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Innledning 
 

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har lagt bak seg nok et travelt 
og innholdsrikt år.  

NKROPs formål er å bidra til å utvikle kompetanse og spre 
kunnskap om rus og psykiske lidelser.  

Vår årsmelding viser hva vi gjør for å dekke behovet og interessen 
for mer kunnskap om ROP-lidelser både blant ansatte i 
tjenestene og blant folk flest.  

Vi er glade for at våre ansatte er etterspurte foredragsholdere på 
kurs og konferanser i inn- og utland, og at de ofte kontaktes av 
media. Vårt varierte kurstilbud benyttes flittig, og vi setter pris på 
at vi involveres i styrer, faglige nettverk og arbeidsgrupper 
knyttet til ROP-lidelser.  Og vi er svært fornøyd med stor trafikk 
på ROP.no   

Tradisjonen tro startet vi 2017 med vår årlige ROP-dag. Hver 
januar kommer mange hundre deltakere for å få faglig påfyll og 
lære av kollegaer. Konferansen har blitt en viktig faglig møteplass.   

Kompetansetjenesten har fått midler fra Helsedirektoratet for å 
utvikle en digital plattform for gap-undersøkelser tilknyttet 
faglige retningslinjer innenfor fagområdene rusmisbruk og 
psykisk helse. Vi leder nå en nasjonal arbeidsgruppe hvor målet 
er å utvikle digitale gap-undersøkelser og bygge opp et nasjonalt 
kvalitetsregister for tjenester som arbeider med personer med 
samtidige rus- og psykiske lidelser. 

I juni relanserte vi ROP.no, etter en omfattende utviklingsprosess. 
Vi har nå integrert ROPtv.no og ROPbruker.no i vårt 
hovednettsted og fått nytt design og ny plattform. Håpet er at 
våre nettressurser skal bli enda mer tilgjengelig for våre lesere.  

2017 ble også året vi lanserte vårt første e-læringskurs. 
«Forskrivning av vanedannende medisiner» har fastleger som 
primærmålgruppe, men kunnskapen man får er nyttig for alt 
helsepersonell som møter på bruk og avhengighetsproblematikk 
med vanedannende legemidler. 
 
Denne årsmeldingen legger vekt på de fire områdene 
brukermedvirkning, forskning, kommunikasjon og opplæring –fire 
pilarer i vårt arbeid med å bidra til at mennesker med ROP-
lidelser får best mulig behandling og oppfølging. 

Lars Lien, leder 

Dette er Nasjonal ROP-tjeneste  
   

Målsettingen med 
Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
samtidig rusmisbruk og 
psykisk lidelse (NKROP) er 
å sikre nasjonal 
kompetanseutvikling og 
kompetansespredning 
innenfor fagområdet rus- 
og psykiske problemer. 
Tjenesten skal drive og 
støtte ulike prosjekter og 
tiltak som ved bruk av 
gyldig kunnskap gir bedre 
helse, livskvalitet og 
funksjonsnivå for personer 
med ROP-problemer. 

Målgruppene for 
tjenestens arbeid er 
ansatte i tverrfaglig 
spesialisert behandling, 
psykisk helsevern, 
kommunens helse- og 
omsorgstjenester inkludert 
NAV og frivillige 
organisasjoner, samt 
brukere/pasienter og deres 
pårørende.  

NKROP hadde i 2017 11 
ansatte og fem personer i 
engasjement. I tillegg er ca. 
20 stipendiater/Postdoc 
tilknyttet tjenesten. Faglig 
bakgrunn spenner fra 
psykiatri og psykologi via 
sosiologi og miljøarbeid til 
journalistikk og 
kommunikasjon. 
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Forskning 
ROP-tjenesten skal sammen med sentrale miljøer være ledende på forskning innen fagområdet rus- 
og psykiske lidelser, og fungere som en koordinator for forskningen nasjonalt. Gjennom forskning og 
fagutvikling skal vi styrke kunnskapsgrunnlaget for behandling og oppfølging av personer med ROP-
lidelser.  

ROP-tjenesten har cirka 20 ph.d.-stipendiater, postdoktorer og forskere. Alle prosjektene er eksternt 
finansiert. Forskningen formidles ut til tjenestene og på nasjonale og internasjonale konferanser. 
Brukermedvirkning i forskningen er en viktig målsetning, og medforsker med brukererfaring er 
tilknyttet flere av prosjektene våre. 

Det overordnede målet for kompetansetjenestens forskningsvirksomhet er å styrke det 
vitenskapelige grunnlaget for behandling og oppfølging av personer med samtidig rusmisbruk og 
psykiske lidelser. ROP-tjenesten skal drive egen forskning, koordinere eksisterende forskning 
nasjonalt, bidra til utvikling av ny forskning og formidle gjeldende forskning ut til fagfeltet. Tjenesten 
har derfor en utøvende, tilretteleggende og koordinerende rolle i forskningsarbeidet. 
Forskningsvirksomheten ved tjenesten skal preges av høy kvalitet, god organisering og gode 
arbeidsforhold. Forskningen skal utføres i nært samarbeid med universiteter, høgskoler, bruker- og 
pårørendeorganisasjoner og kliniske miljøer nasjonalt og internasjonalt.  

Gjennomførte aktiviteter i 2017 
Vår forskningsaktivitet er bredt orientert og omfattet i 2017 alt fra prosjekter om recoveryorienterte 
tjenester, via evaluering av samhandlingsmodeller til prosjekter som er mer biologisk orientert (se 
oversikt over prosjekter bakerst i årsmeldingen).  

Forskere med tilknytning til ROP-tjenesten publiserte i 2017 i alt 33 artikler i nasjonale og 
internasjonale tidsskrifter (se vedlegg 1 for fullstendig liste). I tillegg har NKROP-forskere utarbeidet 
en rapport om potensialet for ACT/FACT-team i Norge. Den faglige bredden i artiklene spenner fra 
kliniske studier av sammenhengen mellom cannabis og psykose, depresjon og immunologi, via 
kvalitative studier av brukeres opplevelser av recovery til studier av innvandreres bruk av 
helsetjenester. 

I 2017 har ROP-tjenesten 16 pågående forskningsprosjekter (se vedlegg 2 for fullstendig liste). Blant 
prosjektene er studier om psykiatrisk komorbiditet hos pasienter i behandling for rusmiddellidelser, 
sammenhengen mellom alkohol, depresjon og immunologi, recoveryorientert praksis i 
primærhelsetjenesten og forskningsbasert evaluering av FACT team. 

ROP-tjenesten var aktivt tilstede på The World Congress of the World Association on Dual Diagnosis i 
Madrid i Mars. Vi hadde to symposier og flere presentasjoner i miniseminar. Kompetansetjenesten 
hadde også to symposier ved Forth European Congress on Assertive Outrech i Hamburg. På oppdrag 
fra Helsedirektoratet ble det også skrevet en rapport om potensialet for ACT og FACT i Norge.  

NKROPs seniorforsker Jørgen Bramness har vært veileder for ph.d.-stipendiat Eline Borger Rognli, 
som også har vært tilknyttet ROP-tjenesten i en bistilling. I februar 2017 forsvarte Rognli sin 
avhandling for graden PhD: Use of amphetamines and other substances as risk factors for psychosis. 
Bramness var også veileder for Stefania Salvatore, som i januar 2017 forsvarte sin avhandling for 
graden PhD: Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.  
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ROP-BOK: I mars deltok flere representanter for tjenesten på The World Congress of the World Association on 
Dual Diagnosis i Madrid. Blant annet ble boken “Et bedre liv” presentert. F.v. Stian Biong, Anne Landheim, Silje 
Mack og Morten Brodahl. Foto: Frøy Lode Wiig. 

Større planer og prosjekter i 2018 
I 2018 skal forskningsvirksomheten ved NKROP få ny organisering. Fra januar vil alle 
forskningsprosjekter inngå i én av tre forskningsgrupper. De tre forskningsgruppene er:  

1. Helsetjenesteinnovasjon/helsetjenesteforskning/implementering.  
2. Generell komorbiditetsforskning.  
3. ROP og biologi 

De tre tematiske forskningsgruppene består av ulike prosjekter og fagpersoner (forskere, ph.d.-
stipendiater og Post-docs). Formålet med gruppene er å dele kunnskap, diskutere artikkelutkast, 
prosjektideer osv.  

Den første gruppen skal utvikle kunnskap som er nyttig og relevant for tjenesteutvikling i både 
kommunene og spesialisthelsetjenesten, og i skjæringsfeltet mellom forvaltningsnivåene. 
Forskergruppa vil inkludere helsetjenesteforskning, innovasjonsforskning, intervensjonsforskning og 
translasjonsforskning. 

Den andre gruppen skal utvikle kunnskap om relasjonen og samspillet mellom psykososiale forhold, 
somatiske tilstander, samfunnsstrukturer og rusmisbruk/rusavhengighet. 

Den tredje gruppen befatter seg med det biologiske grunnlaget ROP-lidelsene. Bare gjennom en god 
forståelse av det biologiske grunnlaget kan vi forstå det egentlige bidraget til de sosiale og 
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psykologiske faktorene. Forskergruppen har prosjekter både innenfor basal forståelse av grunnlaget 
for disse problemene, men også biologiske og somatiske konsekvenser av problemene. 

Det er ventet at flere av Ph.d.-stipendiatene tilknyttet ROP-tjenesten vil levere sine avhandlinger i 
løpet av 2018. Det er også ventet en rekke spennende forskningsartikler fra ROP-forskere det 
kommende året.  

Brukermedvirkning 
Tjenestens arbeid innenfor recovery og brukermedvirkning er i stor grad knyttet til informasjon og 
opplysning som forhåpentligvis vil kunne føre til mindre stigmatisering og marginalisering ovenfor 
brukere- og pårørende innen ROP-feltet. Vi bidrar med foredragsvirksomhet på seminarer og 
konferanser om recovery og brukermedvirkning, samt foreleser for studenter i grunn- og 
videreutdanninger.  

Gjennomførte aktiviteter i 2017 
Samarbeid og kontakt med pårørende- og brukerorganisasjonene på feltet er viktig for tjenesten. Vårt 
ekspertråd, hvor også Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Psykologforeningen og Legeforeningen er 
med, er den viktigste arenaen for dette arbeidet. ROP-tjenestens fremdrift og strategi har blitt 
diskutert og drøftet, vi har fått mange nyttige tilbakemeldinger. Andre tema har blant annet vært 
knyttet til oversettelsen av recovery-verktøyet SURE (Substance Use Recovery Evaluator) som er et 
spørreskjema for å vurdere bedringsprosesser ved ROP-utfordringer.  
 
Samarbeidsfokusert forskning, såkalt medforskning innen ROP-feltet har vært et viktig tema på 
møtene. Det er stor etterspørsel etter brukermedvirkning fra diverse forskningsprosjekter.  
 
Erfaringskonsulent Morten Brodahl har vært sentral i etableringen av en egen organisasjon for 
erfaringskonsulenter som ble etablert i 2017. Organisasjonen Erfaringssentrum er viktig for videre 
utvikling av erfaringskonsulentrollen.  
 
Brodahl er også knyttet opp mot flere av ROP-tjenestens forskningsprosjekter som medforsker. 
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NY ORGANISASJON: Styret i Erfaringssentrum f.v.; Miranda Sulejmanova, Ronny René Nielsen, Morten Brodahl, 
Elin Rudshaug, Monika Landsverk og Torbjørn Mohn-Haugen. Foto: Erfaringssentrum. 

ROP-tjenesten har gitt stipend til tre personer fra brukermiljøene til studiet «Samarbeidsfokusert 
forskning innen psykisk helsearbeid» ved Høgskolen i Sør-øst Norge i 2018. Dette håper vi kan bli en 
varig stipendordning. 

Kommunikasjon 
Kommunikasjons- og informasjonsarbeid er definert som en av hovedoppgavene til den nasjonale 
ROP-tjenesten. Kommunikasjonstiltakene er viktige virkemidler for å nå tjenestens mål om 
kunnskapsspredning og kompetanseoppbygging om rus- og psykiske problemer. 

Sentralt i arbeidet står drift og utvikling av nettstedet ROP.no som en bred portal for både 
journalistikk, forskningsformidling og multimediale verktøy for fagutvikling. Vi publiserer 
nyhetsartikler hver uke, omtaler ny faglitteratur og har en oppdatert arrangementskalender over 
kurs- og konferanser innen fagfeltet. Vi omtaler ny norsk- og internasjonal ROP-forskning, samt sørger 
for oppdatert informasjon om egen forskning, inkludert forskerintervjuer og oversikt over våre 
prosjekter. 

Vi fokuserer på videoformidling som en sentral kanal for opplæring, og tilbyr et fyldig bibliotek for 
videoforedrag med bred faglig profil. 
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Gjennomførte aktiviteter i 2017 
Sommeren 2017 ble ROP.no relansert som en samlet portal for kompetansetjenestenes arbeid. Målet 
med omleggingen var en mer helhetlig kommunikasjon både når det gjelder journalistisk innhold, E-
læringsressurser og informasjon om tjenestens arbeid. Nettstedene ROPtv.no og ROPbruker.no ble 
implementert i hovednettstedet. Det betyr at flere ressurser er tilgjengelig på samme sted.  

På vår seksjon «ROPbruker» finnes nyttige 
spørsmål og andre ressurser for de som er 
berørt av rus og psykiske lidelser. Vi fikk 
også temasider hvor vi samler aktuelt 
innhold om prioriterte områder. Med 
sammenslåing av tre nettsider, ny design 
og ny plattform, ble dette den mest 
omfattende, digitale utviklingsprosessen 
ROP har vært gjennom siden etableringen i 
2012.  

På grunn av omleggingen til én nettportal 
vil statistikk for lesertall ikke være 
sammenlignbare med tallene for 2016. Vi 
gleder oss imidlertid over 142 102 besøk 
på ROP.no i løpet av året.  

Vårt mål er å hele tiden ha en levende og 
kontinuerlig oppdatert nettside. Vi benytter 
kun egenprodusert stoff, fra journalister ansatt i NKROP eller tilknyttede frilansjournalister. I snitt 
publiserte vi i 2017 to nye saker per uke, og de dekker alle kompetansetjenestens satsingsområder. 
De siste årene har vi særlig prioritert forskningsformidling om ROP-lidelser, basert på både egen, 
norsk og internasjonal forskning. Vi publiserte 14 større forskningssaker i 2017. Alle vitenskapelige 
artikler som publiseres av tjenestens ansatte omtales på nettsiden.  

«Månedens forskningsprosjekt» er et nytt, fast innholdselement på nettsiden. Her presenteres en av 
stipendiatene ved NKROP og deres forskningsprosjekt inngående, men teksten skal være lettere å 
lese enn en «vanlig» vitenskapelig artikkel. Ambisjonen er å gi en mer populærvitenskapelig 
fremstilling av forskning ved ROP-tjenesten. 

Satsningen på video fortsatte i 2017, og vårt videobibliotek på ROP.no inneholdt ved årsskiftet 347 
filmer. I løpet av året hadde vi over 60 000 videoavspillinger. Mest sett var et foredrag fra ROP-dagen, 
som handlet om å ha personlighetsforstyrrelse. Hele ROP-dagen ble strømmet live.  
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Mange allmennleger har fullført vårt 
nettkurs om vanedannende legemidler, 
som vi lanserte på senvinteren. E-
læringskurset «Forskrivning av 
vanedannende medikamenter» har som 
mål å øke kunnskapen om når man skal 
starte, når man skal unngå og når man 
skal avslutte behandling med 
vanedannende legemidler.  

Vi noterte oss en positiv fremgang i 
antall ansatte i kommunalt rus- og 
psykisk helsearbeid som har kjennskap 
til våre ressurser. I 2016 hadde 38 
prosent besøkt nettsiden mens 30 prosent hadde lest våre fagartikler. Året etter hadde 58 prosent 
besøkt nettsiden mens 42 prosent hadde lest fagartikler. 

Antall besøkende på ROP.no fordelt etter helseregion viser at det er mindre forskjeller i økter mellom 
helseregionene om vi tar folketall i betraktning, men vi ser likevel at andelen lesere er prosentvis noe 
større på Østlandet. 

Engasjementet i våre sosiale kanaler fortsetter å øke, og i 2017 fikk mange nye følgere på både 
Facebook (20 prosent økning) Twitter (31 prosent økning) og Instagram (40 prosent økning).  

ROP-tjenesten skal bidra i den offentlige debatten om helsetjenestene, og særlig i debatter om rus og 
psykisk helse. Representanter for tjenesten bidrar jevnlig til det offentlige ordskiftet om ROP-lidelser 
ved å skrive kronikker, debattinnlegg og andre fagartikler både til fagtidsskrift og dagspresse, så også i 
2017. Leder Lars Lien og seniorforsker Jørgen Bramness brukes ofte som intervjuobjekter i riks-, 
regional- og lokalpresse; på print, radio og TV, samt som faglige kommentatorer om rus og psykisk 
helse. 

I samarbeid med Tom Vøyvik har Jørgen Bramness skrevet boken Rasjonell bruk av benzodiazepiner 
og z-hypnotika, utgitt av Universitetsforlaget i 2017. Boka ble lansert med et seminar på 
Litteraturhuset i januar 2017, hvor også Helsedirektoratets Veileder i forskrivning av vanedannende 
legemidler (IS-2014) og e-læringskurset om vanedannende legemidler ble presentert. Boka ble 
anmeldt en rekke steder, blant annet i Tidsskriftet for den Norske Legeforening. Det ble også 
publisert fire populærvitenskapelige artikler om bruk av legemidler i 2017, dette i Utposten skrevet av 
Bramness og Gilje Lid. 

Større planer og prosjekter i 2018 
I 2018 vil vi på ROP.no fortsette å fokusere på forskningsformidling. Vi vil omtale forskning innen ROP-
feltet fra inn- og utland, av forskere ansatt ved tjenesten og andre steder. I tillegg ønsker vi å 
prioritere tema knyttet til somatisk helse. Erfaring viser at saker om kosthold, trening og livsstil vekker 
engasjement blant leserne. I tillegg var somatisk helse tema for ROP-dagen 2018, og vi vil følge opp 
temaet journalistisk det kommende året. 

I løpet av høsten 2018 startet arbeidet med å inkludere nettressursen Snakk om rus på ROP.no. Snakk 
om rus er laget spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i 
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spesialisthelsetjenesten. Her finnes elektroniske kartleggingsverktøy som kan hjelpe ansatte til å bli 
bedre rådgivere i samtaler om alkohol og andre rusmidler. 

Videospalten ROPsnakk har vært en suksess etter starten i 2016, og vi fortsetter med dette kortere, 
intervjubaserte videoformatet i 2018. 

Opplæring og undervisning 
Opplæring og undervisning er et av flere strategiske virkemidler for å nå ROP-tjenestens mål om 
kunnskapsspredning og kompetansebygging innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk 
lidelse. ROP-tjenestens opplæringstiltak som kurs og konferanser skal utformes slik at de bidrar til 
endring i praksis, da slike tiltak har mindre effekt dersom de ikke inngår i en helhetlig plan for 
virksomhetene og for de som arbeider i fagfeltet.  

Opplæringen skal ta utgangspunkt i den nasjonal faglige retningslinjen-ROP (IS 1948) og i 
helsetjenestens behov for kompetanse. ROP-tjenesten ønsker å styrke brukere, fagpersoner og 
ledere. Opplæringen skal bidra til at alle tjenester utvikler en kunnskapsbasert praksis.  

ROP-tjenesten gir innspill til undervisningsplaner og undervisning innen eget fagområde i grunn-, 
videreutdanning og etterutdanning ved universiteter og høgskoler. Ansatte i ROP-tjenesten holder 
også en rekke foredrag og gjennomfører undervisning og opplæring både nasjonalt og internasjonalt. 
Dette er en viktig del av tjenestens undervisnings- og opplæringsarbeid. 
 

Gjennomførte aktiviteter i 2017 
ROP-tjenesten arrangerer hvert år en 
nasjonal konferanse, ROP-dagen. I 2017 var 
tema for dagen: «Fra kaos til mestring – rus 
og personlighetsproblemer.» Målet med 
konferansen var å bidra til at en 
brukergruppe som lenge er blitt neglisjert 
får tilbud om god behandling og oppfølging. 

Blant foredragsholderne på årets 
konferanse var Øyvind Urnes, som i samtale 
med bruker Åse-Line Baltzersen ga innblikk i 
hvordan det er å ha en 
personlighetsforstyrrelse. Espen Arnevik problematiserte om ruslidelser og personlighetsforstyrrelser 
er ulike uttrykk for like problemer, mens Nina Arefjord presenterte hvordan man kan jobbe med 
personlighetsvansker i mentaliseringsbasert terapi (MBT). Konferansen ble arrangert i januar, og 
samlet rundt 500 deltakere på Oslo Kongressenter.  

ROP-tjenesten arrangerer på forespørsel fordypningskurs i kartleggingsverktøyene PRISM, EuropASI 
og EuroADAD. Vi tilrettelegger og formidler også kulturformuleringsintervjuet CFI som ligger på våre 
nettsider. I 2017 ble det gjennomført 3 kurs i EuropASI, 2 kurs i EuroADAD og 1 kurs i PRISM. 
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I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) arrangerte ROP-
tjenesten et nasjonalt opplæringsprogram i ACT og FACT, fem samlinger à to dager. Samlingene går 
over flere år, og i 2015-2017 deltok i alt 140 deltakere. 

Med utgangspunkt i brukerplan og i samarbeid med KoRus – Øst og Fylkesmannen i Hedmark og 
Oppland startet vi vår etablering av to forprosjekter i FACT i rurale strøk. Her står både opplæring og 
forskning sentralt. Det er i løpet av 2017 etablert over 15 forprosjekter i FACT-modellen nasjonalt. 

Helsedirektoratet, NAPHA og NKROP arrangerte høsten 2017 en nasjonal inspirasjonskonferanse om 
ACT og FACT-team. ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er 
en tilpasning av ACT-modellen. Målet med konferansen var å dele erfaringer og kunnskap om 
behandling og oppfølging i slike tverrfaglige samhandlingsteam. 

Større planer og prosjekter i 2018 
I 2018 vil ROP-tjenesten fortsette arbeidet med å utvikle opplæringsprogram. Tjenesten har innledet 
samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) om å utvikle et internopplæringskurs om 
ROP-lidelser. Her vil vi blant annet bruke flere av video- og filmsinnslagene laget for ROP-TV. 
Tjenesten samarbeider også med Helse Fonna om å utvikle og implementere integrert behandling 
(IDDT).  

ROP-tjenestens kurs i ulike kartleggingsverktøy vil bli tilbudt også i 2018. Satsningen på ACT- og FACT-
modellene fortsetter i form av opplæringsprogrammet og gjennomføring av 
modelltrofasthetsvurderinger i ACT- og FACT -teamene. 

Det arrangeres også i år arbeidsseminar for fylkesmannsembetene, og det blir informasjonsmøter om 
ACT/FACT til ledere og etablerere som ønsker å starte team. 

Forprosjektene i rurale strøk som bygger på elementer fra ACT /FACT fortsetter i 2018. Avgjørelse om 
etablering avgjøres høsten 2018. 

Kompetansetjenesten har utviklet gap-spørreskjemaer knyttet til ulike retningslinjer i rus- og psykisk 
helsefeltet. Gap-undersøkelser eller «Clinical audit» er en metode som benyttes i forbindelse med 
forbedringsarbeid og kvalitetssikring av tjenester. Metoden omfatter evaluering av egen praksis målt 
opp mot eksplisitte kriterier (anbefalinger i retningslinjene), og iverksetting av aktuelle 
forbedringstiltak. Noe av gap-spørreskjemaene er fortsatt under utarbeidelse, andre er allerede 
digitalisert. Vi arbeider nå med å bygge opp en felles digital plattform med gap-undersøkelser knyttet 
til alle retningslinjene og pakkeforløpene i rus- og psykisk helsefeltet. Målet er en database som viser 
hvordan praksis utøves og som bidrar til kvalitetssikring. Databasen er under utarbeidelse og 
forventes klar i 2018. 
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Kontakt oss 
 
Leder  
Prof. Dr. med. Lars Lien  
lars.lien@sykehuset-innlandet.no  
Tlf: (+47) 970 40 683  
 
 
 

Forskningsleder 
Dr. Philos Anne Landheim  
anne.landheim@sykehuset-
innlandet.no  
Tlf: (+47) 408 47 577  
 
 
 

Kommunikasjonsleder  
Kjersti Skar Staarvik  
kjersti.staarvik@rop.no  
Tlf: (+47) 928 48 222  
 

 

Besøk oss på: 
ROP.no 
Facebook.com/roptjenesten 
Twitter: @roptjenesten 

 

Besøksadresse:  
Kjonerud kompetansesenter  
Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad 
 
 
 

Postadresse:  
Sykehuset Innlandet HF  
Divisjon Psykisk Helsevern  
Postboks 104, 2381 Brumunddal
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Vedlegg 1: Publikasjoner 2017 
 

Rapport: 

Anne Landheim, Ellen Hoxmark, Amund Aakerholt, Kristian Aasbrenn: Potensialet for Assertive 
Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge. NAPHA-rapport 2017 
 

Vitenskapelige artikler: 

Anna Belfrage: 

Belfrage A., Grotmol K.S., Lien L., Moum T., Wiese R.V., Tyssen R. (2017). Medical school predictors of 
later perceived mastery of clinical work among Norwegian doctors: a cohort study with 10-year and 
20-year follow-up. http://bmjopen.bmj.com/content/7/9/e014462 

Abebe DS. 

Feng T., Abebe D.S. (2017). Eating behaviour disorders among adolescents in a middle school in 
Dongfanghong, China. J Eat Disord. 2017 Oct 26;5:47. doi: 10.1186/s40337-017-0175-x. eCollection 
2017. 

Abebe DS, Lien L, Elstad JI. (2017). Immigrants' utilization of specialist mental healthcare according to 
age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol. 2017 Jun;52(6):679-687. doi: 10.1007/s00127-017-1381-1. Epub 2017 Apr 4. 

Eva Brekke: 

Brekke, E., Lien, L., Davidson, L., & Biong, S. (2017). First-person experiences of recovery in co-
occurring mental health and substance use conditions. Advances in Dual Diagnosis, 10(1), 13-24.  

Brekke, E., Lien, L. & Biong, S. (2017). Experiences of Professional Helping Relations by Persons with 
Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders. International Journal of Mental Health and 
Addiction. DOI 10.1007/s11469-017-9780-9. 

Fred Arne Thorberg: 

Lyvers, M., Bremner, M., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A. (in press). Rash Impulsiveness and 
Negative Mood, but not Alexithymia or Reward Sensitivity, Differentiate Young to Middle-Aged 
Chronic Daily Smokers from Never-Smokers. Journal of Psychoactive Drugs. PMID: 28895792. 

Lyvers, M., Jones, V., Edwards, M. S., Wood, K., & Thorberg, F. A. (in press). Personality and 
Neurocognitive Traits Associated with Treatment Retention in a Therapeutic Community for 
Substance Dependence. Therapeutic Communities: The International Journal of Therapeutic 
Communities.  

Lyvers, M., McCann, K., Coundouris, S., Edwards., M. S., Thorberg, F. A. (in press). The Externally 
Oriented Thinking Facet of Alexithymia in Relation to Alcohol Consumption, Facial Emotion 
Recognition, and Emotional Empathy. American Journal of Psychology.  

Lyvers, M., Coundouris, S., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A. (in press). Alexithymia, Rewards 
Sensitivity and Risky Drinking: The Role of Internal Drinking Motives. Addiction Research and Theory. 
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Lyvers, M., Davis, S., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A. (2017). Alexithymia, Fear of Intimacy and 
Attachment in Young Adults. IAFOR Journal of Psychology and the Behavioral Sciences, 3, 1-11. 

Lyvers, M., Stafford, K. A., Edwards, M. S., & Thorberg, F.A. (2017). Alexithymia and Caffeine: The Role 
of Caffeine Expectancies and Craving. Journal of Substance Use, 22, 265-273.  

Lyvers, M., Kohlsdorf, S. M., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A. (2017). Alexithymia and Mood: 
Recognition of Emotion in Self and Others. American Journal of Psychology, 130 (1), 88-92 
 

Jørgen Bramness: 

Mørland J., Bramness J.G. (2017). (2017). Effekter av cannabis varer lenger enn antatt. Tidsskrift for 
den norske legeforening, 2017 Oct 30;137(20). doi: 10.4045/tidsskr.17.0429. Print 2017 Oct 31. 
Norwegian.  

Torvik F.A., Ystrom E., Gustavson K., Rosenström T.H., Bramness J.G., Gillespie N., Aggen S.H., Kendler 
K.S., Reichborn-Kjennerud T. (2017). Diagnostic and genetic overlap of three common mental 
disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatr Scand. 2018 Jan;137(1):54-64. 
doi: 10.1111/acps.12829. Epub 2017 Oct 26. 

Holdø I., Bramness J.G., Handal M., Torgersen L., Reichborn-Kjennerud T., Ystrøm E., Nordeng H., 
Skurtveit S. (2017). Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-
reported survey data and prescription registry data. J Pharm Policy Pract. 2017 Sep 8;10:28. doi: 
10.1186/s40545-017-0117-7. eCollection 2017. 

Neupane S.P., Bramness J.G., Lien L. (2017). Comorbid post-traumatic stress disorder in alcohol use 
disorder: relationships to demography, drinking and neuroimmune profile. BMC Psychiatry. 2017 Aug 
29;17(1):312. doi: 10.1186/s12888-017-1479-8. 

Kringen M.K., Chalabianloo F., Bernard J.P., Bramness J.G., Molden E., Høiseth G. (2017). Combined 
Effect of CYP2B6 Genotype and Other Candidate Genes on a Steady-State Serum Concentration of 
Methadone in Opioid Maintenance Treatment. Ther Drug Monit. 2017 Oct;39(5):550-555. doi: 
10.1097/FTD.0000000000000437.  

Engh J.A., Bramness J.G. (2017). Psychosis relapse, medication non-adherence, and cannabis. Lancet 
Psychiatry. 2017 Aug;4(8):578-579. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30254-7. Epub 2017 Jul 10.  

Gjerden P., Bramness J.G., Tvete I.F., Slørdal L. (2017). The antipsychotic agent quetiapine is 
increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015. Eur J Clin Pharmacol. 
2017 Sep;73(9):1173-1179. doi: 10.1007/s00228-017-2281-8. Epub 2017 Jun 16. 

Bjørkhaug S.T., Skar V., Medhus A.W., Tollisen A., Bramness J.G., Valeur J. (2017). Chronic alcohol 
overconsumption may alter gut microbial metabolism: a retrospective study of 719 13C-D-xylose 
breath test results. Microb Ecol Health Dis. 2017 Mar 17;28(1):1301725. doi: 
10.1080/16512235.2017.1301725. eCollection 2017. 

Salvatore S., Bramness J.G., Røislien J. (2017). Erratum to: Exploring functional data analysis and 
wavelet principal component analysis on ecstasy (MDMA) wastewater data. BMC Med Res Methodol. 
2017 Feb 23;17(1):34. doi: 10.1186/s12874-017-0311-y.  
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Weibell M.A., Hegelstad W.T.V., Auestad B., Bramness J.G., Evensen J., Haahr U., Joa I., Johannessen 
J.O., Larsen T.K., Melle I., Opjordsmoen S., Rund B.R., Simonsen E., Vaglum P., McGlashan T., McGorry 
P., Friis S. (2017). The Effect of Substance Use on 10-Year Outcome in First-Episode Psychosis. 
Schizophr Bull. 2017 Jul 1;43(4):843-851. doi: 10.1093/schbul/sbw179. 

Rognli E.B., Bramness J.G., Skurtveit S., Bukten A. (2017). Substance use and sociodemographic 
background as risk factors for lifetime psychotic experiences in a non-clinical sample. J Subst Abuse 
Treat. 2017 Mar;74:42-47. doi: 10.1016/j.jsat.2016.12.007. Epub 2016 Dec 29. 

Salvatore S., Røislien J., Baz-Lomba J.A., Bramness J.G. (2017). Assessing prescription drug abuse using 
functional principal component analysis (FPCA) of wastewater data. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 
2017 Mar;26(3):320-326. doi: 10.1002/pds.4127. Epub 2016 Nov 11. 

Nesvåg R., Reichborn-Kjennerud T., Gillespie N.A., Knudsen G.P., Bramness J.G., Kendler K.S., Ystrom 
E. (2017). Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and 
Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins. Schizophr Bull. 2017 May 1;43(3):644-653. doi: 
10.1093/schbul/sbw101. 

Lars Lien: 

Abebe D.S., Lien L., Elstad J.I. (2017). Immigrants' utilization of specialist mental healthcare according 
to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2017 Jun;52(6):679-687. doi: 10.1007/s00127-017-1381-1. Epub 2017 
Apr 4. 

Dalgard F.J., Svensson Å., Gieler U., Tomas-Aragones L., Lien L., Poot F., Jemec G.B.E., Misery L., Szabo 
C., Linder D., Sampogna F., Evers A.W.M., Anders Halvorsen J., Balieva F., Szepietowski J., Lvov A., 
Marron S.E., Alturnay I.K., Finlay A.Y., Salek S.S., Kupfer J. (2017). Dermatologists across Europe 
underestimate depression and anxiety: results from 3635 dermatological consultations. Br J 
Dermatol. 2017 Dec 16. doi: 10.1111/bjd.16250.  

Szabó C., Altmayer A., Lien L., Poot F., Gieler U., Tomas-Aragones L., Kupfer J., Jemec G.B.E., Misery L., 
Linder M.D., Sampogna F., van Middendorp H., Halvorsen J.A., Balieva F., Szepietowski J.C., Romanov 
D., Marron S.E., Altunay I.K., Finlay A.Y., Salek S.S., Dalgard F. (2017). Attachment Styles of 
Dermatological Patients in Europe: A Multi-centre Study in 13 Countries. Acta Derm Venereol. 2017 
Jul 6;97(7):813-818. doi: 10.2340/00015555-2619. 

Balieva F., Kupfer J., Lien L., Gieler U., Finlay A.Y., Tomás-Aragonés L., Poot F., Misery L., Sampogna F., 
van Middendorp H., Halvorsen J.A., Szepietowski J.C., Lvov A., Marrón S.E., Salek M.S., Dalgard FJ. 
(2017). The burden of common skin diseases assessed with the EQ5D™: a European multicentre study 
in 13 countries. Br J Dermatol. 2017 May;176(5):1170-1178. doi: 10.1111/bjd.15280. Epub 2017 Apr 
10. 

Sampogna F., Abeni D., Gieler U., Tomas-Aragones L., Lien L., Titeca G., Jemec G.B., Misery L., Szabó 
C., Linder M.D., Evers A.W., Halvorsen J.A., Balieva F., Szepietowski J.C., Romanov D.V., Marron S.E., 
Altunay I.K., Finlay A.Y., Salek S.S., Kupfer J., Dalgard F. (2017). Impairment of Sexual Life in 3,485 
Dermatological Outpatients From a Multicentre Study in 13 European Countries. Acta Derm Venereol. 
2017 Apr 6;97(4):478-482. doi: 10.2340/00015555-2561. 

Sudan Prasad Neupane: 
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Neupane S.P., Bramness J.G., Lien L. ( 2017). Comorbid post-traumatic stress disorder in alcohol use 
disorder: relationships to demography, drinking and neuroimmune profile. BMC Psychiatry. 2017 Aug 
29;17(1):312. doi: 10.1186/s12888-017-1479-8. 

Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health 
care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease 
Study 2015.GBD 2015 Healthcare Access and Quality Collaborators incl. Neupane SP. Lancet. 2017 
May 18. pii: S0140-6736(17)30818-8. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30818-8.  

Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a 
systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015.GBD 2015 Tobacco Collaborators 
incl. Neupane SP. Lancet. 2017 May 13;389(10082):1885-1906. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30819-
X. Epub 2017 Apr 5. 

Vedlegg 2: Forskningsprosjekter  
Behandling av rus- og samtidig psykisk lidelse blant unge innvandrere i Norge: en kvalitativ studie 
Prosjektleder: Henning Pettersen, Sykehuset Innlandet HF 
Prosjektperiode: 2018-2020 
Samarbeidspartnere: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) 

Prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS) 
Prosjektleder: Knut Boe Kielland 
Prosjektperiode: 2017-2021 
Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, AbbVie AS og Akershus universitetssykehus 

Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner 
Prosjektleder: Lars Lien 
Prosjektperiode: 2017-2018 
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Innlandet 

Kroppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske 
implikasjoner 
Prosjektleder: Jørgen Bramness 
Prosjektperiode: 2017-2023 
Samarbeidspartnere: Bergen Addiction Research (BAR) ved Haukeland sykehus, Senter for 
psykofarmakologi (SFP) ved Diakonhjemmet sykehuset og Avdeling for farmakologi ved St. Olavs 
Hospital 

Bedre psykosebehandling 
Prosjektleder: Torleif Ruud 
Prosjektperiode: 2016-2018 
Samarbeidspartnere: Mental helse Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Fonna HF, 
Stavanger universitetssykehus HF, Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus 
universitetssykehus HF (forskningsansvarlig) 

En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/Oppland studien (LAR HO II) 
Prosjektmedarbeidere: Arne Jan Hjemsæter, Anne Signe Landheim, Knut Boe Kielland 
Prosjektperiode: 2015-2018 
Samarbeidspartnere: Sykehuset Innlandet 
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Samarbeidsrelatert forskning på rusfrihet hos personer med alvorlig rusmiddelavhengighet 
Prosjektleder: Henning Pettersen 
Prosjektperiode: 2015-2018 
Samarbeidspartnere: Jeanette Rundgren (KoRus Øst), Stig Haugrud (Sagatun brukerstyrt senter) og 
Tore Klausen (Kirkens sosialtjeneste). 

Forskningsbasert evaluering av FACT team  
Prosjektleder: Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF 
Prosjektperiode: 2015-2019 

ROP-III studien 
Prosjektleder: Anne Landheim 
Prosjektperiode: 2015-2018 
Samarbeidspartnere: Høgskolen i Sør-Øst Norge, Yale University, Dartmouth Psychiatric Research 
Centre, Gjøvik DPS 
 
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner?  
Prosjektleder: Lars Lien 
Prosjektperiode: 2015 – 2018 
Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo 

LAR-ROP studien 
Prosjektleder: Anne Landheim 
Prosjektperiode: 2015-2025 
Samarbeidspartnere: SERAF. Internasjonale samarbeidspartnere er Dartmouth Psychiatric Research 
Centre, USA, v/ R.E. Drake og NationalAddiction Centre, Kings College, London, UK v/ M. Gossop. 

Fra gap til endring - en kvalitativ studie av implementering av ROP-retningslinja i psykisk helsevern 
Prosjektleder: Lars Lien  
Prosjektperiode: 2014-2018 
Samarbeidspartnere: DPS Fredrikstad  

Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: Recoveryorientert praksis 
i primærhelsetjenesten  
Prosjektleder: Lars Lien 
Prosjektperiode: 2014 – 2018 
Samarbeidspartnere: Stange kommune og Høgskolen i Sør-Øst 

Bruk av alimemazine og søvnproblemer de første tre leveår 
Prosjektleder: Jørgen Gustav Bramness 
Prosjektperiode: 2014-2018 
Samarbeidspartnere: Senter for rus og avhengighetsforskning (UiO) og Nasjonalt folkehelseinstitutt 
(FHI) 

Evaluering av ROP-Vestfold 
Prosjektleder: Anne Landheim 
Prosjektperiode: 2013-2018 

ADHD hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
Prosjektleder: Jørgen Bramness 
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Prosjektperiode: 2013-2017 
Samarbeidspartnere: Senter for rus og avhengighetsforskning (UiO) 


