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Helsedirektoratet har gjennom oppdragsbrev gitt kompetansesentra for rusfeltet oppgaver for å 
gjennomføre kompetanse- og utviklingstiltak overfor personell i kommuner og spesialisthelse-
tjeneste. Oppdraget omhandler blant annet at kompetansesenteret skal arbeide for å gjøre kjent 
og bidra til implementering av ulike nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Våren 2012 kom 
ROP retningslinjen IS-1948 som inneholder anbefalinger til alle tjenesteytere som er i kontakt med 
personer med rus og psykiske lidelser. ROP- retningslinjen er utarbeidet på bakgrunn av relevant 
kunnskap fra forskning, god praksis, erfaringer og råd fra brukere og fagmiljøer i kommune og  
spesialisthelsetjenesten (IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og  
oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – Rop lidelser. Helsedirektoratet).

For å fremskaffe kunnskap om behov relatert til ROP retningslinjen gjennomførte KoRus vest  
Bergen høsten 2012 en spørreundersøkelse overfor ulike tjenester i kommuner i Hordaland/Sogn  
og Fjordane. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i regionene.

Bakgrunn
Kompetansesenteret vil fremover ha en rolle for å tilrettelegge at retningslinjene anvendes i 
praksis, og vi vil arbeide for å bidra til kompetanse på fagfeltet. Ut fra dette besluttet vi å gjen-
nomføre en spørreundersøkelse, avgrenset til medarbeidere i kommunale tjenester, som var direkte 
oppgavemessig relatert til anbefalingene i ROP-retningslinjene. 

Tilbakemeldingene gjennom undersøkelsen vil inngå som en av flere informasjonskilder når  
kompetansesenteret fremover planlegger kompetansehevende tiltak i samarbeid med samarbeids-
partnere. Samarbeidspartnere i arbeidet vil være flere: Nasjonal Kompetansetjeneste ROP for rus  
og psykiske lidelser, Fylkesmannen, Kommunenes sentralforbund (KS), kommuner, helseforetak, 
tverrfaglig spesialisert behandling og andre. 

 

Formål med undersøkelsen:  

 Fremskaffe oversikt over hvordan personell arbeider med kartlegging 
og oppfølgingsarbeid.

 Vurdere forskjeller (gap) mellom praksis og anbefalte retningslinjer  
for arbeid med rus og psykiske lidelser. 

 Fremskaffe kompetansebehov hos profesjoner med tanke på å planlegge  
utviklingstiltak for tjenestene.

 Anvende resultatene med tanke på implementering av veileder /  
retningslinjer innenfor rus og psykisk helse. 
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Metode
Ved utarbeiding av spørreskjema brukte vi anbefalingene i ROP retningslinjer og vi laget 
spørsmålene ut i fra disse. Videre ga Nasjonal Kompetansetjeneste ROP for rus og psykisk lidelse 
tilgang til spørreskjemaet som var brukt i deres GAP-undersøkelse. Noen av spørsmålene herfra ble 
trukket ut og anvendt i spørreundersøkelsen. Det endelige spørreskjemaet som ble utarbeidet, ble 
brukt i programmet Questback. 

Spørreskjemaet ble sendt ut til alle postmottak i kommuner i regionen (Hordaland og Sogn og  
Fjordane). Skjemaet ble og direktesendt til personer som KoRus vest Bergen har samarbeidet med  
i ulike sammenhenger. I oversendelsen til postmottak ba en om at spørreskjemaet ble sendt til 
lederne ved forskjellige tjenestesteder: NAV sosialtjeneste, helsetjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, 
personell som arbeider i boligsosialt arbeid. Lederne ble pr e-post oppfordret til å være behjelpelig 
med å sende spørreskjemaet videre til aktuelle ansatte.

Utvalg
Valg av tjenestesteder ble gjort ut fra hvem en vurderte som var aktuelle utøvere i kommunene i 
forhold til ansvar og roller som følger av ROP-retningslinjene.  Det innkom 91 svar fra medarbeidere 
knyttet til kommunale tjenester i regionen. 
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Prosedyre og fremdrift 
I spørreskjemaet som ble utsendt, har vi som nevnt, tatt utgangspunkt i anbefalingene som er gitt 
i ROP retningslinjene, og spørsmålene ble utformet med tanke på å fremskaffe praksis i tjeneste-
stedene. I tillegg ble det utarbeidet spørsmål for å få frem en vurdering av egne kompetansebehov. 

ROP retningslinjene har omfattende anbefalinger (til sammen 93). Ved utarbeiding av spørreskjemaet 
har vi prioritert spørsmål som vi vurderte som sentrale for å gi oss informasjon om status, og  
spørreskjemaet er derfor avgrenset for at det ikke skulle bli for omfattende. 

Spørreskjemaet omhandlet tematiske områder som

•	 Kartlegging	og	bruk	av	kartleggingsverktøy

•	 Utredningsarbeid	og	oppfølging	/bruk	av	IP

•	 Bolig

•	 Brukermedvirkning

•	 Samarbeid	med	pårørende	

•	 Samarbeid	kommune	/	tverrfaglig	spesialisert	behandling	

•	 Behov	for	å	styrke	kompetanse

•	 Kjennskap	til	nye	ROP	retningslinjene	

Skjemaet ble utsendt elektronisk til alle postmottak i kommunene i november 2012. Svarene er  
innkommet i perioden 18. november til 19. desember 2012. Spørreskjemaet som ble utsendt ble purret 
i desember måned. Svarene fra undersøkelsen er oppsummert samlet fra tjenestestedene. 
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RESULTATER
KoRus vest Bergen har ansvar for å samarbeide med kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane, 
og i vår region er det til sammen 59 kommuner, 33 kommuner i Hordaland og 26 kommuner i Sogn 
og Fjordane. 91 personer besvarte undersøkelsen fra til sammen 42 kommuner/bydeler. 61 svar var 
fra Hordaland og 25 svar kom fra Sogn og Fjordane, fra 20 kommuner i Hordaland, 6 bydeler i  
Bergen og fra 16 kommuner i Sogn og Fjordane.

Kjønn, arbeidssted og stilling

Det var 86% kvinner som svarte og 14% var menn. Hovedtyngden av svarene kom fra NAV-tjenesten 
med 63%, 29% kom fra psykiatritjenesten, 6% fra pleie og omsorgstjenesten, og de øvrige var fra 
boligsosiale tjenester. 

40% av de som svarte var ledere, og de øvrige 60% av svarene kom fra ruskonsulenter, saksbehandlere 
og helsefagarbeidere. 

De fleste, 78% oppga at de arbeidet med personer med ruslidelser. En mindre gruppe 6% oppga å 
arbeide med kun med personer med psykiske problemer, og 17% oppga kun arbeide med begge arbeids-
felt – rus og psykiske lidelser. 

Kartlegging av ROP-lidelser

Nasjonal faglig retningslinje gir følgende definisjon på å kartlegge rus og psykiske lidelser:

 “Å kartlegge er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte”.   
IS1948:s28). 

Det anbefales at kommune, NAV og spesialisthelsetjenesten aktivt bruker personens egen arena for 
kartlegging. Her pekes det på viktigheten av at arbeidet utøves i et forhold preget av tillit, - en god 
terapeutisk relasjon. 

Retningslinjene skiller også mellom hva en mener kommunens ansatte skal ha av basiskompetanse 
og tilleggskompetanse. De verktøy som er spurt om i spørreundersøkelsen hører til hva som  
vurderes som basiskompetanse. Det er anbefalt at kommunene har rutiner for å avdekke både 
rusmiddelproblemer og psykiske problemer, og at slike rutiner fremkommer i kommunenes handlings-
planer (anbefaling 64).

Samlet fra de to fylkene var det oppga 52% at de hadde rutiner for å identifisere ROP lidelser,  
og 62% oppga at de hadde rutiner for å følge opp personer med ROP lidelser. 
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Kartlegging av ruslidelse blant personer med kjent psykisk lidelse

Ut fra kunnskap om at rusmidler kan forverre symptomer på alvorlig psykisk lidelse og redusere 
evne til å mestre symptomene, anbefales det at rusmiddelbruk kartlegges. Klinisk intervju eller 
observasjon er det mest vanlige som anvendes. 

I undersøkelsen svarte 

•	 30%	at	de	alltid	kartla	ruslidelse	hos	personer	med	psykisk	lidelse,

•	 39%	svarte	noen	ganger,	

•	 28%	svarte	av	og	til		

•	 4%	svarte	aldri.	

Hvilke kartleggingsverktøy ble brukt?

I retningslinjene peker en på kommunenes ansvar for kartlegging og anbefaler at det finnes rutiner 
for å identifisere rusproblematikk. Det er flere kartleggingsverktøy som er anbefalt som basis- 
kompetanse. 

I spørreskjemaet spurte vi om bruken av kartleggingsverktøyene; DUDIT, AUDIT, EURO-ASI og 
CAGE som omhandler rusproblematikk og MINI for symptomer på psykose hos personer med kjent 
ruslidelse (anbefaling 18) og MINI SCREEN som anbefales i forhold til andre psykiske lidelser enn 
psykose (anbefaling 19). 

AUDIT

•	 13%	oppga	at	de	brukte	AUDIT	av	og	til,	

•	 6%	brukte	dette	noen	ganger.	

•	 43%	kjente	ikke	til	AUDIT.

DUDIT

•	 10%	oppga	å	bruke	kartleggingsverktøyet	av	og	til,	

•	 7%	oppga	å	bruke	dette	noen	ganger.		

•	 45%	kjente	ikke	til	kartleggingsverktøyet.

Det var liten kjennskap til eller bruk av de øvrige kartleggingsverktøy: 

•	 58%	kjente	ikke	til	CAGE	og	38%	hadde	aldri	brukt	det.	 
(I ROP-retningslinjene vurdert som basiskompetanse verktøy)

•	 55%	svarte	at	de	ikke	kjente	til	EURO-ASI	og	41%	oppga	at	de	aldri	hadde	brukt	det.	

•	 59%	kjente	ikke	til	MINI	og	38%	hadde	aldri	brukt	det

•	 59%	kjente	ikke	til	MINI	SCREEN	og	39%	hadde	aldri	brukt	det. (EURO-ASI, MINI  
og MINI SCREEN er vurdert som tilleggskompetanse verktøy i ROP-retningslinjene)

Vet iKKe



8

Bruk av kartleggingsverktøy generelt

Kartleggingsverktøy som er anbefalt gjennom ROP retningslinjene er i liten grad i bruk, samtidig 
oppga 57% at de brukte andre kartleggingsverktøy. 

Når det gjelder bruk av kartleggingen som et ledd i oppfølgingsarbeidet av klientene, svarte 

•	 50%	at	dette	gjøres	alltid,	

•	 30%	svarte	noen	ganger,	

•	 18%	svarte	av	og	til,	

•	 2%	svarte	aldri.	

Hva er det som kartlegges hos klientene? 

I ROP retningslinjene anbefales at det gjøres kartlegging av forskjellige livsområder (familie,  
nettverk, økonomi, ernæring osv.) Ulike livsområder ble trukket frem i spørreskjemaet, og her 
kunne en score for alternativene; fast rutine, ved behov eller aldri. 

Som oversikten viser, ser vi at 

•	 Flere	enn	70%	svarte	å	ha	fast	rutine	på	å	kartlegge	boforhold,	omsorg	for	mindreårige,	og	
økonomi. 

•	 Flere	enn	50%	har	fast	rutine	for	å	kartlegge	sosialt	nettverk,	livskvalitet,	somatisk	helse,	 
arbeidsevne og boevne. 

•	 Flere	enn	60%	kartlegger	ved	behov	forhold	som	ernæring,	selvmordsrisiko	og	voldsrisiko.	

I spørreskjemaet kunne en selv tilføye andre områder som tjenestene kartla. Eksemplene som 
ble tilbakemeldt var gjeldsrådgivning, fysisk aktivitet, interesser, brukerens tanker om endring i 
livet, prevensjon, kontakt med hjelpeapparatet, kriminalitet, utdanning og arbeidserfaring, lese og 
skriveferdigheter, tallforståelse, ADL-funksjoner, døgnrytme, søvn, og spillproblematikk. 
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Ressurser og funksjonsnivå 

Ser vi på hva det er som kartlegges, oppga nesten halvparten, 48% at de alltid kartla ressurser og 
funksjonsnivå hos personer med rusproblem, 35% gjør dette noen ganger og 13% gjør det av og til. 
En liten gruppe på 3% oppga at de ikke kartla ressurser og funksjonsnivå hos klientene. 

Samordning omkring kartleggingen

I arbeidet med ROP er en opptatt av at klientene ikke kartlegges unødvendig, og at det er en 
samordning omkring kartleggingen mellom ulike tjenester som klientene har behov. Det ble derfor 
spurt om kartleggingen skjedde (etter samtykke), slik at en kunne unngå unødvendige gjentakelser 
av kartlegging av samme problem. 

Her deler gruppen på den måten at 

•	 24%	svarte	at	de	alltid	gjorde	dette,	

•	 43%	svarte	noen	ganger,	

•	 27%	svarte	av	og	til,	og	

•	 7%	oppga	at	kartleggingen	ikke	ble	anvendt	på	denne	måten.

Kommunens ansvar for kartlegging

ROP retningslinjene peker på at det i alle kommuner skal finnes rutiner for å identifisere og følge 
opp personer med rus og psykiske lidelser, at dette skal framkomme i lokale handlingsplaner, og 
flere verktøy anbefales som basiskunnskap.

I undersøkelsen ser vi at kartleggingsverktøyene som er anbefalt i ROP retningslinjene i liten grad 
ser ut til å være i bruk, og halvparten av respondentene kjente ikke til verktøyene. Mest kjent er 
AUDIT og DUDIT, og her oppga henholdsvis 12% og 10% at de brukte disse verktøyene av og til. Ut 
fra svarene skjer kartleggingen gjennom bruk av andre kartleggingsverktøy eller samtalemetoder.  

Undersøkelsen gjenspeiler behov for økt kompetanse i bruk av kartleggingsverktøy hos de ulike 
profesjonsgruppene og hvordan vurdere tilpasset kartlegging til de ulike problemområdene. For 
eksempel er Audit og Dudit kun screeningsverktøy for avdekking av rusmiddelbruk. Standardpakker 
er nødvendig, samtidig må kartleggingen være individuelt tilpasset hver enkel klient. Dette krever 
økt  kunnskap om kartleggingsverktøy. Undervisningen må  tilpasses ulike profesjoners kompetanse, 
og dette vil være tema for fordypningskurs.

Et større faglig ansvar hviler på kommunene både i forhold til utredning og oppfølging. Anbefalingene 
peker derfor også på primærhelsetjenestens samlede ansvar for å være deltakende i oppfølgingen 
og hvor viktig det er med et forpliktende samarbeide mellom de ulike tjenester og mellom  
forskjellige forvaltningsnivå.

Bruk av Motiverende samtale

Samtalemetodikk er et sentralt fagområde i oppfølging av personer med rus og psykiske lidelse.  
I retningslinjene er Motiverende intervju anbefalt å bli tatt i bruk for å kunne samtale om bruk av 
rusmidler (anbefaling 67). Fra undersøkelse svarte: 

•	 23%	at	de	alltid	anvendte	motiverende	samtale	i	arbeidet,	

•	 44%	noen	ganger,	

•	 24%	av	og	til	og

•	 9%		aldri.	

utreder du andre områder Ved pasientens situasJon (i tillegg til psyKisKe lidelser og rusmiddelbruK)
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Pårørendearbeid

I ROP retningslinjene pekes det på at pårørende kan være en viktig ressurs i arbeidet med klien-
tene, og det er også utgitt veileder på dette området (Pårørende- en ressurs IS:1512). I anbefaling 5 
heter det at pårørende bør så langt som mulig involveres i behandling og oppfølging når brukeren 
ønsker dette. En har i retningslinjene også fokus på barn som pårørende, og det anbefales også at 
en kartlegger situasjonen for nære pårørende (både voksne og barn) med tanke på å imøtekomme 
eventuelle hjelpebehov (anbefaling 7).

I undersøkelsen var det 

•	 6%	som	oppga	å	gi	tilbud	om	pårørendesamtaler,	

•	 26%	svarte	noen	ganger	og	

•	 50%	oppga	at	det	av	og	til	ga	slike	samtaler.

I rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende, beskrives rettigheter til barn av foreldre som er syke 
eller ruser seg. Her vises til plikten ansatte har overfor personer som er i behandling og har ansvar 
for barn; ”plikt å gi informasjon til barnet og sørge for ar barnet får den hjelpen det har behov for”. 
IS1948s. 42). 

Når det gjelder barn til pasienter med rus og psykiske lidelser oppga 

•	 15%	at	de	alltid	får	tilbud	om	samtaler,		

•	 23%	noen	ganger	og	

•	 31%	får	samtaler	av	og	til,	og	

•	 31%	får	aldri	slike	tilbud	om	samtaler.	

Bolig

Det ble i spørreskjemaet spurt om klientene beholdt sin bolig ved innleggelse. 

•	 80%	svarte	at	klientene	beholder	sin	bolig	ved	innleggelse,	

•	 14%	oppga	noen	ganger	og	

•	 4%	av	og	til	mens	

•	 1%	oppga	at	klienten	ikke	beholdt	sin	bolig.	

Dette spørsmålet gir svar på at de som har bolig får beholde sin bolig i all hovedsak, men vi har ikke 
svar på om hovedtyngden har bolig ved innleggelse i institusjon.

Oppfølgingsspørsmålet omhandlet om kommunen arbeidet med å skaffe bolig når pasientene var i 
behandling og her oppga 

•	 55%	at	de	alltid	får	hjelp	med	dette	

•	 30%	svarte	av	og	til	og	

•	 14	prosent	svarte	at	de	hjalp	til	med	dette	av	og	til.	
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Har kommunen oppsøkende eller ambulant team?

Tilrettelegging og oppfølging av personer med ROP lidelser vil kunne gå over lang tid, og som et av 
virkemidlene anbefales at en tar i bruk ambulante tjenester (Anbefaling 39). 

•	 46%	av	kommunene	oppga	å	ha	ambulante	team,	

•	 mens	34%	ikke	har	dette,	

•	 og	20%	svarte	vet	ikke.	

Brukermedvirkning

Flere av spørsmålene omhandlet hvordan brukeren virker med i oppfølgingsarbeidet, og innledende 
spørsmål var om behandlingen var innrettet slik at bruker ble istand til å ta sine egne valg. 

Her er hovedtyngden delt på svarene slik at 

•	 44%	er	enig	i	påstanden	og	

•	 49%	er	litt	enig.

Bruk av individuell plan 

Personer med ROP lidelser vil ha rett til individuell plan. Ved siden av at en slik plan vil plassere 
ansvar og oppgaver vil planen kunne være et redskap for brukermedvirkning. 

I spørreundersøkelsen hadde en tatt inn en påstand som omhandlet dette: IP brukes som et middel i 
arbeidet med brukermedvirkning, og her svarte 

•	 38%	at	de	var	helt	enig	i	dette,	og	

•	 53%	at	de	var	litt	enige.		

Forankring i kommunalt planverk

I spørreundersøkelsen satte vi opp et spørsmål som var relatert til om mennesker med ROP lidelser 
var omtalt og forankret i det kommunale planverket. 

Her svarte 

•	 45%	at	dette	var	forankret	i	planverk,	

•	 36	svarte	nei,	

•	 mens	19%	svarte	vet	ikke.	
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Rutiner for utskrivning 

Anbefaling 91 omhandler at personer med ROP lidelser må få rask tilgang til hjelp når de har 
trenger dette. Videre at det bør være rutiner for samarbeid i forhold til utskriving, faglig og  
økonomisk samarbeid, samarbeid rundt en person i kriser og akutte tilstander. 

I spørreundersøkelsen spurte en om en hadde utarbeidet rutiner gjennom samarbeidsavtaler når det 
gjaldt utskrivning, faglig samarbeid og økonomisk samarbeid og samarbeid rundt personer i krise og 
akutte tilstander:  

•	 29%	svarte	at	de	hadde	rutiner	for	utskrivning	fra	institusjon,	

•	 23%	svarte	nei,	

•	 og	49%	svarte	vet	ikke.	

•	 29%	svarte	at	de	hadde	rutiner	for	økonomisk	samarbeid

•	 47%	svarte	at	de	hadde	rutiner	for	samarbeid	rundt	personer	i	krise/akutte	tilstander.	

Behov for å styrke kompetanse

I arbeidet overfor klienter med rusproblemer spurte en om behov for støtte til, eller behov for å 
videreutvikle kompetanse innen ulike fagområder. Tabellen under viser gradering i forhold til  
forskjellige temaer. 
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I arbeidet med rus og psykiske lidelser kreves generell kunnskap om ulike psykiske symptomlidelser 
og personlighetsvansker og hvordan disse samspiller med ruslidelser. Psykotiske lidelser, person-
lighetslidelser, angst og depressive lidelser medfører ofte generell funksjonssvikt og kommu-
nikasjonsvansker. Grundig kunnskap om ROP lidelser øker muligheten for å møte pasienten med 
realistiske forventninger og krav. Erfaringen tilsier at ansatte har behov for kunnskap og forståelse 
rundt personlighetsvansker, de funksjonsnedsettelser disse medfører og om nyere behandlings- 
metoder innen feltet. Kompetanse og opplæring må tilpasses profesjonsgruppene.

Kjennskap til ROP retningslinjene

Faglig nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig  
ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) ble utgitt våren 2012: 

•	 50%	av	de	som	har	svart	har	sett	de	faglige	retningslinjene,	

•	 26%	har	lest	den,	

•	 i	underkant	av	18%	har	hørt	den	forelest,	

•	 14%	bruker	den	i	arbeidet	og	

•	 ca	16%	har	ikke	hørt	om	den.
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Oppsummering

Formål med undersøkelsen:  

KoRus vest Bergen har gjennomført en spørreundersøkelse avgrenset til medarbeidere i kommunale 
tjenester i NAV, helse-, pleie og omsorgstjeneste. 91 personer besvarte undersøkelsen fra til sammen 
42 kommuner/bydeler. ROP retningslinjene anbefaler systematisk kartlegging og oppfølging der 
klientene tar del og kan virke med i oppfølgingsarbeidet. 

Halvparten av de som deltok i undersøkelsen har rutiner for å identifisere rusproblemer og psykiske 
problemer. Anbefalingene har skissert flere enklere kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet. Ut fra 
svarene fra denne undersøkelsen er disse i liten grad oppgitt å være i bruk, men andre måter å 
kartlegge anvendes i praksisfeltet. 

Mer enn halvparten oppga å kartlegge problemområder i arbeidet med klientene og mer enn  
70% hadde faste rutiner på å kartlegge forhold som økonomi, boforhold og omsorg for mindreårige. 
Kartlegging og identifisering av rus og psykiske lidelser skjer da gjennom samtaler med klientene. 

Klienter med rus og psykiske lidelser krever oppfølging over tid, at en kan arbeide fleksibelt, og at 
en er tilgjengelig. I undersøkelsen er det 46% som opplyser å ha tilrettelagt for å arbeide ambulant 
og nå klientene gjennom slike ordninger. 

ROP retningslinjene vektlegger spesielt at systematisk oppfølgingsarbeid skal skape muligheter for 
arbeid eller aktiviteter for klientene. Ut fra undersøkelsen ser dette ut til å være en utfordring. 

Mennesker som er pårørende til ROP pasienter, er en ressurs. Men pårørende har også egne  
behov på grunn av belastning over tid. Alle hjelpesystemer har et lovpålagt ansvar overfor barn  
som pårørende. Det avdekkes behov for økt kunnskap i arbeid med pårørende. 



Anbefalinger
Kompetansesenteret har tidligere gjennomført en rekke seminar/kurs med temaet rus og psykiske 
lidelser. Fremover vil dette arbeidet styrkes, og en vil prioritere faglig tilrettelegging der en kan ha 
fokus både på kartleggingsmetodikk og samtalemetodikk (Motiverende samtale).

På bakgrunn av oppdraget fra Helsedirektoratet, svar gjennom undersøkelsen og drøftinger internt 
ved kompetansesenteret, vil KoRus vest Bergen prioritere følgende for 2013: 

Gjøre kjent retningslinjene med tanke på implementering i kommuner og bydeler: 

•	 ROP	retningslinjene	vil	bli	gjort	kjent	gjennom	rusfaglige	fora,	samarbeidsmøter	og	fagmøter	i	
samarbeid med Fylkesmannen. 

•	 KoRus	vest	Bergen	vil	anvende	kunnskapen	fra	ROP	i	en	rekke	faglige	sammenhenger	og	 
differensiere kurs og seminarer som basiskurs og fordypningskurs. 

•	 Anbefalingene	vil	bli	tatt	opp	i	ulike	sammenhenger	der	kompetansesenteret	har	oppgaver;	
eksempelvis i arbeid med BrukerPlan, seminarrekke for Rusmiddelpolitiske handlingsplaner. 

•	 I	Sogn	og	Fjordane	vil	retningslinjene	gjøres	kjent	overfor	personell	i	NAV/helsetjenester	 
og pleie og omsorgstjenester gjennom seminarrekke/prosessgrupper. 

•	 Det	vil	bli	satt	opp	to	tema-dager	(Basiskurs)	på	retningslinjene	og	invitere	personell	fra	NAV	
helse-, pleie og omsorgstjenester inviteres. 

•	 I	samarbeid	med	utvalgte	NAV	tjenester	vil	en	prioritere	kartleggingsmetodikk	og	samtale- 
metodikk med tanke på implementering av ROP retningslinjene. Motiverende samtale vil  
kombineres i alt arbeid hvor en tilrettelegger for bruk av ulikt kartleggingsverktøy. 

•	 På	bakgrunn	av	undersøkelsen	vil	KoRus	vest	Bergen	spesielt	prioritere	satsing	på	 
kompetanse innen arbeid med familier med hovedvekt på barns behov. 5 seminarer og  
konferansedager er planlagt for å styrke kompetanse i arbeidet med barn.

•	 Flere	samarbeidspartnere	vil	være	viktig	i	arbeidet:	Fylkesmenn,	Kommunenes	sentralforbund,	
helseforetak, tverrfaglig spesialisert behandling og andre. 

•	 Arbeidet	fremover	vil	og	skje	i	nært	samarbeid	med	Nasjonal	Kompetansetjeneste	ROP	for	rus	 
og psykiske lidelser.



Stiftelsen Bergensklinikkene 
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