
 

 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for 
samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 
(NKROP) 
Sykehuset Innlandet HF, Divisjon 
Psykisk Helsevern 

Postadresse: Postboks 104, 2381 
Brumunddal 
Besøksadresse: Kjonerud 
kompetansesenter, Løvstadvegen 7, 
2312 Ottestad 

E-post: post@rop.no                          
Web: www.rop.no 

 

 Referat fra møte i: Ekspertrådet  
 
 Dato: 01.06.2022 

Tid: 09.30 – 15.30 
Sted: Hotel Bristol - Oslo 
Innkalt av: Morten Brodahl 
 
Deltakere: NKROP, Barn av Rus, Landsforeningen for pårørende (LPP), Foreningen for human 
narkotikapolitikk (FHN), IOGT, Fagforbundet, Psykologforeningen, Mental Helse (digitalt), Norsk 
sykepleierforbund (digitalt) 

 
Forfall: ProLar Nett, A-larm, Ivareta, WSO, Marborg, Mental Helse Ungdom, RIO.  

 

 SAK/TEMA Ansvar/ vedlegg 

1 
 
Litt informasjon om oppstarten av Ekspertrådet og rådets funksjon.  Morten Brodahl 

2 
 
Presentasjonsrunde:  
 
IOGT: Jobber med å legge til rette for rusfri møtesteder. Har 4 sentere, 
foreldreprogram, ensomme familier – enslige foreldre, tre rusfri steder, 
kvinnegruppe.  
 
FHN: Brukerorganisasjon. Mye politisk, sitter i mange råd for å påvirke 
tjenesteapparatet. Jobber gatenært. Nå særlig opptatt av lokale 
rusreformer, for avkriminalisering som første skritt. Samarbeider mye 
med A-larm og ProLar. I Bergen har de Brukerstyrt Hus og i Oslo 
Brukerbasen. Jobber og med å få til Gatestemmer.  
 
Norsk Psykologforening: Hovedsatsningsområde: arbeid og 
utdanning. Tilrettelegge for at de som har behov for og har psykologer 
også kan få aktiviteter. Jobber både politisk, men også med å styrke 
fagkompetanse. 
 
Fagforbundet: Arbeidstagerorganisasjon, ca. 4000 medlemmer. Skal 
møte helseminister i kveld, opptrappingsplanen psykisk helse 
 
Barn av Rusmisbrukere: Bruker- og interesseorganisasjon. Intakt, 
forskningsprosjekt, EMDR. Sommersamling for unge voksne, nytt av 
året. I ferd med å ferdiggjøre en rapport angående autoriseringsordning 
for de som jobber i barnevernstjeneste og sosialtjenester. 
 

Alle 
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Landsforeningen for pårørende (innen psykisk helse): Jobber for å 
påvirke og influere for pårørende. Opptrappingsplanen som er i fokus. 
Pårørende strategien, kom 1,5 år siden, jobber mye med det i lokal 
foreningene. Pårørendesenter nyoppstartet i Vestfold og Telemark.  
 
Legeforeningen: ROP-pasienter er prioritert område, legger mer og 
mer arbeid inn i det, sammen med andre foreninger. 
 
Norsk sykepleierforbund: Jobbet med en ny master, innen 
psykiskhelse og rus for sykepleiere, starter høsten 23. Konferanse 16-
17 juni sammen med Erfaringssentrum.  
 
Mental Helse: Har 300 møteplasser. Vært opptatt av 
opptrappingsplanen og har derfor vært i møter med blant annet 
direktoratet. Samhandling på tvers av tjenestene har vært et 
bekymringsområde. De har jobbet med en ny strategi i 1,5 år, om 
strategien blir godkjent vil Mental Helse få et litt annet fokus. Økning de 
seneste årene når det kommer til medlemstall.  

3 
 
Informerer om NKROP, status og info. Presentasjon vedlagt Bjørn Stensrud 

4 
 
Oppdatert informasjon om prosjektet «Gatestemmer» i Oslo. 
– Hvor er vi? 

- FHN med støtte fra NKROP jobber med dette. 
- Det har blitt søkt om tilskuddsmidler fra Oslo kommune, mulig svar til 

høsten. 
- Forslag om å søke midler andre steder («dette er også byhistorie»). 

 
I Danmark: Gadens Stemmer 

Morten Brodahl 
og Tonje Jevari 

5 
 
Forskning ved NKROP -  Hvordan kan Virtual Realty teknologi (VRT)  
brukes for å fremme deltakelse i utdanning, arbeidsliv og sosiale 
aktiviteter? 
Presentasjon er vedlagt 

Jan Aasen 

6 
 
Diverse informasjon og arrangementer: 

- ROP-dagen, 7. juni. Tema: Samhandlingsmodeller 
- SKANROP – konferanse, 15. – 16. september 2022. Årets team: Rus 

og psykiske lidelser i et livsløp – Overganger og løsninger.  
- IDDT, veiledningsmanual som NKROP har oversatt til norsk. Det er et 

manualbasert verktøy til nytte for alle som jobber på fagfeltet psykisk 
helse og rus.   

- Den kan bestilles som PDF på www.iddt.no  

 

 

7 
 
Individuell jobbstøtte – Er IPS helsehjelp eller bare aktivitet? Hele 
intensjonen med IPS har vært at jobb er en del av behandlingen.  
 

- Alle er klare på at dette er helsehjelp. Skal vi sammen forfatte et 
brev/artikkel? Morten tar det opp videre i NKROP og kontakter dere 
fortløpende.  

Diskusjon i 
plenum 

 

 

https://gadensstemmer.dk/
http://www.iddt.no/


 

 

- Ta kontakt politisk? Er det aktuelle kandidater man kan kontakte?  

 

8 
 
Neste møte 7. desember 2022. Samme sted 
 
 
 
 

 

 


