
 

 
 
 

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: 07.12.2022 

Tid: 09.30 – 15.00 
Sted: Hotel Bristol -Oslo 
Innkalt av: Morten Brodahl 
 
Deltakere – representanter fra: NKROP, IOGT, Fagforbundet, A-larm, WSO, Norsk Psykiatrisk 
Forening, Mental Helse (vara for vara-Haakon Steen), Sykepleierforbundet. 
 
Forfall– representanter fra: LPP, FHN, RIO, Mental Helse Ungdom, Barn Av Rus, Ivareta, ProLAR Nett, 
Psykologforeningen. 

 

Sak Saksinformasjon Ansvar/vedlegg 
1. Velkommen, og kort presentasjon av Ekspertrådet og litt 

historie mm. Presentasjon av representanter og info fra 
organisasjonene En runde rundt «bordet» -  
 
Legeforeningen/Elisabeth 
Somatisk helse hos ROP-brukere på dagsorden. Gjelder 
også tannhelse. Oppmerksomhet på dette til legegruppa, 
fastleger.  
ROP-brukere i fengsel 
 
Norsk sykepleieforbund og NSF- SPOR/Bjarte:  
Fokus på somatisk helse hos ROP-gruppa. At de ikke får 
tilgang til helsetjenester slik de burde. Også fokus på 
egenandel som er en barriere for tilgang til tjenester. 
Arrangerer Mørketidskonferansen i Tromsø. Tema er 
utfordringer i alderdommen for mennesker med psykisk 
helse og rus. 9. og 10. januar 23.   
Jæren recovery-college på Jæren:  https://jrcollege.no/ 
Lærings- og møteplass. Tilskuddsmidler. Mange kurs som 
går kontinuerlig. Skal bli et brukerstyrt senter.  
 
IOGT/Mona:  
Fokus på alkohol og barn, særlig i desember og i 
forbindelse med jul. Kampanje. 
Fem senter som jobber aktivt med rusmiddelavhengige – 
både de som er i aktiv rus og ikke 
 
Fagforbundet/Aina:  

Morten m.fl.  
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Fokus på sikkerhetspsykiatri. Nedsatt en prosjektgruppe fra 
HOD der fagforbundet er representert. Mandatet er å 
utarbeide en overordnet plan for sikkerhetspsykiatrien.  
 
We shall overcome/WSO/Tormod: 
FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD) er av Stortinget nedstemt 
Inkorporert i menneskerettsloven.  
Fokus på nedlegging av sengeplasser i psykisk helsearbeid. 
Opplever at situasjonen nå er kritisk. 
Negativt at fritt behandlingsvalg skal utgå 
Fokus på fattigdom 
 
Mental helse/Håkon: 
130 ansatte og budsjett på 111 mill.  
Opptatt av å sikre bevilgninger for 2023. Er tatt ut av 
Statsbudsjettet. 
Ny strategi og nytt samfunnsprogram. Ikke endelig ferdig. 
Satsing på minoriteter og urfolk.  
 
ALARM/Region Vestlandet/Anne:  
Synes de ser lite til Statsråd Ingvild Kjerkol. Lite høringer og 
korte frister.  
Jobber med brukerstyrt tiltak i Bergen – Huset i Sverresgate 
 

2.  
SMART-Recovery Groups –  
 
Hva er dét, og trenger vi et supplement til tradisjonelle 
selvhjelpsgrupper? v/ Tom Arild Moe - psykologspesialist 
fra A-Senteret. Han er foreløpig eneste facilitator for 
Smart-grupper i Norge. Info om prinsippene bak disse 
sekulære selvhjelpsgruppene. God respons fra 
representantene. Digitalt Smart-møte på onsdager fra 
1730-1900.  
SMART Recovery Norge - selvhjelp for avhengighet, 
alkoholproblemer, rusproblemer 
 

 

3.  
Info om arrangementer NKROP - SkanRop mm 
Skanrop arrangeres i Hamar 8 og 9 juni 2023 se lenke. ROP 
- SKANROP 2023 
 
Bjørn fra NKROP informerte her om hvor vi som 
organisasjon er, og kort om hva som er status på ulike 
prosesser og prosjekter vi har ved tjenesten. 
 

Bjørn og Morten 
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4.  

Oppfølging fra forrige møte om Individuell jobbstøtte – Er 
IPS helsehjelp eller bare aktivitet? 
Ingen spesifikke tilbakemeldinger, utenom at vi har fått 
avklart at dette vil kunne få store negative konsekvenser 
for spesielt Act/Fact-team grunnet den integrerte 
behandlingsmodellen de jobber etter. Noen 
tilbakemeldinger på at IPS-spesialisten kunne oppleves som 
«litt i veien» (var ikke en naturlig 
samarbeidspartner/trengte ikke informasjon om 
helsehjelp) i noen andre settinger (A-Larm) 
 

Morten og Bjørn 
 

5.  
Anne Landheim - Fact-team i Norge – Mangfold og utvikling 
Fact Ung mm 
 
Tilbakemelding på at det var en nyttig gjennomgang.   

Anne presentasjon 
 
 

6.  
Gadens Stemmer = Gatestemmer – oppdatert info om 
fremdrift fra idé til forprosjekt – ble utsatt til neste møte. 
Ønske om at Tonje Jevari og prosjektansatt skulle 
presentere prosjektet så langt 

 

7.  
Ekspertutvalg om samtykkekompetanse 
Forespørsel om skriftlig innspill til utvalgets arbeid – Riktig 
bruk av tvang – samtykke. Innspill fra representantene  
 
Legeforeningen/Norsk psykiaterforening/Elisabeth: 
Samtykke er et vanskelig begrep. De som er faglig 
ansvarlige og som skal vurdere, det ligger en fare i at de 
kan gjøre det ulikt i vurderingene om vedkommende har 
samtykkekompetanse eller ikke (ligger inne et skjønn). 
Vurderingen av samtykkekompetanse gjelder ved bruk av 
behandlingskriteriet i phvl. Opplever ikke at dette er 
vanskelig på sykehuset, men kanskje vanskeligere utenfor 
sykehus.  
 
Mental helse: 
Diskutert det mye i Mental Helse. Det trengs støtte 
gjennom FACT team når pasienter kommer ut, også i små 
kommuner. Viktig å «holde folk i balanse» og sikre at de 
reelt sett er informert om/forstår sin helsetilstand og er 
samtykkekompetente. Pårørende opplever at ansvaret 
tilbakeføres til pårørende, mer etter, enn før lovendringen. 
Fokus på det øvrige tjenestetilbudet er viktig. Opplever 

Bjørn presentasjon: 
 
 
 
 



 

pasientene oppbevaring mer enn reel behandling. Tilbudet 
i små kommuner. Tvang uten døgn (TUD) har gått opp.  
 
 
 
 
ALARM:  
Viktig å legge vekt på hva som har skjedd før vi kommer til 
vurdering av samtykkekompetanse. Erfaringskonsulenter er 
med på å redusere tvang, viser til forskning. Fokus på 
forebyggende situasjoner for å unngå tvang. Hva gjør de i 
andre land som ikke bruker tvang.  
Er samtykkekompetansevurderingen på rett nivå?  
 
Psykiaterforeningen: Ser det for sent hos gjengangere, 
særlig i tilfeller der de får det. 
 
ALARM: Synes vi er på riktig vei. Legge ansvaret for 
tjenestene til tjenestene og ikke på pasientene. Når vi ikke 
lykkes, hva er det vi ikke klarer? Det er aldri pasientens feil. 
Bør ikke gå tilbake, men tjenestene bør gjøre noe annet.  
 
WE shall overcome:  
Kan man ha tillit til det norske systemet? En må ta ansvaret 
selv. Fokus på individet.   
 

Eventuelt  Neste møte og dato ikke bestemt grunnet SKANROP 8. og 
9. juni 2023. Dato bestemmes og formidles ved utsendelse 
av referatet til rådet. Forslag er 31. mai. 
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Sammendrag


Kontrollen har funnet problemer som kan forhindre dokumentet fra å være fullt tilgjengelig.


		Må kontrolleres manuelt: 2

		Manuell kontroll fullført: 0

		Manuell kontroll mislyktes: 0

		Utelatt: 1

		Bestått: 27

		Mislykket: 2




Detaljert rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flagg for tilgjengelighetstillatelse		Bestått		Flagg for tilgjengelighetstillatelse må angis

		PDF-fil med bare bilder		Bestått		Dokumentet er ikke en PDF-fil med bare bilde

		Kodet PDF		Bestått		Dokumentet er kodet PDF

		Logisk leserekkefølge		Må kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur gir en logisk leserekkefølge

		Primærspråk		Bestått		Tekstspråk er angitt

		Tittel		Bestått		Dokumenttittel vises i tittelfeltet

		Bokmerker		Bestått		Bokmerker finnes i store dokumenter 

		Fargekontrast		Må kontrolleres manuelt		Dokumentet har passende fargekontrast

		Sideinnhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet innhold		Bestått		Alt sideinnhold er kodet

		Kodede merknader		Utelatt		Alle merknader er kodet

		Tabulatorrekkefølge		Bestått		Tabulatorrekkefølgen er konsekvent med strukturrekkefølgen

		Tegnkoding		Bestått		Pålitelig tegnkoding er tilgjengelig

		Kodet multimedia		Bestått		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skjermflimring		Bestått		Siden vil ikke forårsake skjermflimmer

		Skript		Bestått		Ingen utilgjengelige skript.

		Tidsavbrutte svar		Bestått		Side krever ikke tidsinnstilte svar

		Navigasjonskoblinger		Bestått		Navigasjonskoblinger er ikke gjentagende

		Skjemaer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede skjemafelt		Bestått		Alle skjemafelt er kodet

		Feltbeskrivelser		Bestått		Alle skjemafelt har beskrivelse

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativ tekst for figurer		Bestått		Figurene krever alternativ tekst

		Nestet alternativ tekst		Bestått		Alternativ tekst som aldri vil bli lest

		Tilknyttet innhold		Bestått		Alternativ tekst må tilknyttes innhold

		Skjuler merknad		Bestått		Alternativ tekst skal ikke skjule merknad

		Alternativ tekst for andre elementer		Bestått		Andre elementer som krever alternativ tekst 

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rader		Bestått		TR må være en underordnet Table, THead, TBody eller TFoot

		TH og TD		Bestått		TH og TD må være underordnet TR

		Overskrifter		Bestått		Tabeller må ha overskrifter

		Regelmessighet		Mislykket		Tabellene må inneholde samme antall kolonner i hver rad eller rader i hver kolonne.

		Sammendrag		Mislykket		Tabellene må ha et sammendrag

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeelementer		Bestått		LI må være underordnet L

		Lbl og LBody		Bestått		Lbl og LBody må være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Riktig nesting		Bestått		Riktig nesting






Tilbake til toppen
