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Bakgrunn 

• Høy samtidig forekomst av både rus- og psykiske 
lidelser 

 

–  i psykisk helsevern 

–  i tverrfaglig spesialisert rusbehandling     

    (TSB) 

–  i kommunene 

 

 

 



 Bakgrunn 
 

 

 

• Varierende praksis i psykisk helsevern når det gjelder:      

   behandlingstilbud, utredning og behandling av rusmisbruk 

 

• Varierende praksis i TSB når det gjelder:  

  behandlingstilbud, utredning og behandling av psykiske    

  lidelser 

 

• 80 % av saksbehandlere ved sosialkontorene mener at      

  den største utfordringen er å hjelpe personer med alvorlig   

  ruslidelse og psykiske lidelser 



 Bakgrunn 

 
 

• Samarbeid horisontalt og vertikalt er ikke godt nok 

 

• Behov for et bedre tjenestetilbud  

 

• Behov for harmonisering av tjenestetilbudet 

 

 

 
 



  

 



Hvem gjelder retningslinjen for? 

• Personer over 18 år  

 

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

 



Retningslinjens målgruppe 

• Ansatte i kommunehelsetjenesten 

 

• Ansatte i kommunale boliger 

 

• Ansatte i NAV og sosialtjenesten 

 

• Helse- og sosialpersonell i TSB 

 

• Helse- og sosialpersonell i psykisk helsevern 

 

• Helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen 



Ulike typer anbefalinger 

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

 
 Om roller og ansvar 
 
 Om samhandling horisontalt og vertikalt 
 
 



93 anbefalinger……. 
  
• Fra tidlig intervensjon til etablert rus 

 

 

• Fra fastlegen, hjemmetjenesten, 
kriminalomsorgen til psykiatriske avdelinger 

      
 



Retningslinjen  

• Gir anbefalinger på individ-og systemnivå 
 

• MEST om fagpersoners atferd, dvs. utøvelse av 
praksis  
 

• Utforming av tjenestene 
 

• INDIVIDNIVÅ= FORBEDRING AV PRAKSIS 
 

• SYSTEMNIVÅ=PENGER 
 



Bedre tjenester til brukeren 

• Bli spurt om egen mestring 

• Rusproblemet og det psykiske problemet ses 
og behandles i sammenheng 

• Integrert behandling 

• Tilbud om meningsfylt aktivitet og arbeid 

• Kontinuitet i behandling og oppfølging 

• Få tilgang til tjenester, ikke nektet tilgang 

• Tilpasset BOLIG  



Hva er faglige retningslinjer? 

• Metode for å stimulere til kunnskapsbasert praksis 
 

• Hjelpemiddel ved de avveininger ansatte må gjøre for 
å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten 
 

• Ikke direkte rettslig bindende for mottakerne, men 
kan langt på vei være styrende for de valg som skal 
tas 
 
 
 







 
          

Kunnskapsbasert praksis 

 

 

Erfaringsbasert 

kunnskap  

Bruker 

                

                       Erfaringsbasert  

              kunnskap 

                         Yrkesutøver 
Kunnskapsbasert  

praksis 

 

Forskningsbasert 

kunnskap 

Lovverk 

Etikk 

Politiske føringer 

Økonomi 



Ansvar for implementering 

 

 Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide retningslinjer  

 

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

–  Lokale behandlingslinjer 

–  Prosedyrer for HVORDAN  

–  Beskrivelse av behandlingstilbudet 

–  Samhandlingsavtaler 

 



• Bipolar lidelse 
• Psykose 
• ADHD 

• TSB 
• Avgiftning 
• Vanedannende  
• Kommunalt rus- 
  og psykisk helse 
  arbeid 
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Bakgrunn 

• Få retningslinjer i Norge som systematisk 
implementeres  

 

• Kompetansesenter rus- region Øst har fått i 
mandat av H-direktoratet å utarbeide plan for 
implementering 

 

• Leverte en plan for implementering i januar 
2010 

 



Strategier for implementering bygger på: 

• GAP- undersøkelse 

 

• Kunnskap om implementering 

 



 
          

Hvor stort er gapet mellom anbefalingene  
i retningslinjen og praksis? 



Resultat GAP-DPS 

 

• Størst gap i psykisk 
helsevern 

 

• Stort gap når det gjelder 
utredningspraksis og 
integrert behandling 

 

• Behov for holdningsendring, 
informasjon og opplæring  

 

 



Richard Grol 
Endring av helsepersonell sin atferd 

Dean Fixsen 
Endring av fagfolk sin atferd 



Strategier og Metoder  

 
Endring av helsearbeideres atferd 

Hva ser ut til å virke? 
 

http://epoc.cohrane.org 

EPOC 

102 publiseringer 



EPOC: Om 7 vanlige tiltak 
1. Læringsmateriell 

 
2. Praksisbesøk 

 

3. Opinionsledere 

 

4. Revisjon/tilbakemelding 

 

5. Tiltak med pasienter som 
mellomledd 

 
6. Påminnelser 

 

7. Konferanser og 
workshops 



There is no magic bullet………… 

 

 



Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 

 



Hva skal til for å ta i bruk 
retningslinjen? 

• Gjøre kunnskap og verktøy i retningslinjen 
tilgjengelig 

 

• Informere om retningslinjen til brukere og 
pårørende  

 

• Gi opplæring (fagkompetanse) 

 

• Tiltak for ledere (forbedringskompetanse) 

 

 



Implementeringstiltak for nasjonal retningslinje 

 

1. Verktøykasse for ledere 

2. Elektronisk retningslinje 

3. Nasjonalt opplæringsprogram 

4. Pasient/bruker-pårørendeversjon av 
retningslinjen 

5. www.snakkomrus.no 



Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 

 



Verktøykasse for ledere 



Verktøykasse for ledere 

• GAP-undersøkelser for å identifisere 
forbedringsområder 

 

• Implementeringsmanual 

 

• Kurs i forbedringskunnskap til ledere 

http://devanshmittal.files.wordpress.com/2008/11/mind_the_gap-logo.jpg


Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 

 



Ekspertgruppe 



Bruker- og pårørendeversjon  
av retningslinjen 





Anbefalingskort 



www.ropbruker.no  

http://www.ropbruker.no/






www.ropbruker.no  

http://www.ropbruker.no/


Tiltak for implementering 

Forbedringsarbeid 

Styrke ledelse og  
organisasjon  

Styrke utøveren 
Styrke brukeren 

 



http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/ROP/Forside 

http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/ROP/Forside


Nasjonalt opplæringsprogram 
2013- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Nasjonalt opplæringsprogram 
  

 
• Utvikling av E-læringsopplegg 

• www.snakkomrus.no 
• Videoteket 

 
• Samlingsbasert opplæring 

• Basiskurs 
• Fordypningskurs 

 
• Tilrettelegge for lokal opplæring 

• E-læring  

• Videoteket 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.snakkomrus.no/


Somatiske komplikasjoner  Menneskesyn og etikk 

Møte, motivasjon og forandring 

Alkohol, narkotika og psykisk helse 

Å jobbe evidensbasert 

Screening og utredning av alkohol- og 
narkotikaproblemer. 

Psykososiale metoder 

Bolig, aktivitet og sosialt nettverk 

Hjernens utvikling og sårbarhet 
Brukererfaring 

Erfaringer fra prakisk 



www.snakkomrus.no  

http://www.snakkomrus.no/
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Sentrale nettsteder  
ROP- retningslinjen 

 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasj
onal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-
lidelser/Sider/default.aspx 

 

 www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/ROP 

 

 www.ropbruker.no 

 

 www.snakkomrus.no 
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Ansvar for implementering 

 

 Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide retningslinjer  

 

 Kommunene, RHF, HF og DPS har ansvaret for å 
implementere retningslinjer til praksis 

–  Lokale behandlingslinjer 

–  Prosedyrer for HVORDAN  

–  Serviceerklæringer 

–  Samhandlingsavtaler 

 



 
 

 Lykke til! 





GUNBORG 
It’s all yours  

Gunborg 


