det ordinære hjelpeapparatet på en forsvarlig måte. En ROP-pasient 
med egnet, eventuelt bemannet bolig og jevnlig kontakt med DPS, vil for eksempel ofte ikke 
være i målgruppen ettersom det allerede er godt etablerte hjelpere rundt personen.   

For ROP-pasientene som ikke klarer å benytte hjelpeapparatet godt nok er det tre 
samhandlingsmønstre som synes å gå igjen.   

«I tillegg til personer med alvorlige ruslidelser, er det syv pasientmålgrupper som har stor 
sannsynlighet for samtidige lidelser. Det er personer med: 

 bipolar lidelse  

 schizofreni  

 angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD)  

 depresjon  

 personlighetsforstyrrelser  

 hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD  

 spiseforstyrrelser»  

IS-1948 ROP Nasjonal faglig retningslinje s 30 
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1. Den første gruppen kan karakteriseres som «svingdørspasienter», pasienter 
med hyppige, korte, avbrutte kontakter med hjelpeapparatet.  Her oppstår det 
ofte diskusjoner om hvor de ”tilhører”. For eksempel er hovedutfordringen 
psykiske lidelser eller ruslidelser? eller ”trenger pasienten primært behandling 
eller trenger pasienten primært et bedre omsorgstilbud i kommunen?” 
Diagnosebildet rundt disse pasientene er ofte svært uklart, og mange av disse 
“svingdørspasientene” seiler ofte under “falskt flagg”, det vil si at de psykotiske 
symptomene de framviser blir vurdert som en konsekvens av bruk av 
rusmidler, mens de i realiteten gjenspeiler at pasienten har en omfattende og 
alvorlig psykisk lidelse.    

2. Den andre gruppen er de – for spesialisthelsetjenesten - ”ukjente” pasientene. 
Dette er pasienter som i liten grad har hatt kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. Kjennetegnet på disse er få eller ingen innleggelser 
på sengeposter, og få eller ingen konsultasjoner ved poliklinikkene. De er 
følgelig ofte udiagnostiserte, samtidig som de har et lavt funksjonsnivå og høyt 
lidelsestrykk.  Henvendelsene for disse pasientene kommer naturlig nok som 
oftest fra det kommunale tjenesteapparatet.  

3. En tredje gruppe er pasienter som har kontakter i hjelpeapparatet, men at 
behandlerne, det være seg i kommune eller spesialisthelsetjeneste opplever 
at de ”står aleine” med pasienter med omfattende vansker og ønsker slik hjelp 
i form av ROP Vestfolds ressurser og kompetanse. Ofte er utfordringen her at 
det er komplisert å samhandle med andre instanser innenfor hjelpeapparatet.  

Felles for pasientene i alle disse gruppene er at de som oftest kjennetegnes å ha et 
omfattende rusmisbruk, et lavt funksjonsnivå og et høyt psykisk lidelsestrykk.  En relativt høy 
prosent av pasientene har en problematisk bosituasjon og omfattende økonomiske og 
sosiale vansker. Disse faktorene fører til at pasientene framviser høy grad av ustabilitet i 
kontakten med hjelpeapparatet. Denne ustabile kontakten med hjelpeapparatet fører til at 
pasientene i liten grad klarer å benytte seg av de tjenestene som allerede eksisterer.  

Felles er for mange av pasientene er videre at de har hatt et tilbud om behandling, ved for 
eksempel distrikts psykiatrisk senter (DPS) eller tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), 
men at de har blitt avsluttet på grunn av manglende oppmøte. Dersom pasientene har hatt 
sengepostinnleggelser så har disse i hovedsak vært ved TSB eller akuttpsykiatriske poster, 
sjeldnere DPS. Sengepostinnleggelsene har hovedsakelig vært av det kortere slaget. Det 
kommunale tilbudet blir også utilstrekkelig, ettersom det er vanskelig for pasientene å bruke 
offentlige kontorer generelt. Så også her er det som oftest slik at pasienten har noen få 
kontakter på kommunalt nivå, men at disse kontaktene kan være sporadiske og i alle fall 
utilstrekkelige til at en kan få til en endring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embla hadde en alvorlig PTSD-lidelse og et samtidig misbruk av amfetamin.  Ved 

amfetamininntak fikk hun lett psykotiske reaksjoner og måtte innlegges i akuttpsykiatrien, ofte 

med politibistand. Akuttpsykiatrien hadde stor omsorg for pasienten, og pleide etter noen dager 

når pasienten hadde fått sovet ut, å henvise henne videre til rusbehandling hvor hun ble i høyst tre 

dager før hun skrev seg ut. Ansatte både i rusbehandlingen og i akuttpsykiatrien uttrykte stor 

bekymring i forhold til Emblas livsførsel og kunne også formidle frustrasjon over at «kommunen 

ikke gjorde noe». Den kommunale ruskonsulenten delte bekymringen, men hadde på sin side store 

vansker med å komme i kontakt med  Embla når hun var ute, ettersom hun da hovedsakelig bodde 

hos venner i rusmiljøet og kun sporadisk hadde kontakt med den lokale feltpleien. 
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Hvordan fungerer hjelpesystemet for ROP-pasienter?  

Noen av utfordringene i behandlingen av ROP-lidelser kan illustreres gjennom følgende 
plansje som illustrerer hvilket hjelpetilbud som kan eksistere i en middels stor norsk 
bykommune: 

 

Plansjen illustrerer at hjelpetilbudet i Norge er godt utbygd.  Vi ser at hjelpetilbudet har to 
nivåer, de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenestene. 

Hjelpen blir ikke gitt samtidig! 

En utfordring som lett kan oppstå er måten kommuner og spesialisthelsetjenesten 
organiserer seg i forhold til hverandre. Ideelt så tenker en seg en at pasienter skal henvises 
fra de kommunale tjenestene til spesialisthelsetjenesten som har som oppgave å utrede og 
behandle de aktuelle lidelsene og så “skrive ut” pasientene til kommunale tjenester igjen. 
Denne modellen er velkjent for de fleste, ettersom denne er etablert praksis i somatikken, 
hvor fastlegen henviser til sykehus ved behov, for så selv å fortsette oppfølgingen etter endt 
oppdrag derfra.  Dette er en sekvensiell organisering, som kan lignes med å tenke på 
behandlingen som et stafettløp hvor kommune gir pinnen til spesialisthelsetjenesten, som 
etter sin endte etappe sender pinnen tilbake til kommunen.  Styrken med denne måten å 
organisere tilbudet på er at ansvarsfordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
er tydelig.  

Problemet i forhold til ROP pasienter er at en her ser store og sammensatte problemer som 
en må kunne håndtere samtidig. Vanskene pasientene opplever er på mange nivåersamtidig, 

Ask bodde for seg selv i en svært nedslitt kommunal bolig. Han avviste som oftest kommunale 
hjelpere som fra tid til annen oppsøkte han, spesielt etter hendelser med utagering, som at 
pasienten hadde utagert på NAV-kontoret ettersom han ofte mente at han ikke hadde fått de 
pengene han hadde krav på. Han hadde et tungt misbruk hvor både amfetamin og heroin ble 
brukt daglig. Det ble fra kommunens side uttrykt mistanke om at Ask hadde en schizofrenilidelse, 
og pasienten hadde for fem år siden blitt innlagt på en utredningspost for å vurdere dette, men 
pasienten skrev seg ut før det var mulig å stille en slik diagnose. Ask hadde siden dette holdt seg 
unna hjelpeapparatet. 
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og det er ofte i utgangspunktet uklarheter om pasientens diagnoser og uklarheter i 
forståelsen/fortolkningen av pasientens generelle livssituasjon.  For eksempel er en vanlig 
problemstilling som skaper en del friksjon mellom de ulike forvaltningsnivåene spørsmålet 
om bolig. ROP Vestfold erfarer at dersom pasienten bor på steder hvor han eller hun til 
stadighet blir eksponert for rusmidler, så er det lite sannsynlig at pasienten vil kunne 
nyttiggjøre seg et spesialisttilbud (f. eks poliklinisk behandling og utredning).  På samme tid 
er det ofte slik at alvorlig psykisk syke pasienter går udiagnostiserte, noe som gjør at de ikke 
blir prioritert til de boligene de har behov for. En kan da lett havne i en situasjon hvor 
spesialisthelsetjenesten krever at pasienten må ha en egnet bolig før det er mulig å komme 
til med riktig utredning og behandling. Kommunen på sin side sier at pasienten da må få en 
diagnose (og ofte behandling) som tilsier at han eller hun trenger en slik bolig.  I slike tilfeller 
er det uheldig å fordele ansvaret slik, ettersom pasienten blir kasteball mellom nivåene – 
eller rettere sagt at det er vanskelig for hjelpeapparatet å organisere seg slik at hjelpen blir 
gitt samtidig. 

Uklare diagnoser gir uklare ansvarsforhold og svak forankring for pasienten 

En ROP-pasient har ved definisjon minst to diagnoser – en psykisk diagnose og en 
rusdiagnose (og ofte flere diagnoser). I seg selv gir dette uklare ansvarsforhold, knyttet til 
hvilke hjelpeinstanser som skal ha et hovedansvar for behandlingen av pasienten. Det 
klassiske spørsmålet her er: Er dette rus eller psykiatri? Selv om noen unntak finnes, så er 
systemet, både på kommunalt og spesialisttjenestenivå, preget av denne todelingen.  

I tillegg er det slik at en del ROP-pasienter er udiagnostiserte eller feildiagnostiserte. Vi får 
dermed lett den situasjonen at ROP-pasienter faller ut av det aktuelle tiltaket sin målgruppe. 
Pasientene får slik en svak forankring til spesifikke tiltak i hjelpeapparatet.  

For mange potensielle hjelpere med delansvar – vet den ene hva den andre gjør? 

Parallelle, spesialiserte tiltak kan lett føre til fragmentering av behandlingstilbudet. Generelt 
så er det slik at det gir god og intuitiv mening å ha spesialiserte tiltak for ulike lidelser. Det gir 
også mening at pasienter som behøver det skal kunne ha tilgang til ulike tiltak ved behov. 
For pasienter med sammensatte behov er det generelt slik at en må påregne å få hjelp fra 
mange ulike instanser. Dette medfører å møte mange hjelpere med hvert sitt spesialiserte 
ansvar.  I seg selv er ikke dette problematisk, men for en ROP-pasient så krever dette at de 
ulike hjelperne har en god kommunikasjon seg i mellom. Flere hjelpere fra ulike nivåer kan 
hver for seg gjøre en god jobb med sitt “oppdrag”, men effekten blir liten på sikt dersom ikke 
tjenestene er tilstrekkelig koordinerte.  

Vi kan kalle dette en parallell organisering, det vil si at flere hjelpere har kontakt med 
pasienten, men hvor kommunikasjonen hjelpere i mellom er liten.  Resultatet er at pasienten 
får et fragmentert behandlingstilbud, kjennetegnet av at det ikke er hjelpere der som har et 
helhetlig ansvar for behandlingsopplegget.  

Tiltakene samarbeider godt internt, men ikke eksternt? 

Måten tiltakene – enten det er i første eller andre linjen - er organisert på, vil påvirke 
samhandlingsprosesser i hjelpeapparatet. Det kan synes som det lett oppstår en kultur hvor 
de ulike hjelperne er flinke til å samarbeide internt om et oppdrag, men mindre i stand til å 
samarbeide tilstrekkelig eksternt med andre samarbeidspartnere. En av grunnene kan være 
at en stor del av kommunikasjonen mellom de ulike tiltakene skjer skriftlig, i form av 
henvisninger eller epikriser. Gitt kompleksiteten i ROP pasientens sammensatte vansker så 
er det vanskelig å formidle utfordringene godt nok i en kort beskrivelse. En annen grunn kan 
være at hjelpere i de ulike tiltakene har lite kjennskap til andre tiltak som er aktuelle for 
pasienten (for eksempel at personer som arbeider primært i forhold til rus har lite oversikt 
over tiltakene innenfor psykisk helsevern og omvendt). En tredje kan være at den generelle 
arbeidsmengden/krav til produktivitet er så omfattende at det er vanskelig å arbeide 
tilstrekkelig systematisk i forhold til denne gruppen. 
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Konsekvenser – hva medfører dette? 

Det er ikke slik at behandlere i hjelpeapparatet ønsker å unndra seg ansvar. Hjelpeapparatet 
består av veldig mange meget godt utdannede og meget godt skikkede mennesker som har 
valgt dette yrket fordi de ønsker å være til hjelp. De har et engasjement i forhold til å gjøre 
jobben sin. De besitter en kompetanse og har ressurser som ROP pasientene ville hatt stor 
nytte av. Men konsekvensene av måtene vi er organisert på kan likevel føre til at dette skjer. 
Dette vil skje når de psykiske tilstandsbildene er uklare, og når en trenger en samtidighet i 
problemløsninger (multiple vansker).  

Når en ser på de enkelte behandlingshistoriene, så ser en at pasientene enten aldri har 
kommet i gang med et behandlingsforløp, eller at de har droppet ut av dette 
behandlingsforløpet. Pasientenes behandlingshistorier er ofte historier om de avbrutte 
behandlingsopphold. Det er historier om utskrivelser og “drop-out”. Det er en historie om nye 
henvisninger. Nye behandlere. Nye utskrivinger. Kort sagt en historie om status quo. Og en 
historie om å stadig «rykke tilbake til start».  

Gjentatte behandlingsbrudd fører til oppgivelse – både for pasienten selv, og fra det 
hjelpeapparatet som finnes rundt pasienten. Og det oppstår lett begreper for å beskrive 
dette, som “behandlingsresistente pasienter, “pasienter som ikke nyttiggjør seg 
behandlingen”, “umotiverte pasienter” for å nevne noen. Pasientene på sin side vegrer seg 
for å ha kontakt med hjelpeapparatene, ettersom de i liten grad subjektivt opplever å ha fått 
hjelp, og ikke minst fordi de har opplevd mange smertefulle nederlag når de opplever å ha 
skuffet dem som har stått rundt dem. Og de har skuffet seg selv også.  

Integrert behandling 
I motsetning til et ACT-team er det en uttrykt målsetning for ROP Vestfold at behandlingen 
skal resultere i at pasientene skal kunne benytte seg av det ordinære hjelpetilbudet. Dette 
betyr at tilnærmingen vi bruker ikke er å komme i stedet for det ordinære hjelpeapparat, men 
snarere komme i tillegg til det allerede eksisterende apparatet. Sagt på en annen måte så er 
ROP Vestfold en forsterkende ressurs i forhold til hjelpeapparatet, drevet av erkjennelsen av 
at det finnes en liten gruppe mennesker hvor en må sette inn en ekstra innsats for å sikre 
seg at deres rett til helsehjelp blir innfridd. Dette betyr også at ROP Vestfold ikke behandler 
pasienter aleine. Forutsetningen er at hjelpere fra det ordinære hjelpeapparatet også bidrar 
aktivt i behandlingen av pasientene. Disse rammene gjør at ROP Vestfold kan karakteriseres 
som et samhandlingsteam.  

Hovedmålsettingen i arbeidet til ROP Vestfold er å etablere ROP-pasienter i det eksisterende 
hjelpeapparatet. Det er to grunnleggende dimensjoner i dette:  

 Gjøre pasienten bedre i stand til å ta imot hjelp 

 Gjøre hjelpeapparatet i bedre stand til å ta imot pasienten.  
 
Den anbefalte behandlingstilnærmingen er integrert behandling:  
 

 

 

 

 

 

 

“Behandling i oppsøkende behandlingsteam, for eksempel ACT-team bør gis til personer 
som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen 
døgnbasert institusjonsbehandling”  

IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje anbefaling nr. 39 

 

 

«Behandling av ROP lidelser skal foregå integrert og samtidig etter en samlet plan, 
fortrinnsvis forankret i individuell plan»  

IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje anbefaling nr. 38 
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Å sørge for at pasientene får en integrert behandling er følgelig en kjerneaktivitet for ROP 
Vestfold. Både “ROP-retningslinjene” og “Sammen om mestring” vektlegger at 
behandlingsopplegg rettet inn mot ROP pasienter må vektlegge en helhetsforståelse.  

Integrert behandling blir beskrevet som en kombinasjon av tre forhold: 

 

 

 

 

 

 
Det er avgjørende for pasientens behandlingsforløp at ROP Vestfold arbeider for å sette 
sammen en behandling som er slik at pasienten klarer å nyttiggjøre seg den. Vi kaller dette å 
tråkle sammen et behandlingsforløp som gjør endring mulig for pasienten.  Å tråkle sammen 
behandlingen vil si:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sørge for at behandlingen skjer over tid. Skal en sikre seg dette må en sikre seg at det er en fast 
gruppe av hjelpere som har kontakt med pasienten.  

 Bringe hjelpere sammen – Hjelpere rundt en pasient bør kommunisere sammen jevnlig. Dette er 
både fordi å være behandler for denne gruppen kan til tider være emosjonelt krevende, og krever 
engasjement.  

 Sikre reell samtidighet i behandlingen – å kommunisere sammen jevnlig er nødvendig for å 
koordinere det en gjør, og ikke minst sikre seg at alle hjelpere rundt pasienten har en felles 
forståelse/enighet om hva som er behandlingsmålene, og en felles forståelse enighet om hvilke 
tilnærminger en skal bruke for å nå disse målene. Man må løfte samtidig 

 Sikre et reelt, delt ansvar i behandlingen: Det er ikke mitt ansvar – det er vårt ansvar. 

 Påregne lang kontaktetableringstid 

 Ha tilstrekkelig med møtepunkter med pasienten.  

 Sørge for at behandlingen ikke blir avbrutt. 

 Og sist: Og aller viktigst: Pasienten må oppleve en god forankring i hjelpeapparatet: at han har et 

team rundt seg, som han er trygg på.  

 

 

Integrert behandling kan derfor være at ulike og selvstendige enheter samordner sine 
tjenester overfor pasientene på en oversiktlig måte, slik at man tar hensyn til at pasienten 
har samtidige lidelser. Det viktigste er at pasienten opplever behandlingen som helhetlig, 
enten den er utført av et enkelt team eller av ulike enheter. Felles beslutningstaking mellom 
alle berørte parter er helt sentralt i den integrerte behandlingen.  

IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje s 60 

 

 

 

Figur 1 
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Hovedtrekk i organiseringen av behandlingen  

Målet med organiseringen er å sikre seg at pasienten får oppfølging av de samme hjelperne 
over lang tid. ROP Vestfold er opptatt av at behandlingen bør utføres av et team, snarere 
enn av enkeltbehandlere. Modellen vektlegger også tidsaspektet i behandlingen, at 
behandlingen skal være tilpasset hver enkelt etter egne forutsetninger og behov, og at 
behandlere skal kunne håndtere både rusvansker og psykiske vansker på en god måte i tråd 
med veiledere og anbefalinger.  

I ROP Vestfold opererer en følgelig med begrepet team i to betydninger: Den ene 
betydningen er teamet ROP Vestfold som egen enhet som driver oppsøkende behandling. 
Prinsippet er at pasienten skal få hjelp der hvor pasienten til enhver tid er. En søker slik å 
lage rammer som er arenauavhengige for pasienten, hvor pasienten selv har stor innvirkning 
på hvor han vil møte hjelperne. Ettersom ROP Vestfold er et samhandlingsteam, så er 
behandlingen også oppsøkende i forhold til samarbeidspartnere. En møter også 
samarbeidspartnere på deres egne arenaer. Dette bidrar til at ROP-medarbeidere får et godt 
kjennskap til hvordan hjelpeapparatet fungerer lokalt, og hvilke muligheter og begrensninger 
som i utgangspunktet eksisterer.  

Dette er grunnlaget for den andre betydningen av team, nemlig at ROP Vestfold har ansvar 
for å ta initiativ til et lokalteam rundt den enkelte pasient, hvor både behandlere fra ROP 
Vestfold og andre deltar.  Å samarbeide systematisk med hjelpere fra andre instanser øker 
muligheten for å få til kontinuitet i behandlingen. Å skape lokalteam har den fordelen at en 
sikrer seg at enkeltbehandlere, det være seg fra ROP, kommune eller spesialisthelsetjeneste 
ikke sitter aleine med «sin caseload». Å være den eneste som i praksis blir den ansvarlige 
for å hjelpe en person med omfattende ROP-lidelser fører fort til utbrenthet og 
behandlingspessimisme. Tett oppfølging av sårbare pasienter vil bli vanskelig dersom én 
kontaktperson skal stå for mesteparten av kontakten. Å være flere som reelt deler på 
ansvaret tillater at en behandler kan tre litt tilbake dersom hun eller han opplever at 
kontakten «går i stå», at man blir sliten eller må bruke tid til å samle krefter. Og ikke minst vil 
den emosjonelle støtten fra andre som arbeider direkte med pasienten være med på å 
opprettholde det nødvendige engasjementet og behandlingsoptimismen. Å gjennomføre en 
felles tilnærming konsekvent vil redusere risikoen for utbrenthet etter år med intensivt arbeid 
med en målgruppe hvor utfordringene er mange og sammensatte. Dette er også viktig for 
kontinuiteten ved avvikling av ferie og ved sykdom eller annet frafall.  

Dernest er forankring viktig. En søker primært å skape et samarbeid rundt den enkelte 
pasient som har en dobbel forankring det vil si at pasienten skal være forankret i både 
spesialisthelsetjenesten og i det kommunale tjenesteapparatet samtidig og over tid. En søker 
med dette å etablere seg i en koordinerende/systemguidende funksjon for pasienten. Dette 
vil ha elementer av case-management i seg, men har noen viktige forskjeller. For det første 
er det slik at en samtidig med denne rollen også har en aktiv og omfattende 
behandlerrelasjon til pasienten. For det andre er det verdt å merke seg at den doble 
forankringen i realiteten fører til at minst to personer innehar en koordinerende rolle for 
pasienten. Denne doble forankringen gjør det også enklere å få tilgang på de tjenestene 
pasientene trenger når de trenger det. For eksempel vil det være slik at prosessen med å 
skaffe pasienten ny bolig blir enklere dersom den kommunalt ansatte er involvert. På samme 
måte vil det ofte være enklere for en ROP-ansatt å bidra til at pasienten får det riktige tilbudet 
i spesialisthelsetjenesten.    

For å oppsummere så vil ROP-Vestfold søker å skape et team i nært samarbeid med andre 
tjenesteytere, rundt hver pasient. I motsetning til et ACT-team som aleine har et ansvar for 
utredning og behandling av pasientene, så vil vår modell alltid ta utgangspunkt i de lokale 
forholdene der pasienten oppholder seg. Styrken med denne tilnærmingen er at en er i en 
bedre posisjon til å utnytte de ressursene som allerede eksisterer i hjelpeapparatet. Ulempen 
er at det er vanskeligere å etablere en god teamfølelse på tvers av etater, med ulike lovverk 
og ulike arbeidsbetingelser.  
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Prinsipper i inntaksarbeid 
I inntaksarbeidet er det to forhold som er viktige å adressere: 

 Rekruttering av de pasientene som samarbeidspartnere opplever er de mest 
hjelpetrengende. Som nevnt under målgruppebeskrivelsen så er det ROP-pasienter 
en søker å gi et tilbud, ikke minst de ROP-pasientene som ikke har kontakt med 
spesialisthelsetjenesten.   

 Tilrettelegging for at behandlingen skal lykkes gjennom å involvere det nødvendige 
hjelpepersonellet. 

Vanskene med å gi en del pasienter tilbud viser seg allerede i inntaksarbeidet. Det kan se ut 
som selve systemet for henvisning er utfordrende for ROP-pasienter. Henvisningssystemet, 
slik det er utformet, er først og fremst en illustrasjon på en sekvensiell organisering av 
tjenestene. Henvisningssystemet er bygget opp slik at førstelinjetjenesten (fastlege) sender 
en skriftlig henvisning til den aktuelle spesialisthelsetjeneste. Denne henvisningen skal 
vurderes innen ti dager for å vurdere om pasienten har rett til helsehjelp. Deretter skal 
pasienten ha skriftlig beskjed om at han har fått helsehjelp, med dato for oppstart av 
behandling.  Disse systemene er innført for å sikre rettighetene til pasientene og har blant 
annet den fordelen at en sikrer at henvisningen blir vurdert fort og forsvarlig.  

 

Selv om denne henvisningsgangen synes enkel og forståelig for folk flest, så er det slik at på 
hvert steg i denne gangen at ting kan gå galt: 

 Fastlegen har henvisningskompetanse, men har ikke kontakt med pasienten. Det 
første stedet det kan gå galt, er at dette systemet fordrer at den som henviser fra 1. 
linje har en formell henvisningskompetanse. I praksis er dette en lege. En stor andel 
av ROP-pasienter har i utgangspunktet en skjør tilknytning til fastlegen sin. Det kan 
være flere grunner til dette. En åpenbar grunn er at dette er pasienter som har store 
vansker med å forholde seg til avtaler. Selv om de har en oppsatt legetime, så er det 
slett ikke sikkert at de makter å bruke disse. Et annet vanlig problem er at pasientene 
skylder fastlegen penger fra tidligere konsultasjoner, og pasientene holder seg derfor 
unna. Et tredje problem er at fastlege ikke alltid har mye kommunikasjon med det 
øvrige kommunale hjelpeapparatet, og har derfor lite informasjon om hvordan 
pasienten fungerer ut over at han/hun er rusmisbruker. Slike forhold fører til at en kan 
risikere at ROP-pasienter ikke blir henvist i det hele tatt.  

 Korte frister for vurdering av helsehjelp vanskeliggjør koordinering av tjenestene: 
Dersom pasienten blir henvist, er det slik at saksbehandlingsfristene fører i praksis 
ofte til at det blir for liten tid til å innhente komperentopplysninger, eller å snakke med 
aktuelle pasient eller samarbeidspartnere (som ofte vil være andre enn fastlegen) før 

Figur 2 skjematisk framstilling av den vanlige henvisningsprosessen i hjelpeapparatet 
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fristen for å vurdere retten til helsehjelp er der. Dersom ikke kommunikasjonen 
mellom fastlege og øvrige hjelpeapparat er svært god, så er sjansen til stede for at 
pasientens viktigste hjelpere (som oftest kommunalt ansatte) er lite involverte. 
Spesielt for pasienter med ROP-lidelser blir dette et problem fordi diagnosebildet er 
uklart, og at det i utgangspunktet ikke finnes det «perfekte tilbudet» for pasienten. Det 
blir med andre ord vanskeligere å koordinere tjenestene på en slik måte at alle “løfter 
samtidig” 

 Spesialisthelsetjenesten får for lite informasjon. Det er de skriftlige henvisningene 
som danner grunnlag for vurderingene om helsehjelp. Skriftlige henvisninger vil være 
av varierende kvalitet, men selv den best gjennomarbeidede henvisning vil ha sine 
begrensninger som et grunnlag for behandlingsplanlegging.  Når tilstandsbildet er 
uklart kan en da lett komme i den situasjonen at det ikke er noen tvil om at pasienten 
her rett til helsehjelp, men at det ikke er like klart hvilket tiltak innenfor 
spesialisthelsetjenesten som er best egnet til å gi den beste hjelpen. I slike 
situasjoner - spesielt hvis pasienten ikke har hatt et tilbud før – så blir den naturlige 
løsningen å gi et tilbud om utredning på en poliklinikk, men svært mye nyttig 
informasjon om pasienten vil potensielt ikke ha nådd fram til den nye behandleren i 
spesialisthelsetjenesten.  

 Pasienten møter ikke opp. Pasienten vil få skriftlig beskjed om en førsteavtale. Ofte 
vil ikke pasientene møte til dette. Grunnen kan i noen tilfeller være at pasienten ikke 
har åpnet posten. I noen tilfeller er det nok ROP-pasienten vegring mot offentlige 
kontorer som er problemet. I andre tilfeller kan det være praktiske forhold som 
vansker med å ta buss, eller det faktumet at å bruke spesialhelsetjenestetilbudet som 
oftest fordrer en egenandel som pasienten ikke opplever å ha råd til.  

 

 

 

 

 
At den vanlige henvisningsveien er så «kronglete» fører til at pasienter som åpenbart har et 
hjelpebehov i noen tilfeller ikke er kjente for spesialisthelsetjenesten, mens personer i den 
kommunale tjenesten er smertelig klar over at vanskene er store. En har kanskje gjort noen 
forsøk på å henvise til DPS, men pasientene har ikke vært i stand til å møte til avtaler der og 
saken har blitt avsluttet. Og pasientene går da i realiteten udiagnostiserte og ubehandlede.  

Henvendelse før henvisning - HFH 

Det er på bakgrunn av slike forhold at ROP Vestfold har funnet det hensiktsmessig å utvikle 
en alternativ tilnærming til inntaksarbeid for ROP-pasienter som vi har kalt HFH.  
HFH står for «Henvendelse før henvisning». HFH er en tilnærming til inntaksarbeidet utviklet 
for å kompensere for de vanskene som den vanlige organiseringen av hjelpeapparatet 
medfører. HFH danner et utgangspunkt for å motvirke sekvensielle og parallelle 
organiseringer av tjenestene.  

 

 

 

 

HFH – Henvendelse før henvisning: 

 Lav terskel for kontakt med samarbeidspartnere 

 Samle relevante hjelpere 

 Recoveryfokus 

 Fokus på alternative løsninger 

 Hvordan etablere kontakt med pasienten? 

 Hvem henviser? 

Vi mottok en skriftlig henvisning fra en fastlege om plass for en av pasientene hans. Verken 
kommune eller NAV var kjent med at pasienten var blitt henvist, men ruskonsulent visste at 
pasienten nylig var innsatt i fengsel en times reisevei fra hjemstedet. Da en fra ROP og ruskonsulent 
reiste inn sammen for å treffe pasienten og drøfte inntak i ROP, så viste deg seg at pasienten selv 
ikke kunne huske at hun hadde bedt fastlegen om å sende henvisning. Hun var heller ikke interessert 
i inntak i ROP, og ønsket først og fremst å fortsette den kommunale oppfølgingen hun allerede 
hadde. 
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Lav terskel for kontakt med samarbeidspartnere  

Det er viktig å ha en lav terskel for kontakt med samarbeidspartnere, både i kommune og i 
spesialisthelsetjenesten, dersom en skal klare å nå/finne aktuelle ROP-pasienter. Å ha en lav 
terskel betyr i praksis å sørge for at en er tilgjengelig for dem som i utgangspunktet er 
nærmest disse brukerne.  Å være tilgjengelig betyr på sin side å være synlige for andre. Å 
være synlig betyr å prioritere at andre kjenner til ROP Vestfold, og at en skaper arenaer hvor 
en kan overføre kunnskap via muntlige dialoger som et alternativ til det tradisjonelle 
henvisningssystemet.  

Ettersom ROP Vestfold arbeider ambulant så gir dette muligheter til også å møte 
samarbeidspartnere i flere settinger enn kun på pasientrelaterte møter. Dette gir muligheter 
til å bli mer kjent med samarbeidspartnere og deres arbeidssituasjon. Å kjenne en 
samarbeidspartner, «ansikt til ansikt», senker terskelen for å holde kontakt på SMS og 
telefon, igjen øker den reelle tilgjengeligheten. 

ROP Vestfold prioriterer videre å ha jevnlige informasjonsmøter med de aktuelle 
samarbeidspartnerne. Målet med disse møtene er for det første å gi samarbeidspartnere et 
generelt innblikk i vår arbeidsmetode og vår målgruppe og slik bidra til et fokus på ROP 
pasienter og ROP retningslinjene. For det andre er det et utgangspunkt for dialog og 
samhandling med hjelpere fra de ulike systemene. Disse informasjonsmøtene fører svært 
ofte til at samarbeidspartnere henvender seg til ROP med pasienter de vurderer kan være 
aktuelle. 

Samle relevante hjelpere 

På informasjonsmøtene (og ellers) vektlegger teamet at de ønsker muntlige henvendelser. 
Når disse muntlige henvendelsene kommer vil de bli prioritert på et HFH-møte. HFH er i 
utgangspunktet en alternativ tilnærming til de vanlige inntaksprosedyrene nevnt ovenfor. Det 
er en innfallsvinkel som vektlegger dialog og samhandling i inntaksarbeidet, og som etter vår 
vurdering motvirker en del av de uheldige bieffektene som ellers ville kunne ha oppstått.  

Et HFH-møte består i prinsippet av alle de hjelperne som kjenner pasienten fra før. Det er 
ønskelig av to grunner. Den første grunnen er at det som oftest er hjelpere som har mye 
informasjon om den aktuelle pasienten. Erfaringsmessig vises det at mye av slik informasjon 
ikke kommer på bordet når en hovedsakelig vurderer ut fra skriftlig materiale. Den andre 
grunnen er at HFH-møtene også danner grunnlag for å etablere et team rundt pasienten.  

Recoveryfokus 

Det forutsettes at det alltid er en grunn til at andre aktører i hjelpeapparatet ønsker et møte, 
med andre ord at brukeren blir opplevd som en reell utfordring. Målet blir dermed å «få på 
bordet» hva utfordringene er. Som nevnt under beskrivelsen av målgruppen er tilstandene 
ofte uklare og sammensatte, og et ensidig diagnosefokus vil lett skygge for andre viktige 
spørsmål som for eksempel: Hva er prøvd før, hvem har pasienten kontakt med, hvem er det 
lurt å ha kontakt med. 

I praksis så introduserer teamet et fokus på recovery helt fra starten, hvor utgangspunktet er 
å se de mulighetene for bedring som finnes i lokalmiljøet. Hva er mulighetene i det lokale 
hjelpeapparatet? Hva er pasientens interesser og hvilke egne ressurser har han/hun?  

Fokus på alternative løsninger 

Ettersom vi arbeider for å ha en lav terskel for kontakt, så vil det være slik at en del av 
henvendelsene viser at pasienten eller brukeren sannsynligvis ikke er i målgruppen til ROP 
Vestfold. Det kan være at pasienten allerede har et stort apparat rundt seg som han eller hun 
forholder seg til, men at vanskene kan forstås mer som en konsekvens av hvordan en har 
organisert tilbudet rundt pasienten. (Eller sagt på godt norsk at pasienten ikke faller mellom 
alle stoler). I slike tilfeller er det ikke sikkert at pasienten ville ha profitert på å ha enda flere 
hjelpere rundt seg. Å tilby veiledning en periode er ofte et alternativ. I andre tilfeller er det slik 
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at det finnes andre hjelpetiltak som ikke er prøvd (for eksempel samtaler ved DPS). Da er det 
viktig å orientere samarbeidspartnere om andre mulige tiltak og ikke minst om hvordan en 
kan få kontakt med disse tiltakene.   

Hvordan etablere kontakt med pasienten? 

Der det er naturlig å tenke at pasienten skal få et tilbud om å inkluderes i ROP Vestfold blir 
det viktig å planlegge hvordan en best kan etablere kontakt med pasienten. Det er en uttrykt 
målsetning å ha det første møtet med pasienten sammen med en hjelper som pasienten 
kjenner fra før. En søker her å gi pasienten en opplevelse av at samarbeidspartneren som 
pasienten kjenner fra før «går god» for ROP-medarbeideren. Hypotesen her er at dette gjør 
kontaktetableringen enklere. Videre er signaleffekten om at hjelpere står sammen, viktig og 
trygghetsskapende for pasienten.    

Hvem henviser? 

En inkludering i ROP Vestfold krever til syvende og sist en formell henvisning. Det er viktig å 
avklare hvem som sender henvisningen. I noen tilfeller vil HFH-møtet bestå av kolleger uten 
formell henvisningskompetanse, og det er da viktig å avtale hvem som kontakter for 
eksempel fastlege for en slik henvisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROP-Vestfold fikk en henvendelse fra leder i kommunen i forhold til Eva som ble opplevd som et stort 
problem for kommunen ettersom hun hadde en atferd der hun stadig kom i konfliktsituasjoner med 
politiet. Politiet var på sin side tydelige på at de opplevde at Eva først og fremst hadde psykiske 
vansker. Mange av de ansatte i kommunen hadde nylig begynt og de visste lite om hvilken 
oppfølging hun hadde fått før og kjente lite til henne, ut over at hun tydelig hadde et 
alkoholproblem.  Hun ble også beskrevet som svært unnvikende og at hun lett ble verbalt utagerende 
i kontakten med andre. 

Ved å spørre pasientens fastlege på HFH-møte så viste det seg at hun tidligere hadde hatt mye 
kontakt med to ansatte i kommunen som nå hadde begynt i ny jobb. Den ene ble invitert med på et 
nytt HFH- møte, og hadde også mulighet til å delta fast på månedlige samarbeidsmøter i forhold til å 
planlegge behandlingen. Han ble også med på det første møtet ROP hadde med Eva. Dette bidro til 
at til kontaktetableringen fra ROP og de nye hjelperne i kommunen ble betydelig lettere enn antatt. 
Og det ble mulig å fortere formulere behandlingsplaner på samhandlingsmøtene. 

Figur 3 
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Opprettelse av lokalteam rundt pasienten 

HFH-møtet danner som nevnt et grunnlag for å skape rammer for en god samhandling rundt 
den enkelte pasient. HFH danner slik et grunnlag for å danne et lokalteam rundt pasienten.  
Utfordringen her er å skape en felles teamfølelse hvor samtlige deltagere opplever å være i 
en posisjon hvor de kan ta ansvar, at samspillet i teamet stimulerer engasjement og ikke 
minst forebygger utbrenthet og oppgitthet gjennom gjensidig emosjonell og faglig støtte.  

Det ligger i premissene at lokalteamene vil se svært ulike ut fra pasient til pasient. Forhold 
som virker inn her er først og fremst hvilke behov pasienten har, men det er også slik at ulike 
kommuner og ulike deler av spesialisthelsetjenesten er organisert svært forskjellig, noe som 
preger både hvilke rammebetingelser en arbeider under og hvilken behandlingskultur som 
råder.  

En ideell størrelse på lokalteam vil være ca. fire stykker, med to stykker fra 
spesialisthelsetjeneste/ROP og to stykker fra kommunale instanser.  Det er ikke alltid mulig å 
få til dette, først og fremst fordi ikke alle ROP-pasienter er i stand til å forholde seg til så 
mange personer samtidig. Dersom en vurderer at pasienten ikke er i stand til å håndtere flere 
enn to, så er det en fordel hvis det er en medarbeider fra ROP og en medarbeider fra 
kommunehelsetjenesten som samarbeider i kontaktetableringsfasen. Målet her er å øke opp 
antallet hjelpere på sikt.  

I andre tilfeller – spesielt ute i behandlingsforløpet hvor en del hjelpere er etablert i forhold til 
pasienten, kan det bli ganske mange behandlere, og da gjelder det å finne måter å 
organisere på som sikrer informasjonsflyt uten at pasienten mister oversikten/tryggheten.  

En søker å etablere en flat struktur i disse teamene, og spesielt viktig å motvirke 
statusforskjeller som ellers ofte er til stede i behandlerkulturen (f. eks statusforskjeller mellom 
kommune og spesialisthelsetjenesten).  Jfr. trekantmodellen nevnt side 33 så er det helheten 
i tiltaket som gjelder, og det blir underordnet hvorvidt problemstillingene primært er 
«sosialfaglig» eller «terapeutisk».  

Limet i teamet er samhandlinger. På samme måte som relasjoner til pasienter utvikler seg 
dess flere samhandlinger en gjennomfører, på samme måte er det med samarbeidspartnere. 
Det er viktig å møte pasienten sammen for å utvikle teamfølelsen. Det er også viktig at alle 
tar initiativ og ansvar for å gjensidig informere hverandre utenfor faste møtepunkter. Dersom 
alle parter ikke aktivt går inn for å samhandle så vil en fort havne i en situasjon hvor en har 
parallelle relasjoner til pasienten/brukeren og eventuelle samarbeidsmøter med pasient vil 
ligne på tradisjonelle ansvarsgruppemøter.  

Lokalteamets oppgave er å skape konsensus/enighet i forhold til tilnærmingsmetoder, 
behandlingsplaner og metodikk. Innbakt i dette er det viktig å kommunisere rundt – og bli 
kjent med samarbeidspartnere sine arbeidsbetingelser, lovverk og kunnskap 

Viktig for pasienten å se at ulike hjelpere samhandler på en naturlig og uanstrengt måte, på 
godt norsk at en liker hverandre og er på lag. Dette er tillitsskapende og gir også pasienten 
håp. 
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Behandlingsforløpet 
Det er ROP Vestfolds utgangspunkt at for at selv de dyktigste behandlere, og selv de beste 
intervensjonene ikke kan fungere effektivt dersom rammene for endring ikke er til stede. Et 
lokalt team rundt pasienten fungerer som en slik nødvendig ramme for å gi en ROP-pasient 
god behandling. Derfor er den systemforståelsen beskrevet ovenfor så sentral.  
 
 
 

 

 

 

 

 

ROP Vestfold tar utgangspunkt i en fasemodell. Det viktige med denne modellen er at 
prosessene beskrevet over tar tid og at hvilken type intervensjoner som er virksomme vil 
variere i forhold til hvor pasienten er i sin prosess. En må forvente at endring ikke skjer 
kontinuerlig og at motivasjonen for endring vil fluktuere (jfr. ROP retningslinjene). Frekvensen 
og intensiteten på oppfølgingen vil også kunne variere for den enkelte pasient. Det er viktig å 
kunne bidra med tilstrekkelige ressurser i forhold til pasienten i faser hvor det skjer endringer, 
mens pasienten i andre faser ikke er i stand til /ikke ønsker like tett oppfølging.  

Modellen understreker et relasjonsfokus. Det er pasientens egne ønsker som står i sentrum, 
hvor en bestreber seg på å tilpasse behandlingen slik at den er nyttig for pasienten. 
Tilnærmingen har slik mye til felles med recovery-orienterte tilnærminger. I norsk 
sammenheng defineres recovery på denne måten: 

“Recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig 
prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv til tross for begrensningene 
problemet kan forårsake. Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv er sentrale 
elementer i bedringsprosessen” Sammen om mestring. Helsedirektoratet 2016 

En viktig målsetning med relasjonsarbeidet er å hjelpe pasienten til å ta bedre vare på seg 
selv! Rusfrihet er for eksempel ofte ikke et mål i seg selv. Snarere er poenget å hjelpe 
pasienten til å ruse seg mindre selvdestruktivt. En vanlig problemstilling er for eksempel at 
pasienter – enten de er vurdert til å ha en psykotisk grunnlidelse eller ei – bruker rusmidler 
på en slik måte at de får en rekke intense, psykotiske reaksjoner i form av hallusinasjoner 
eller vrangforestillinger. Her er det viktig å ha klart for seg at sentralstimulerende rusmidler 
(for eksempel amfetamin) er langt mer destabiliserende for pasientens psykisk helse enn for 
eksempel heroin (som på sin side medfører overdosefare).  Det er vår erfaring at ROP-
pasienter ofte i utgangspunktet har liten bevissthet om hvordan de selv kan unngå psykoser 
gjennom å ha oppmerksomhet på hvilke rusmidler de bruker, mengden rusmidler og 
tidspunktet de inntar rusmidlene på. Å bidra til å øke pasientens bevissthet på at de selv kan 
være med på å styre inntaket gjennom behandlingsmetoder som motiverende intervju og 
psykoedukative tilnærminger er derfor høyt prioritert.  

Kontaktetablering 

Et hovedproblem for en ROP-pasient er ofte at han eller hun har liten tillit til hjelpeapparatet.  
Hovedmålsettingen til ROP Vestfold i denne fasen er å arbeide for å komme i en god og 
hensiktsmessig dialog med den aktuelle pasienten, og deretter å bruke denne dialogen som 
springbrett til å forstå hvordan den enkelte pasient best kan hjelpes. Det er også avgjørende 

Kontakt-
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Utforsking og 

tilrettelegging 

for endrings-
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å klare å skape møtepunkter, jevnlige avtaler over tid. Det hjelper lite med gode samtaler 
dersom pasienten sjelden er med på dem.  

Behandlingen til ROP Vestfold har hele tiden frivillighet som utgangspunkt, også i 
betydningen at det er lite sekundærgoder å hente for pasienten. ROP har ikke noe 
medisinansvar (og ingen lege tilsatt i teamet), ROP disponerer ikke sengeplasser, og har 
ellers ikke noe ansvar for pasientens bosituasjon eller pasientens økonomi. ROP Vestfold 
har heller ikke rammer som tilsier at negative reaksjoner på pasientens atferd vanligvis er 
nødvendig. Dette betyr først og fremst at pasienter ikke blir skrevet ut av tiltaket på grunn av 
rusmisbruk eller på grunn av manglende oppmøte.  

Dette betyr også at for at pasienten skal finne en grunn til å ha kontakt med lokalteamet, så 
må han eller hun oppleve kontakten som nyttig for en selv.  Dette betyr at primærmålet er å 
finne gode samhandlingsarenaer. Vanlige samhandlingsarenaer er i pasientens hjem, på 
biltur, på kafe, eller i forbindelser med å følge pasienten på møter på andre offentlige kontor. 
Prinsippet er kort sagt å møte pasienten der pasienten er, på steder som pasienten selv 
velger. Innholdet i kontakten kan også ta utgangspunkt i å hjelpe pasienten med praktiske 
ting som flytting og husarbeid. I tilfellene vi gjør dette, så er det i en relasjonsbyggende 
hensikt. Dersom pasientene får konkrete opplevelser av å få hjelp med det de selv opplever 
er viktig, så gir dette et grunnlag til å bygge videre på positive samhandlingserfaringene.  

I den forstand så er en lite opptatt av å opprettholde skiller mellom det som tradisjonelt 
defineres som kommunalt arbeid og det som defineres som spesialisthelsetjenesteoppgaver. 
Som oftest så søker vi å komme i en posisjon hvor ROP og kommune sammen kan løse 
oppgavene, og hvor hovedmålet er å skape en felles samhandlingsarena å møte pasienten 
på. Det er også slik at et strukturert kartleggingsintervju godt kan gjøres på andre steder for 
eksempel på biltur, enn på et offentlig kontor.  

Det vil variere mye fra pasient til pasient hvor lang tid det tar å få etablert en god nok kontakt. 
For noen vil det være viktig med mye tilrettelegging før dette skjer med kvalitet over tid (for 
eksempel ny bolig).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ask hadde en historie på å isolere seg i leiligheten sin og hadde falt helt utenfor alle hjelpesystemer. 

Lokalteamet prioriterte derfor å oppsøke han i leiligheten ukentlig. Det var sjelden at han lukket opp, 

og da pleide vi å feste en post it – lapp på døren hans hvor vi skrev at vi hadde vært der og ville 

komme tilbake i neste uke. Etter at det hadde gått et halvt år hadde han kun sluppet oss inn noen få 

ganger, og ved de få treffene var Ask relativt avvisende til kontakt og skjønte ikke hvorfor vi 

oppsøkte han hele tiden. Han ville bare være i fred. Omstendighetene var imidlertid slik at han var 

nødt til å flytte fra leiligheten sin etter en tid, og vi fikk da lov å hjelpe han med flyttingen. Under 

pakkingen i forhold til flyttingen fant vi en skuff hvor alle Post-it lappene lå. Han hadde tatt vare på 

hver eneste lapp! 

Lokalteamet møtte Embla for første gang på en innleggelse i akuttpsykiatrien. Deretter gikk det lang 

tid før hun var tilgjengelig igjen. Hun hadde ikke telefon som virket. Det vi visste var imidlertid at hun 

pleide å være innom LAR-utdelingen, men til ulike klokkeslett. Vi bestemte oss derfor å møte opp fast 

på LAR-utdelingen, hver onsdag klokken 10:00 og å være der en time. Det var sjelden vi traff henne 

der i begynnelsen, og da var vi nøye på å sikre oss at de ansatte ved LAR formidlet til henne at vi 

hadde vært der. I tillegg tok vi kontakt med andre lavterskeltiltak i byen og fortalte at vi så etter 

henne. De få gangene vi traff henne så inviterte vi henne med på kafe. Hun ble med på det de 

gangene hun følte at hun ikke var for ruspåvirket eller psykotisk. Gradvis traff vi Embla oftere, hun 

var sjeldnere sterkt ruspåvirket, og visste etterhvert godt at vi ville komme til vanlig tid. Dette ble 

begynnelsen til en prosess som endte i en ny retning på livet hennes 
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Utforskning av pasientens endringsønske (kartlegging) 

Alle pasienter har et endringsønske, definert som noe en ønsker seg annerledes i det livet en 
lever. Hva dette ønsket er varierer naturlig nok fra pasient til pasient. En del pasienter ønsker 
å bli rusfrie. Dersom en person har et mål om rusfrihet, så er det viktig å utforske dette. Et 
hovedspørsmål er da hvorfor en ønsker å bli rusfri? Hva vil være bedre for pasienten hvis 
dette skjer?  Andre ønsker ikke rusfrihet, men har andre ønsker, som bedre kontakt med 
familie, få seg kjæreste, en bedre bolig etc.  

 

  

 

 

 

Rammene til ROP Vestfold muliggjør at en kan ta utgangspunkt i pasientens endringsønske. 
Dette er blant annet fordi en kan være fleksibel i tilnærmingen til pasientene, og ikke trenger 
å sette grenser for pasientene ut over det som er forutsatt i norsk lovgivning. Å møte 
pasientene ambulant betyr også at en kan møte pasientene på deres egen arena, selv når 
de er ruspåvirket, og slik holde en kontinuitet i oppfølgingen (jfr. IS-1948 Nasjonal faglig 
retningslinje anbefaling 9). 

Gjennom å sikre seg tilstrekkelig med møtepunkter over tid så blir det også mulig å kartlegge 
pasienten. En vil søke å bruke standardiserte kartleggingsredskaper der dette er mulig. Det 
er her viktig å understreke at selv om den standardiserte kartleggingen er viktig i seg selv, så 
er det enda viktigere å systematisere de observasjonene en får gjennom jevnlig samhandling 
med pasienten og andre samarbeidspartnere over tid.  Behandlingsplanleggingen vil bygge 
på erfaringene lokalteamet får med pasienten, gjennom å følge han eller hun i sitt daglige 
miljø, så vel som å følge pasienten i mer «kunstige» miljøer som sengeposter, fengsel og 
offentlige kontor. En systematisk tilnærming til observasjoner over tid gir ofte veldig gode 
indikatorer på om pasienten på sikt bør ha sin primære oppfølging innenfor psykisk 
helsevern eller TSB eller om hvilket omsorgsnivå pasienten behøver framover.  

Kartleggingen er på sin side viktig for å finne de mest riktige diagnosene for ROP-
pasientene. En vil ofte behøve å samarbeide med sengeposter i denne fasen, ettersom det 
for eksempel ofte ikke er mulig å ta stilling til om pasienten skal vurderes til å ha en primær 
psykoselidelse uten å ha observert pasienten i rusfrie/skjermede omgivelser over et visst 
tidsrom.  

 

 

 

 

 

 

 

Emblas største ønske var å fortsette med malerkurs som hun hadde vært svært opptatt av i 

ungdommen. I tillegg hadde hun en datter som bodde hos faren et annet sted i landet og målet 

hennes var å gjenopprette kontakten med henne. 

Ask ønsket først og fremst to ting: Ny bolig og uføretrygd. Og etter dette sa han at hans største 

ønske var å være i fred fra hjelpeapparatet. 

Etter hvert som vi ble kjent med Ask, så viste det seg at han var glad i friluftsliv. Vi gjennomførte 

derfor de fleste av treffene våre på tur, ute i naturen. Ved ett av disse treffene sa han plutselig at han 

hørte stemmer og at disse var svært plagsomme for han. Han sa også at han hadde hatt disse 

stemmene lenge, lenge før at han hadde begynt å ruse seg, men at alle alltid hadde sagt til han at 

det var rusen som hadde skyld i stemmene. Dette ble begynnelsen til at vi kunne begynne å snakke 

med han om innleggelse for å finne mer ut av stemmene, og vi la også til at vi kunne komme videre 

med å søke om uføretrygd for han. Vi tok så kontakt med sengepost ved DPS og fikk sendt en søknad 

om utredning. Ved første innleggelse avbrøt Ask behandlingen etter en uke og ruset seg kraftig og 

holdt seg unna kontakt med lokalteamet. Da vi omsider fikk kontakt med han igjen så arrangerte vi 

det slik at pasienten først fikk et avrusningsopphold i TSB før direkte overgang til et nytt forsøk ved 

DPS sengepost. Under innleggelsene hadde vi like mye kontakt med pasienten som ellers, og vi deltok 

på postens behandlingsmøter og samarbeidet med miljøpersonalet. Ask klarte denne gangen å 

gjennomføre oppholdet. Han fikk en schizofrenidiagnose. Og venter i disse dager på uføretrygd. 



43 
 

En god kartlegging vil også si at en får et bilde av hvilke endringer pasienten selv ønsker 
(med antagelsen om at det er her pasienten vil ha mest motivasjon og mest mulighet til å 
lykkes). I denne fasen er det også å etablere samarbeid med relevante instanser, søke å 
utvide pasientens offentlige nettverk, rydde av veien så mange praktiske problemer som 
mulig.  

Psykoedukative tilnærminger er også viktige i denne fasen. God og saklig informasjon om 
ROP-lidelsen er en forutsetning for at pasienten skal kunne ta gode valg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Endringsfasen 

Selv om en ROP-pasient ofte har vansker på veldig mange områder i livet sitt så er det en 
ting som en mister ved å endre seg, nemlig friheten. Det er en egen frihet i ikke å forholde 
seg til avtaler, til kreditorer eller til døgnrytme. Å endre seg betyr at en på en eller annen 
måte må begynne å forholde seg til forpliktelser, til ansvar, til avtaler med andre mennesker. 
Endring betyr også å skulle forholde seg til noe nytt, f, eks å begynne å arbeide eller gå på 
skole, eller få seg en kjæreste. 

Hva som oppleves som en grunnleggende endring for den enkelte pasient vil variere, men en 
må uansett respektere og ta inn over seg at pasienters rusbruk har en funksjon, det være 
seg å håndtere ensomhet, ta bussen, holde vanskelige tanker og følelser på avstand, ha sex 
etc. Bare det å skulle endre døgnrytme kan være en stor utfordring. Selv om en i denne 
fasen begynner å ta mer innover seg de negative konsekvensene av rusmisbruk så betyr 
ikke dette at rusmisbruket mister sin funksjon over natten.  

Nøkkelordet for denne fasen er ambivalens. Dette kan forstås som at all reell endring er 
vanskelig og koster mye for den enkelte. «Man vet hva man har og ikke hva man får dersom 
en endrer seg».  

Endringene som skjer kan være av ulike typer. En vanlig situasjon som illustrerer dette er å 
flytte inn i ny, mer egnet bolig. En skulle kanskje forvente at de aktuelle pasientene, som har 
hatt dårlige bovilkår selv skulle være ivrige på å flytte inn i en ny og bedre bolig, men 
erfaringen er ofte motsatt. I noen tilfeller har vi sett at selve innflyttingsprosessen går over 
flere måneder, med hyppige intense rusepisoder før pasienten gradvis finner seg til rette i 
nye omgivelser. 

 

 

 

Et vendepunkt skjedde for Embla under en ruskartleggingssamtale. Vi snakket om rusens positive og 

rusens negative virkninger. Det positive med rusen var for henne blant annet at uroen hun alltid gikk 

og kjente på, slapp taket. Det negative var at hun ofte ble psykotisk. Vi snakket videre om hvilke 

rusmidler som hjelp henne med angsten og hvilke som gjorde henne psykotisk. Det gikk da opp for 

henne at det først og fremst var amfetamin som førte henne inn i psykosen, mens benzodiazepiner i 

moderate doser dempet uroen. Videre spurte vi henne hvorfor hun tok så mye rusmidler og at hun 

kanskje kunne vurdere å ikke ta mer rusmidler enn hun trengte, dvs kun nok til å holde uroen i sjakk. 

Dette hadde hun aldri tenkt på før. I tiden etterpå begynte hun å jobbe med å kjenne etter hvilke 

rusmidler hun egentlig trengte, og hvilke som gjorde henne psykisk dårligere. Og gradvis så ruset hun 

seg mindre. Men var tydelig på at hun inn i mellom ville ta amfetamin, fordi å ta amfetamin ga den 

beste følelsen. Men nå følte hun at hun hadde mer styring selv på rusen. Etter denne samtalen har 

pasienten for øvrig ikke vært innlagt i akuttpsykiatrien igjen 
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Videre er det slik at en “roligere” livsførsel ofte medfører at kontakten med familie blir 
annerledes, på godt og vondt.  Selv om en bedre kontakt er ønsket, både fra pasienten selv 
og resten av familien, så lager dette også nye utfordringer. En ROP-pasient kan kjenne på 
forventningspresset fra familie. Gamle, destruktive samspillsmønstre med foreldre kan 
aktiveres igjen.  En ROP-pasient kan oppleve stor ambivalens i forhold til å ha kontakt med 
sin sønn eller datter i fosterhjem, selv om dette i utgangspunktet var en hovedgrunn til at han 
eller hun ønsket å endre livsførsel.  

 

 

 

 

 

 

Psykologiske dimensjoner blir viktigere å arbeide med i denne fasen, ettersom en begynner 
å endre på etablerte mønstre. Dette vil også medføre å bruke rusmidler på en annen måte. 
Dette fører som oftest til at det psykiske lidelsestrykket kan oppleves som enda sterkere og 
mer intenst enn før, og en trenger å lære andre måter å håndtere angst/uro på enn å bruke 
rusmidler. Psykoterapeutiske intervensjoner er følgelig viktige i denne fasen, rettet inn på å 
håndtere stress, angst og uro på andre måter enn å bruke rusmidler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Flesteparten av pasientene vil oppleve tilbakefall. Å hjelpe pasienten til å opprettholde håp 
og motivasjon, når pasienten selv opplever motgang og har lyst å gi opp er særdeles viktig. 

Adam hadde lenge sagt at han ikke kunne bli rusfri så lenge han bodde i en lavterskelbolig hvor alle 

andre ruset seg rundt han. Og lokalteamet var enige i det. Etter å ha stått lenge på venteliste fikk 

endelig Adam tilbud om en bemannet psykiatribolig. Da lokalteamet fortalte Adam dette reagerte 

han ikke med å bli glad, men ble heller svært mistenksom og lurte på hvorfor kommunen ville sette 

han i en bolig de kunne overvåke. Og han nektet å se på den nye boligen han hadde blitt tildelt. Han 

tok heller ikke telefonen når vi ringte til han i denne perioden og hadde et eskalerende rusmisbruk. 

Vendepunktet kom da lokalteamet oppsøkte han sammen med en person fra den nye boligen som 

var tiltenkt en primærkontaktrolle der. Møtet dem i mellom gikk bra, så bra at Adam sa seg villig til å 

bli med og se på sin nye leilighet. Deretter skjedde flytteprosessen gradvis, med mange avbrudd og 

rusepisoder før han var i hus. Hele prosessen tok fem måneder. 

Etter å ha vært rusfri i flere måneder ble det plutselig vanskelig å få kontakt med Embla. Etter noen 

dager fikk vi en telefon fra feltpleien som kunne fortelle at Embla hadde vært innom dem og hentet 

sprøyter. Vi fikk ikke kontakt med henne på telefonen, og oppsøkte henne derfor hjemme. Vi fikk 

ordnet med en avrusning for henne, og under dette oppholdet fortalte hun oss at hun hadde begynt 

å ruse seg fordi hun hadde blitt invitert i bursdag til sin datter. Dette var et av de viktigste målene for 

henne i behandlingen, men det framkom under samtalen at dette skremte henne. Hun var redd for å 

dumme seg ut i selskapet, og hun var redd for å ødelegge for datteren. 

Eva hadde en veldig god progresjon i forhold til å slutte å drikke. Hun gjennomgikk en vellykket 

avrusning, reetablerte kontakt med mor og søster og fikk seg en liten jobb noen dager i uken. Hun 

var svært glad for oppfølgingen hun fikk. Problemet hennes var at noen måneder etter hun hadde 

sluttet å drikke så kom det tilbake mange vonde minner fra tidligere, som både skapte stor uro og ga 

henne sterke skamreaksjoner. Hun sa ofte at det var uendelig mye verre å være edru enn å ruse seg, 

og dette medførte også at hun ikke klarte å komme seg på jobben i en periode. Hun var likevel fast 

bestemt på å ikke begynne å drikke igjen. For å hjelpe henne med dette laget lokalteamet et opplegg 

hvor hun hadde opp til fire treff med hjelpere i uken, som både inkluderte tiltak som kunne avlede 

henne(tenke på andre ting) og psykoterapeutiske tiltak rettet inn på at hun kunne ventilere de 

tankene og følelsene hun hadde. Gradvis fikk hun kontroll over de vanskelige tankene og reaksjonene 

og begynte på jobben igjen. Og vi kunne trappe ned kontakten til normalt nivå. 
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Konkret er ofte målet å gjøre tilbakefallene så korte som mulig, og så lite selvdestruktive som 
mulig.   

I slike situasjoner blir det tydelig hvor viktig de opparbeidede hjelper-relasjonene er. I 
situasjoner hvor pasienten faller tilbake til gamle selvdestruktive mønstre er det viktig å ha 
opparbeidede kommunikasjonskanaler med de nærmeste hjelperne. Opparbeidede 
møtepunkter/avtaler og tilgjengelighet på telefon sikrer i slike tilfeller at en kan ha 
opprettholde kontakten som er nødvendig for å være til hjelp i krisesituasjoner.  Dette sikrer 
på sin side at det er lettere å være til hjelp for pasienten, enten det dreier seg om en samtale 
eller om å hjelpe pasienten med en innleggelse eller andre praktiske ting. En kan slik ha 
mulighetene til å redusere konsekvensene av tilbakefallet på den ene siden, og på den andre 
siden signalisere til pasienten at en fortsatt jobber mot de målene pasienten har satt seg.  

Avslutning – forankring i hjelpeapparatet 

Som nevnt tar endring ofte lang tid for pasientene. For noen av de skjøreste pasientene så 
vil kontaktetableringsfasen i seg selv vare over flere år. Dette kan f. eks være tilfelle for 
pasienter som på grunn paranoide vrangforestillinger isolerer seg fra kontakt med andre. 
Eller pasienter som er svært ustabile og traumatiserte, som flytter hyppig, som blir borte og 
dukker opp igjen, hvor kontakten med ROP skjer i perioder. Det er ROP Vestfold sin uttrykte 
målsetning å ikke “gi opp” slike pasienter.   

Vår tommelfingerregel er: Dess større intensitet i lidelsen og dess lavere funksjonsnivå, dess 
mer skal det til for at pasienten blir skrevet ut, selv om frekvensen på kontakten kan være 
svært lav i perioder.  Dette er ut fra erkjennelsen av at disse pasientene åpenbart har rett på 
helsehjelp, men at endring vil ta tid for disse pasientene, og det er viktig å holde oppe dette 
perspektivet også for samarbeidspartnere.  

For et flertall av pasientene så skjer endringer fortere, men de skjer likevel over tid.  
Erfaringene til nå tyder på at et godt behandlingsforløp uansett krever minst to års oppfølging 
før det er aktuelt å skrive ut pasienten, og som oftest tar det lengre tid.  

Utskrivelse er aktuelt når pasienten vurderes som tilstrekkelig integrert i det ordinære 
hjelpeapparatet. Tidspunkt for å gjøre dette vil være når det er rimelig grunn til å tro at 
pasienten vil oppsøke dette apparatet ved nye utfordringer, at han har jevnlig kontakt med 
apparatet, og at det er en enighet med andre hjelpere om at det er slik. Med i vurderingen er 
også hvorvidt pasienten selv føler seg klar, og hvorvidt pasienten selv opplever å ha fått til de 
endringene han eller hun selv har ønsket.   

Oppnådd rusfrihet er ikke en forutsetning for en “vellykket” utskrivelse. Noen pasienter klarer 
å bli rusfrie. Men det er ikke et generelt hovedmål i arbeidet med ROP-pasientene. Snarere 
er målet å hjelpe pasienter til å redusere selvdestruktiv atferd. Dette vil som oftest inkludere 
å bruke rusmidler på slike måter at de fremdeles har en opplevelse av kontroll over 
livsbetingelsene sine.  Som oftest vil en slik utvikling korrelere med nedgang i innleggelser i 
akuttpsykiatrien, som kan være en god indikasjon på at pasienten har oppnådd en bedre 
kontroll. 

En annen god indikasjon er når ROP-pasienter samhandler jevnlig med andre aktører i 
hjelpeapparatet. En kan i slike tilfeller se utviklingen fra situasjonen ved inntak hvor 
pasienten kanskje hadde noen sporadiske kontakter med hjelpeapparatet til nå å forholde 
seg til det jevnlig på mer hensiktsmessige måter.  Dette betyr også at endringen er ofte 
målbar, i forhold til hvor mange, og hvor ofte, pasienten jevnlig samhandler med 
hjelpeapparatet. 

I noen tilfeller er det først og fremst det faktum at pasientene gjennom ROP-forløpet har blitt 
utredet og fått riktigere diagnoser, som igjen utløser riktigere bruk av midler i det kommunale 
apparatet og riktigere behandling i spesialisthelsetjenesten, som er den viktigste gevinsten.  
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Men som oftest skjer det prosesser hos pasienten også, i form av et bedret tillitsforhold – og 
en bedre samhandlingskompetanse - i forhold til hjelpere generelt.   Og ikke så rent sjelden 
vil pasienten også møte et annet lokalt hjelpeapparat enn før, et hjelpeapparat som kjenner 
pasienten bedre. Og et hjelpeapparat som formidler tro og engasjement, etter at de selv har 
sett at endring er mulig – også for en ROP pasient.  
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