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ROP-samarbeid i  

Helse Stavanger-området 

 



• Donny Hathaway  - «Voices Inside (Everything is 

everything» 

• «Mr Hathaway»  i  Amy Winehouses «Rehab» 
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Rogaland A-senter (TSB) 
• Avrusingsavdeling 16 senger inkl akutt 

• Poliklinikk >30 år 

• Behandlingsavd ca 4 mnd 16 senger 

• Avd for gravide og småbarnsfam 5 
plassar 

• KoRus Vest  

 

Psykiatriveka 11.03.19 Reidar Stokke, avdelingssjef Rogaland A-senter 



Disposisjon 

• ROP-tilsynet 2017-18 – Risikovurdering 

• Tilsyn lokalt Stavanger DPS 

• Prosess for å lukke avvik i vårt område 

• ROP-pasientforløp i Helse Stavanger-området 

• Erfaringar  

• Utfordringar vidare / dagens 2 kasus 

• Gjerne diskusjonar undervegs 
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13 risikopunkter 
• Manglende samtidig og integrert behandling i psykisk 

helsevern og tverrfaglig spes. rusbehandling(TSB) 

• Får ikke tilpasset bolig 

• Mangelfull utredning, vurdering og diagnostisering av 

somatisk og psykisk helse og rusavhengighet   

• Tilpasset aktivitetstilbud mangler  

• Mangelfull brukermedvirkning på individnivå 

• Pårørende og annet nettverk overses 

• Dobbeltkompetanse mangler i kommunene 

• Mangelfull vurdering av overdose-, volds-og selvmordsrisiko 

• Utskrivning som reaksjon 

• Svak samhandling i kommunene 

• Dobbeltkompetanse mangler i spesialisthelsetjenesten  

• Ikke aktivt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene 

• Mangelfulle risikovurderinger på systemnivå  
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Manglende samtidig og integrert 
behandling   

• Alvorlig syke pasienter rammes særlig hardt 

av fragmentert og usammenhengende 

behandling.  

• Somatiske helse ikke godt nok ivaretatt 

• Hovedproblem: det mangler kompetanse om 

rus i psykisk helsevern og om psykiske 

lidelser i TSB.  

• I tillegg mangler samhandlingskompetanse 

som kunne kompensert for en i 

utgangspunktet hensiktsmessig 

spesialisering.  
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Mangelfull utredning, 
vurdering og diagnostisering 

• det settes ofte ikke diagnoser 

• om de settes, så revurderes de ikke igjen senere.  

• Tjenestene tar seg ikke tid til å utrede, vurdere og 

diagnostisere.  

• pasienter med psykoser går inn og ut av 

akuttavdelinger flere ganger  

– får akuttbehandling, men ikke utredning og 

behandling for den underliggende lidelsen.  

• For pasienter som har vært innlagt akutt to ganger 

med psykose: god grunn for å utrede videre.  
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Dobbeltkompetanse mangler i 
spesialisthelsetjenesten   
 

• Det er lite kompetanse i psykisk helsevern om rus 

og lite kompetanse i TSB om psykisk lidelse 

• Behandlere innen psykisk helsevern kvier seg for å 

ta opp temaet rus med pasientene. Det finnes 

anbefalt verktøy for å kartlegge bruk av rusmidler 

hos pasientene. De skal være kjent hos personalet, 

som skal være i stand til å bruke verktøyet.  

• Men: det pågår forbedringsarbeid, stadig flere 

fagpersoner som har dobbeltkompetanse.  
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Du er her: 

Tilsyn Tilsynsrapporter Rogaland 2017  

TILSYNSRAPPORT 

Rapport fra tilsyn med Helse Stavanger HF,  

Klinikk psykisk helsevern voksne,  

Stavanger DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk –  

spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og  

mulig samtidig ruslidelse 2017  
Tidsrom for tilsynet: 

5.- 11. mai 2017 

Fylkesmannen i Rogaland 

 

                  

RegelverkTilsynRettigheter og klager 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/rogaland/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/rogaland/2017/
https://www.helsetilsynet.no/
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/
https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/
https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/
https://www.helsetilsynet.no/


5. Funn 

  

Det ble avdekket ett avvik. 

Avvik: Ledelsen har ikke sørget for nødvendig 

tilrettelegging og oppfølging av at pasienter med 

psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse blir 

utredet og tilbys samordnet og eller integrert 

behandling. 

Avvik fra: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

§§ 6-9, jf lov om spesialisthelsetjenester § 2-2 og § 3-

4 a. 
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• Avviket bygger på: 

• Ansvars- og oppgavefordeling mellom DPS 

poliklinikk og TSB [1] er ikke klarlagt - gjelder 

spesielt pasienter med moderat og mindre alvorlig 

psykisk lidelse og ruslidelse. 

• Retningslinjer for samarbeidet mellom DPS 

poliklinikk og TSB er ikke utarbeidet. 

• I DPS poliklinikk er det ikke en felles etablert 

praksis for å samarbeide med TSB.(…) opp til den 

enkelte behandler om og hvordan samarbeid med 

TSB etableres. 
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• ikke avtaler og retningslinjer for samarbeidet 

mellom DPS-et og TSB.  

• Ansatte har ulik kompetanse om 

rusmiddel/rusmiddelproblem -opp til den enkelte 

behandler å ta stilling til om annen kompetanse er 

nødvendig, og i tilfelle be om bistand.  

• Det er opp til den enkelte behandler om, når og 

hvilke saker hun/han tar opp i teammøte ukentlig. 
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• avdekket rusmiddelproblematikk følges i 

varierende grad opp med systematisk utredning og 

diagnostisering. 

– Differensialdiagnostiske vurderinger er ikke gjort 

– ikke felles innarbeidet praksis for sette 

rusdiagnose/-diagnoser. 

– Det fremgår ikke av journal om spesialist har 

kvalitetssikret utredning og diagnostisering. 

– Det er stor variasjon i om behandlingsplan blir 

utarbeidet. 

• Epikrise kvalitetssikres ikke/kontrasigneres ikke av 

spesialist. 
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Tankar frå TSB etter tilsynet 

• Flaks at det var DPSet som fekk tilsynet, og ikkje 

vi….. 

• Vi hadde fått mange av dei samme avvika 

• Her må vi brette opp ermane og hekte oss på 

• Ikkje med 14 enkeltvise avtalar på kryss og tvers , 

men ein overordna avtale som gjeld alle 
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Prosess 

• Hausten 2017: SUS sette ned arbeidsgrupper på 

tvers av PHV og TSB med hyppige møter og rask 

framdrift,  

• Ferdig ca  årsskiftet 2017/18 

• Felles avtale signert for alle aktørar PHV/TSB 

• -> avvik lukka 
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• Dr Google - pasientforløp ROP Helse Stavanger 
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https://www.google.com/search?source=hp&ei=5XGFXPiAMKGJrwTB7qigDA&q=pasientforl%C3%B8p+ROP+helse+stavanger&btnK=Google-s%C3%B8k&oq=pasientforl%C3%B8p+ROP+helse+stavanger&gs_l=psy-ab.3...2240.15357..15784...6.0..0.130.2822.36j2......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0j0i10j0i13j0i22i30j33i160j33i21.ffftRLM56t4
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Erfaringar i vårt område I 

• Avslår henvisningar og viser til den andre sektoren 

• Avtaler sjeldan munnleg før skriftleg henvisning blir 

sendt 

• Overføring skjer av og til ved at epikrisen blir sendt 

som henvisning 

• Kjenner ikkje til felles pasientrettighet (i Helse Vest) 

• Men: sakte betring – fleire overføringsmøter 
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• Kva er ein psykose? 1:00 
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https://www.youtube.com/watch?v=cqDzJ5C6PTk
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• 8 Roller og ansvar 8.1 Sentrale anbefalinger  

• § Personer med akutte psykoser skal ha rett til 

behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om 

lidelsen er rusutløst eller ikke.  

• § For å ivareta et sammenhengende tilbud skal 

den instans som først kommer i kontakt med en 

person med ruslidelse og psykiske lidelse sikre at 

personen følges opp og vurdere behovet for 

individuell plan.  

• § Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre 

instanser også ha et ansvar. Det skal alltid 

etableres forpliktende samarbeid.  

• § Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at 

pasienten får et dårligere behandlingstilbud og blir 

skadelidende.  
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• Retningslinjens målgruppe er personer med 

alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I 

tillegg inkluderes personer med mindre alvorlig 

psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av 

de to typer lidelse er forbundet med betydelig 

funksjonssvikt.  
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• Kva er ein ROP-lidelse? 

• Kva er ein alvorleg ROP-lidelse 

• Kva er ein psykose? 

• Når er ein ROP-lidelse stabilisert? 

• Kven har ansvaret for å utgreie om det er alvorleg 

psykisk liding? Skal dette skje i (døgn) PHV eller 

døgn TSB? Korleis skal dette skje? Tvang /frivillig? 

§§ PHV-lov  eller §§HOL §10-2/10-4 

• Når pasienten er for dårleg til å vere i TSB pga 

forvirring, psykosemistanke og/eller valdsrisiko – 

kven skal då handtere pasienten? 
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• Ustabiliserte ROP pasientar v.s. 

• Stabiliserte ROP-pasientar 
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8.4.1 Helseforetakenes ansvar for pasienter med alvorlig 

psykisk lidelse og alvorlig og mindre alvorlig ruslidelse  

• hovedansvaret ved (alv. ROP-lidelser) ligger hos psykisk 

helsevern, både ved mindre alvorlig og alvorlig ruslidelse.  

• Dersom den psykiske lidelsen er stabilisert, kan imidlertid 

pasienten behandles innen TSB.  

• Det forutsettes da et nært samarbeid med psykisk helsevern, og at 

psykisk helsevern har vurdert dette som forsvarlig behandling av 

alvorlig psykisk lidelse.  

• Behandling i døgninstitusjon kan i enkelte tilfelle gis innenfor TSB 

ved (alvorlig ROP-lidelse), men i samarbeid med psykisk 

helsevern. Institusjonen må da ha tilstrekkelig kompetanse og 

veiledning, og det bør inngås forpliktende avtale på individnivå 

som pasienten er delaktig i og godt informert om, jf. anbefaling 4. 

Psykisk helsevern må være i stand til raskt å overta ansvaret for 

behandlingen fra TSB ved behov. I disse tilfellene kan det inngås 

en konkret avtale om ansvarsfordelingen for hver enkelt pasient 

før behandlingsstart i TSB.  



• 8.8.4 Samhandling (..)TSB og psykisk helsevern  

• (…)Imidlertid vil noen pasienter som er behandlet i 

psykisk helsevern, være godt stabilisert for sin 

psykiske lidelse, men de kan likevel ha et alvorlig 

rusmiddelmisbruk. Da blir rusmiddelmisbruket 

hovedproblemet og videre behandling kan skje 

innenfor TSB.  

• Ved eventuell overføring bør det opprettes en 

samarbeidsavtale mellom pasienten, 

rusbehandlingsinstitusjon og den avdelingen innen 

psykisk helsevern som vil ha ansvaret for 

behandlingen. En slik avtale bør sikre at en 

gjeninnleggelse i psykisk helsevern kan skje raskt 

når det er behov for det. En gjeninnleggelse bør 

vanligvis være kortvarig og etterfølges av fortsatt 

behandling ved rusinstitusjonen.  
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Erfaringar i vårt område II 

• Dei som laga pasientforløpet kjenner det – vi 

kunne nok arbeidd meir med implementering… 

• Beste gjetning: Under 1/3 av forløpa følgjer det 

standardiserte pasientforløpet 

• Samme gamle diskusjonane 

• I verste fall: pasienten fell mellom stolane 

• Men i sakte endring – diskusjonar og konstruktive 

møter på tvers TSB/PHV  
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• To pasientkasus 
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