
 

 

 

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: 01.12.2021 

Tid: 09.30 – 15.30 
Sted: Hotel Bristol -Oslo 
Innkalt av: Morten Brodahl 
 
Deltakere: NKROP, IOGT, FHN, RIO, Fagforbundet, Psykologforeningen, ProLAR Nett, A-larm, 
Barn Av Rus, WSO, Mental Helse Ungdom 
Forfall: Legeforeningen, Ivareta, Mental Helse, Sykepleierforbundet, LPP 

 

 SAK/TEMA Ansvar/ vedlegg 

1 
Presentasjonsrunde, hva skjer i organisasjonene:  
 
IOGT: I november og desember, fokus på «Hvit jul» - hvor mye alkohol 
drikkes det i jula? IOGT-huset. 
 
FHN: Engasjert rundt HAB – Heroinassistert behandling. Jobber fortsatt 
gatenært, på systemnivå og politisknivå. Opplever at det er mismatch 
mellom hvordan det er i praksis og hva som er vedtatt politisk. 
 
RIO: Demokratiseringsprosess, har blitt en medlemsorganisasjon. Har 
vært 4 regioner, nå skal det startes lokallag, har blitt startet i Bergen. 
 
Fagforbundet: Jobber bredt, psykisk helse skal få større plass. Med ny 
regjering er det ett annet samarbeid. «Profesjonskamp».  
 
Norsk Psykologforening: Vært aktive med høringen om 
tvangsbegrensningsloven. Mener at redusert og riktig bruk av tvang er 
viktig. Hvordan skape tjenester som ikke er avhengig av tvang. Rus har 
vært ett lite tema i debatten om tvang, mener det er behov for 
kompetanseheving. Følger opp Hurdalsplattformen, følger opp 
pakkeforløpet, hvordan det går med det. Jobbes også med 
opptrappingsplanen for psykisk helse.  
 
ProLAR Nett: Jobber med en nasjonal brukerundersøkelse for folk i 
LAR. Hatt et seminar i Bergen, Smil, mor – barn. Har en hepatitt C 
buss. Startet opp nettside som deler ut brukerutstyr til kommuner og 
lavterskeltilbud. I ferd med å utarbeide en ny «puck» av resirkulert plast.  
 
A-larm: Hatt om høringen på LAR retningslinja i fagråd. Engasjement 
rundt tvangsbegrensningsloven. Har mye aktivitet i lavterskeltilbudene, 
de skal være åpen igjennom jula. Involvert i forskning.  
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Barn av Rusmisbrukere: Rammet av korona, mange som jobber 
frivillig som ikke vil komme på kontoret i frykt av smitte. Barn og unge 
snakker mer om foreldre som har ramlet ut av arbeidslivet, mer rus hos 
foreldre, mer psykisk uhelse hos barn. Mindre kapasitet i tjenestene, 
barn prøver å krisemaksimere for å komme inn, blir avkledd i dette og 
blir møtt med du er problemet i stedet for du har problemer. Mindre 
fokus på foreldres rus og mer fokus på barn. Chatbot med 
psykoedukasjon rettet mot barn – trenger mennesker, ikke robot – 
hvorfor prioriteres det? 
 
WSO: Tvangs begrensningsloven. Har flyttet kontor som har opptatt 
mye tid sentralt. Veldig fornøyd med at det ikke blir trekk for uføre. 
 
Mental Helse ungdom: Ett eksempel på ett prosjekt de jobber med nå; 
Bobilen, samtaletilbud som kommer dit ungdommen bor.  
 

2 
Informerer om NKROP, status og info. Vedlagt presentasjon 

Bjørn Stensrud 

3 
Morten Brodahl og Tonje Jevari – Informerer om studietur til København 
angående «Gadens stemmer». 
Link: Gadens Stemmer 
 
Sosialt frikort – Mulighet til å tjene penger uten å trekkes i trygd. 
Mange positive tilbakemeldinger fra mange rep i rådet 

Morten Brodahl 
og Tonje Jevari 

4 
Informerte om IDDT. Har blitt oversatt til norsk og skal bli implementert. 
Flere konstruktive tilbakemeldinger fra rådets medlemmer.  
 
Presentasjon er vedlagt 

Morten Bordahl 
og Hanne 
Clausen 

5 
Info om arrangement: 
 
ROP-dagen, 11. januar. (Obs utsatt, ny dato satt til 7. juni 22) 

- Mulig å få gratisplasser, flere som har bedt om det. 
Skanrop, 15 -16. september. Oslo Konggress-senter 

- Programmet vil blant annet bygges opp rundt innsendte bidrag 
fra fagfeltet. Programkomiteen ønsker innspill fra praksisfeltet, 
forskere og andre interessenter som kan være med å belyse 
konferansens tema: "Rus og psykiske lidelser i et livsløp – 
overganger og løsninger". OBS: Frist 13. desember.  
 

ROP - SKANROP 2022 
 

Morten Brodahl 

6 
NKROPs høringssvar på forslagene fra Tvangslovutvalget til ny 
Tvangsbegrensningslov – kort informasjon Bjørn Stensrud 

https://www.gadensstemmer.dk/
https://rop.no/opplaring/skanrop-2022/


 

 

7 
Diskusjon:  
Egenandel på tjenester ved innleggelse.  
Problemstilling lagt frem av Ronny Bjørnestad ProLar-nett –  
Ingen avgjørelse om noe fellesuttalelse om dette på det nåværende 
tidspunkt 
 

Drøfting i 
plenum 

8 
Diskusjon: 
Erfaringskonsulenter og kritikk – Hva mener organisasjonene om denne 
kritikken? 
Organisasjonene er ikke enige i kritikken som i all hovedsak kommer fra 
en liten gruppe og som i utgangspunktet gjelder EK på rusfeltet 
Ikke nødvendig med en fellesuttalelse om dette, men det er mulig det 
på sikt kan være aktuelt 

Drøfting i 
plenum 

9 
Nesten møte onsdag 1.juni.- Samme sted – Hotell Bristol - Oslo 

 

 


