
  

 
 

KoRus Bergen inviterer til ROP læringsnettverk for 

kommuner i Vestland Nord  2022- 2024  

 

Bakgrunn:  

Behandling og oppfølging av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse er forbundet med 

mange ulike utfordringer hos ansatte i både kommunetjenesten, Nav og 

spesialisthelsetjenesten. Dette skyldes mange ulike forhold. Blant annet har det blitt pekt på 

behov for økt kompetansedeling, kompetanseheving og samhandling mellom ulike etater 

som følger opp disse brukerne. Dette var også en av konklusjonene etter Helsedirektoratets 

ROP tilsyn i 2018.   

Korus Bergen har som oppdrag fra helsedirektoratet å fremme implementering av Statlige 

Retningslinjer for samtidig Rus og Psykisk lidelse (ROP). I forbindelse med dette har vi siden 

2015 arrangert læringsnettverk med fokus på dette. Målgruppene for disse 

læringsnettverkene er personer i kommunen, NAV, Tverrfaglig spesialisert behandling og 

psykisk helsevern som jobber med denne brukergruppen.  

 

Målsetning:  

- Å styrke deltakernes kompetanse i ROP arbeidet 

- Sikre gode forløp for brukere med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer 

- Undervisning mot spesifikke sentrale tema i ROP arbeidet 

- Kompetanse og erfaringsutveksling 

- Kasusdrøfting og praksiseksempler 

- Fokus på samhandling – økt kjennskap til andre tjenesteområder og yrkesgrupper, 

ansvarsområder og hvordan en best samhandler for å imøtekomme pasient/brukers 

behov  

 

Forventning til deltaker:  

Vi ønsker at en som deltaker i nettverket har en aktiv og medvirkende rolle. Herunder; 

- Bidra med kasus og problemstillinger fra arbeidsplass som utgangspunkt for 

gruppearbeid  

- Deltaker gir tilbakemelding dersom ikke har anledning til å delta på samling.  

- Jevnlig evaluere samlinger og nettverk med intensjon om å være delaktig i utforming  

- Delta i gruppearbeid/drøftinger både fysisk og digitalt 

 



  

 
 

Det ønskes også å kunne orientere leder om innhold i samlingene, og det bes derfor om 

kontaktinfo til leder.  

 

Organisering:  

ROP læringsnettverkene arrangeres med 7-8 samlinger fordelt på 2 år. Tilbakemelding fra 

tidligere nettverk tilsier at en veksling mellom fysiske samlinger og digitale samlinger vil 

være hensiktsmessig. Det vil legges opp til gruppearbeid på de digitale samlingene.  

De fysiske samlingene vil arrangeres ved Thon Hotel Jølster, 6841 Skei 

 

Aktuelle tema for samlingene (med forbehold om endringer) 

1. Sentrale retningslinjer og forbedringsområder 

2. Integrert behandling   

3. Samhandling  

4. Kartlegging 

5. Pårørende  

6. Brukerperspektiv – erfaringskompetanse 

7. Jobb og meningsfull aktivitet  

8. Aktuelle spesifikke kliniske tema etter behov (eks vold, rus, psykose, 

personlighetsforstyrrelser etc.) 

Dersom du har deltatt i nettverket tidligere, vil det kunne forekomme at tema har vært oppe 

før 
 

 

Datoer 2022: 

18 august        kl. 10:00 – 15:00  Påmelding her  (påmeldingsfrist 4. august) 

17 november kl. 10:00 – 13:00 (digital samling)  Påmelding her  

 

 

 

 

Deltakeravgift: Gratis.  

NB - Dersom det ikke meldes avbud til enkeltsamlinger en blir forhindret fra å møte på, 

vil det faktureres for utgifter til dagpakke hotell 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeXLvc_z9UmKavttmNx4N_BGFtLqqmpGhPXDXfwvkQdUMDY0SjhCMlFJTlpXSVNLT0UzN0pYWFc4QSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NeXLvc_z9UmKavttmNx4N_BGFtLqqmpGhPXDXfwvkQdUQjAwUzc0UUJLRjI3RkE0MVZLUTYwUjJTRCQlQCN0PWcu


  

 
 

 

 

Ansvarlige for nettverket:  

Randi Kristine Abrahamsen, Psykologspesialist  

Thomas Haug, Psykologspesialist/PhD 

 

 

Praktisk informasjon (inklusiv kontaktinfo til leder) 

Lene Iren Hauge, e-post:  leru@helse-bergen.no 

 

 

Sentrale veiledere:  

- Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser 

- Sammen om Mestring 
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