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Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av 

personer med samtidig rus- og psykisk lidelse - ROP - lidelser 

 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til brev av 24.11.2010 vedrørende høring på nasjonal faglig 
retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykiske 
lidelser, ROP-lidelser. 
 
Behovet for en styrket innsats overfor denne gruppen har vært anerkjent hos nasjonale 
myndigheter, hos pasienter og pårørende, og i hjelpeapparatet over lang tid. Behandlingen av 
denne pasientgruppen av vært preget av et fragmentert tjenestetilbud og mangel på 
kontinuitet og samhandling mellom tjenester og tjenestenivå. Det er derfor bra at det kommer 
faglige retningslinjer som kan brukes i ulike deler av hjelpeapparatet. Veilederen vil etter vår 
mening styrke en kunnskapsbasert praksis og være et bidrag til å kvalitetssikre tjenestetilbudet 
overfor en svært sårbar og utsatt pasientgruppe. 
 
Veilederen er bygd opp med en struktur hvor de tre hovedområdene gir en god inngang til de 
ulike delene av veilederen. Det faglige innholdet presenteres ryddig og tydelig innenfor de 
enkelte hovedområdene. Det er mulig at veilederen kan virke noe omstendelig og omfattende i 
praktisk klinisk arbeid. Det er lagt betydelig og god vekt på kartlegging, utreding og 
diagnostisering. Etter vår mening ville det også vært hensiktsmessig å ta i bruk 
kartleggingsverktøy for vurdering av funksjonsnivå og mestring i dagliglivet.  
 
Etter vår mening skisseres det en god plan for implementering av veilederen. Den elektroniske 
utgaven vil fungere som et praktisk hjelpemiddel til ulike diagnostiske verktøy og linker til 
informasjonskilder som i større grad muliggjør en kunnskapsbasert praksis. 
 
Brukermedvirkning og pårørende 
NSF støtter veilederens overordnede mål om en størst mulig grad av selvstendighet og 
mestring av egen tilværelse. Dette innebærer blant annet at pasient og pårørende har en reel 
innflytelse på utforming av tjenestetilbudet og medvirkning i egen behandling. Myndigheter og 
arbeidsgivere må utvikle tydelige rutiner og gode holdninger for pasientmedvirkning. 
Veilederen er lite konkret på hvordan en god brukermedvirkning kan gjennomføres. Mulig 
kunne dette vært løst ved å vise til gode eksempler.  
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Etiske aspekter 
NSF mener helsehjelpen skal være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i respekten for det 
enkelte menneskets liv og iboende verdighet. Respekt for pasientens autonomi og medvirkning 
i egen behandling blir særskilt viktig i møte med pasienter som sliter med rus og psykisk 
helsesvikt. Denne pasientgruppen er av mange plassert nederst i samfunnets hierarki hvor 
mange opplever å bli møtt med liten verdighet. 
 
Opptrappinsplan for psykisk helse har vektlagt mest mulig frivillighet i utredning og behandling. 
Bruk av tvang overfor denne pasientgruppen skal derfor brukes med stor varsomhet.  Tvang 
kan oppleves som urettmessig, nedbrytende og helseskadelig, samtidig som tvang kan være 
beste utvei for å sikre liv og ivareta alvorlig helsesvikt. Godt kommunalt arbeid og individuell 
oppfølging over tid vil være viktige tiltak for å forebygge bruk av tvang.   
 
 
Utredning 
NSF mener at utredningen må være en del av et eksisterende behandlingstiltak som fører til 
videre tilbud om behandling innen spesialisthelsetjenesten og oppfølging i kommunen. Som 
veilederen påpeker er det viktig at utredningen ikke skjer isolert. Det er bra at veilederen gir 
konkrete råd og tips om ulike screening- og diagnostiske verktøy. Som nevnt innledningsvis i 
vårt høringssvar foreslår vi at det tas i bruk kartleggingsverktøy knyttet til mestring i dagliglivet, 
både fysisk, psykisk og sosial fungering. Dette vil være viktig med tanke på blant annet boevne 
og behov for oppfølging i hverdagen. 
 
En rekke områder som bør være gjenstand for utredning er beskrevet. Dette er områder som 
med fordel kunne være satt opp i en tabell. En oversiktelig tabell vil kunne være et nyttig 
verktøy som behandler og pasient i felleskap kunne ta utgangspunkt i. Hva er kartlagt før? Hva 
er aktuelt nå? Hvordan skal vi oppsummere utredningen? Hva motiverer for endring? 
 
 
Behandling,  oppfølging og ansvarsfordeling 
NSF mener veilederen kunne vært tydeligere på hva som er spesialisthelsetjenestens ansvar og 
hva som er kommunens ansvar i et behandlingsperspektiv. Veilederen gir ikke noen definisjon 
av behandlingsbegrepet. Hva er behandling og hva er et behandlingsforløp for denne gruppen? 
Eksempler fra praksis kunne bidratt til å tydeliggjøre gode behandlingsforløp. Svært mange i 
denne gruppen har kroniske lidelser som vil trenge behandling  og oppfølging over flere år. 
Veilederen gir en god oversikt over en aktuelle tiltak og ansvarsforhold på ulike tjenestenivå. 
Dette bidrar til å sikre god samhandling og ansvarsfordeling mellom ulike tjenester og 
tjenestenivå. Vi mener at kommunens ansvar for individuell plan og koordinering av tjenester 
er særskilt viktig. Som veilederen selv understreker, uenighet om ansvarsforhold må ikke føre 
til at pasienter ikke får et godt tilbud om utredning, behandling og oppfølging. 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Mette Ramstad Dønåsen Svein Roald Olsen 

Fagsjef Spesialrådgiver 
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