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Rusmisbrukere som er
under behandling med
metadon eller Subutex
har færre alvorlige
sykdomstilfeller og
færre overdoser.

HELENE SKJEGEESTAD
ANEITE KARISEN (Mo)

— Forsl~eUen mellom livet før
metadon og livet etter kan ikke

I sammenlignes. Den tysiske hel-
sen blir bedre fordi man endrer
livsstil og slipper eksempelvis
apreytebnsk. I tillegg er uelvføl

I gelig livet på Itiøret svært hardt
for kroppen. Med regelmessig
oppfølging og metadon fikk jeg
balansen tilbake i livet og kunne
begynne å fokusere på den om
fattende og helt nødvendige
endringsprosessen, sier Lise
Aasmundstad, tidligere rusmis
bruker - nå sosial entreprenør
og eier av firmaet REHAEpio
ten som tilbyr egenutviklede
kurs til rusfeltet

Skadereduksjon. Aasmund
stad hadde vært rusmisbruker i
20 årfer hun som On av de første
i Norge fikk tilbud om rehabii
tering gjennom legemiddelassi
stert rehabilitering (LAR) i1998.
Det vil si at istedenfor heroin,
fikk hun tilbud om metadon. En
ny forskningarapport viser at
LAR-pasienter opplever færre
alvorlige sykdomstilfelier enn
før de startet i LAR. Det mener
Aasmundstad understreker vik
tigheten av åfortsette med LAR.

- Metsdonen har gitt meg for
utsetning til å leve et ordinært
livuten rus, sier hun

- Gladmelding. Porsknings
gruppen bak den nye rapporten
hsrsettpåforekomstenavajvor
lig kroppslig sykdom hos 200
norske LAR-pasienter før, under
og etter behandling. En av fors
kerne bak den nye foralmings
rapporten mener at resultatet er
godenyheterforpasienteroghe
handlere.

— Dette er engladmelding som
viser at LAR-behandling nytter.
Vi ser en storredukajoni de mest
alvorlige tilfellene av sykdom
knyttet til rusmisbruk når pasi
entene er i behandling, sier all
mennlege Iver Skeie, stipendiat
ved Senter for ros- og avhengig-

hetsforukning (Seraf) ved UiO.
Hovedfunnene i rapporten er:

• Akutte rusrelaterte sykdoms
tilfeller ble redusert med 76
prouent under behandlIng,
sammenlIgnet med før behand
ling.

• Blant disse er overdoser redu
sert med 64 prosent og kompli
kasjoner i forbindelse med
sprøytebruk med 83 prosent

Legemiddelassistert behandling
har vært omdiskutert siden det
ble innført, særlig blant dem
uom sverger til en medikament
fri rehabifitering. Når man nå
planlegger en ny narkotika-
melding i løpet av 2011 skal den
ne typen rehabifitering igjen
diskuteres, spesielt med bak
gnsnn i Stoltenberg-utvalgets
forslag om å utvide tilbudet til
også å gjelde behandling med
heroin. Rapporten føyer seg der
for inn i debatten om forholdet
mellom rehabilitering og skade-
reduksjon.

Farlig å avbryte. Man holder
seg fiskere så lenge man holder
seg i behandling. Dette gjelder
også dem aom fortsetter å ruse
seg i LAR. Hvis man avbrytes
blir uituasjonen derimot straks
verre.

Friakere. Dataene våre viserat
bruken under LAR-behandling
holder segfriskere enn før degår
inn i systemet De som avbryter
behandlingen, får derimot en
femdobling av ruarelaterte syk
domstilfeller i tiden etter be
handling sammenlignet med ti-
den ibehandling, sier Iver Skeie.
- Betyr dette at risiltoess ved
å avbryte gjør det mer trygt å
Ikke gå Inn I IÅR-systemet I
første omgang?

- Nei, det vil jeg ikke ut Som
undersøkelsen viser, reduseres
sykeligheten kraftig når man ei
LAR og annen forskning viser at
dødeliglseten reduseres.

Langvarig tIltak. De fleste
som starter LAR, har prøvd an
nen behandling tidligere uten å
oppnå nssfrihet. Det er viktig at
man i utgangspunktet ikke ser
på LAR som et tidsavgrenset til
tak, men tvert om som en lang-
varig og kanslç)e livslang be
handling.

etadon
Hovedfunn
Totalt antall akutte rusrelaterte sykdomstilfeller redusert med
76 prosent i LAR sammenlignet med fer LAR.
Blant disse er overdoser redusert med 64 pst
KomplIkasjoner til spraytebruk (i hovedsak bakterielle infek
sjoner, lokale som byller/abscesser, og de mest alvorlige som
spres med blodet rundt i kroppen) redusert med 83 pst.
Ogaå pasienter som ruser seg i LAR, opplever stor reduksjon i
rusrelaterte sykdomstilfrller, de 25 pst. som ruset seg mest
opplevde 72 pst reduksjon.
Blant pasienter som avbryter LAR er rusrelaterte sykdoms
tilfeller fem ganger hyppigere etter LAR enn i LAR-perioden.

Overdoser redusert med 64 prosent

der seg fris m d
• Farlig å avbryte behandlingen
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Legemiddelassistert behandling
Oplatavhenglge rusmisbrukere (flest heroinbrukere) blir behandlet med metadon eller buprenorfin
(Suboxone eller Subutex) som erstatning for illegale stoffer. Slik erstatningsmedisin inntas som tabletter
eller mikstur, og gir, dersom de brukes på riktig måte, stabilisering uten rus eller abstinens.
Ble Introdusert i Norge i 1998, startet i USA på 1960-tallet.
31.122010 var6OlS personer under LAR-behandling i Norge og antallet som noen gang hadde vært i LAR var
7905. Man regner med at omtrent 10 000 personer kan ha behov for denne typen behandling.
Stoitenberg-satvalget åpner i sin rapport for at man også skal kunne behandle opiatavhengige med heroin på
samme måte som med metadon eller Ssbutex/Ssboxone. I løpet av 2011 er det varslet en ny stortingsmelding
om ruspolitikken.

Rjlnipøftm fakta

Lise Aasai~undstad var nasmlsbrsaker 120 år før hun som On av
de første I Norge fikk behandlIng med metadon. — Metadonen
har 9ltt meg fonataetning til å leve som et normalt menneske,
sier hun.

I tillegg ber LAR-systemet se «M~donen har gitt
det som en viktig oppgave å hol
de pasienter ibehandling når de meg forutsetning til å
først har startet, også dem som l~e et ordinært liv
ikke oppnår stabil ruafrihet, sier
Skeie. uten rus»

hdeseggeulad@afteepesses.ss
Lise Aasmundsted

Behan ing med
metadon i Norden
Norge: Sent igang, mer og mer utbredt
Startet 1994 (retningslinjer revidert i 2010) 4
Antall (20081: 5000 personer
Venteilste: Ja
Krav: Avhengighet, andre behandlingstilbud
vurdert
Mål: økt livskvalltet, skadereduksjon

Sverige: Tidlig i gang, men fremdeles lite utbredt
Startet 1966 (retningslinjer revidert i 2010)
Antall (2007): 2760 p~rsoner
Ventellute: Ja
Krav: Over 20 år, mer enn ett års avhengighet
Mål: Rehabilitering, økt helse- og soslalgevinst

Finland: Sent igang, lite rusmilje
Startet 1994 (retningslinjer revidert i 2008)
Antall (2008): 1200 personer
Ventellute: Ja
Krav: Avhengighet, avrusning ikke mulig
Mål: Avrusning, rehabilitering og skadereduk
sjon

Danmark: Mest liberale, har preveprosjekt med
heroin
Startet 1960-tallet (retningslinjer revidert i
2009)
Antall (200B): 8060 (av disse 60 på heroin)
Venteliste: Nei
Ksav: Avhengighet
Mål: Skadereduksjon, stabilisering av
livssituasjon

Kilde:SIRIJS/Substilusjossbeliasdlisgens
plass inordisknarkorika-oghelsepolirikk
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