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When patienthood matters… 

• Paraplyprosjektet «Disease prestige and informal priority settings» ved 
UiO (oktober 2013-mai 2016) 

 
• «Levd erfaring og sosiale konsekvenser av Rusreformen» 

• Hvilken betydning har pasientstatus for brukere? 
• Hvordan pasientrolle og pasientrettigheter forhandles? 
• Hva er sosiale, psykiske og fysiske effekter av ulike ideologier, 

diskurser og forklaringsmodeller på avhengighet? 
 

• 1 års feltarbeid - 6 fylker - opiatavhengige LAR-pasienter og deres 
«profesjonelle» og sosiale nettverk 
 

• Møtesteder rettet mot brukere og private møtesteder 
 

• Samhandlingsmøter: ansvarsgrupper, hjelpemottak, legebesøk, 
avgiftning, apoteket, institusjoner etc. 
 

• Fagmøter, konferanser, politiske treff, forskningsseminarer, 
demonstrasjoner, markeringer etc. 
 

 

 

 



Mange stemmer 

Brukere / pasienter 

Pårørende 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner (ledere, styremedlemmer og medlemmer) 

LAR-overleger 

Primærbehandlere i LAR 

Fastleger 

Lavterskel helsefaglige ansatte 

Lavterskel sosialfaglige ansatte 

Lavterskel ledere 

Rusforskere 

Gatejuristen 

Ansatte i velferdsetaten (Legevakt, Uteseksjonen, MAR Oslo Poliklinikk, Rehab.sentre, Barnevernet) 

Pasientombudet 

Fylkeslege 

Hdir 

Legemiddelverket 



LAR-forskrift 

LAR-retningslinjer 

Pasienten - overlege 

Pasienten - primærbehandler 

«Den oser av mistillit til to personer: det er pasienten og den andre er fastlege.» 

(fastlege) 

Ideologi 

Mistillitens pyramide 

Individ Samfunn 

Kronisk Skjerp deg! 

Rusfritt samfunn 

forbudspolitikk 

Medisinsk 

Sosial 



Hvem behandler jeg? 

«For at vi skal oppnå noe på systemnivå så må det være vanskeligere for noen.»  

(Overlege) 

 

«Jeg kan ikke lide fordi de er bekymret for at eventuelt i framtiden noen eventuelt 

tar seg og eventuelt misbruker medikamenter.» 

 

(Pasient) 

 

«Vi har fått flere slike som ham i det siste og de har begynt å selge. Så vi var nødt til 

å nekte. Vi må jo passe på våre egne. På en måte.» 

 

(Apotek-ansatt, 4 år, stabil) 

 

• Veier felleskapet tyngre enn individ? 

• Folkehelseperspektiv = felles ansvar, individuell straff 

 



Mistenksomme gjengangere 
• LAR-pasienter lyver og manipulerer (vs. bedre liv, bruker de ressursene de har) 

«’Den manipulatoriske siden’ av lege-pasient-forholdet (…) er da lite fremtredende» 

(Skeie 2007) 

 

• De vil ha rus (vs. bedre liv…) 

«Det lille ekstra de snakker om, det er jo gone with the wind. Ferdig med det. Vil bli 

klar i hodet jeg» 

 

• De vil ha løsere ordninger/ mindre kontroll (vs. bedre liv…) 

«(...) noen kan vite hvilken type intern og ekstern kontroll de trenger for å nå sine egne 

behandlingsmål. Personens erfaring og evne til selvkontroll og selvregulering med 

hensyn til stoffbruk kan ses på som en ressurs gjennom hele behandlingsforløpet.» 

(Havnes mfl. 2014) 

 

• De selger (vs. bedre liv…) 

«Og hvis han gjør det, så er det politi sin oppgave. Og uansett må vi ha noe belegg for 

det» 

(Overlege) 

• De vil ha heroin/ morfin (vs. bedre liv…) 

«Det var greit med Dolcontin, men alt handlet jo bare om medisin da, huske, huske, 

pille, pille liksom»; «Fikk ikke denne metthetsfølelsen…» 

 

 

 

 



Profesjonelles redsel  kontroll/ mistenksomhet 

1. At noen dør – «forsvarlighet», «holde seg til trygge rammer»  

«Noen ganger har jeg lurt litt på om kontrollen er viktigere for systemet enn for 

klientene/pasienten. Det gjelder å ha ryggen fri. Tenk om noen dauer.» 

 

2. At man blir tatt for noe – «juridisk dekning», «dokumentasjon» 

 

3. At noen blir ruset – rusfritt samfunn/ «gledesdrepere» 

«Man er livredd for at pasientene skal ‘kjenne’ noe av at man tar medisinen sin, 

som også er en interessant debatt: hadde det vært så forferdelig om pasientene 

opplevde et snev av velbehag av å ta medisinen sin, all den tid det nettopp er 

derfor man får medisin». 

(Lege) 

 

• Er det verdt å ta slike forholdsregler? 

 

• Det som er defensivt for en, virker offensivt for den andre. 

• På sikt blokkerer forsvar/angrep-mekanismer for forbedringer i relasjoner 

 



Der mistenksomheten starter - medikamentvalg 
«LAR stiller helt feil spørsmål» 

(Pasient) 

 

«Videresalg blir mindre aktuelt når du får et medikament du trenger og har lyst på 

selv. Og injisering og sidemisbruk er begge ting man burde ‘straffe’ for i ettertid 

heller enn som forebyggende tiltak og aldri å gi pasienten mulighet til å prøve det ut 

(…) jeg ville ikke risikere å miste et medikament jeg var fornøyd med (…) Kanskje 

aller viktigst hadde det vært å gi pasientene inntrykket av at man blir tatt på alvor og 

blir lyttet til.»  

 

(Pasient) 

 

• Fritt behandlingsvalg: «Til syvende og sist er det ditt valg» (lege om med.fri beh.) 

 

• Gi sjanse? Prøve ut? «Det er pasienter som tåler disse stoffene» (overlege) 

 

• Prinsippfast vs. pragmatisk behandling 

 

• Individuell behandling 



Brukerkompetanses akilleshæl 

• Preferanser og ønsker («lyst») vs. brukererfaring 

«De kan ikke bare få hva de vil» (Prinsippfast) 

 

• Erfaring og kunnskap blir ens svakhet – «russøkende adferd» 

 

• Farmakologisk virkning vs. tro/ placebo/ motivasjon 

 

• «Alle vil vi ha de beste medisinene uavhengig av sykdommen du har» 

 

• Gi sjanse? Prøve ut? «Det er pasienter som tåler disse stoffene» (overlege) 

 

 



«Bare» psykisk 

«Jeg måtte gå så langt som å legge meg på psykiatrisk for å i det hele tatt bli trodd. 

Nå er det hjemmesykepleien som observerte meg (…) så jeg har bevis på at jeg ikke 

tåler den.» 

 

- Dette er ikke risikofylt. Bare hør (…) Du får masse andre eventuelle medisiner. Alt 
får man i max [doser?] - Det fungerer for ALLE andre. Hva tilsier at kroppen din er 
SÅÅÅÅ annerledes enn andres sin? Folk kommer med store doser av opiater, og alt 
mulig rart. Og så det funker på alle… - Ja, hva får deg til å tro at du er så 
annerledes? 

 

 

«Tåler jo ikke den safta så jeg må skyte» (‘Hekta på nåla’? Ikke når hun får tabletter) 

 

• Tvangskonvertering, tvangsnedtrapping har dårlige resultater (jf. TSB 2014) 
 

• Nocebo – ta det seriøst!  

«Jeg ville nok blitt litt sur hvis det var tilsatt noe annet i hepatitt c medisinen 

min enn det virkemiddelet jeg strengt tatt trengte for å bli frisk.» 

 



Retningslinjer til besvær 
• Hvem sin evidens? 

«Jeg forstår at de ikke har gjort sånne double-blind studier på dette, men det 

handler om mitt liv. For meg er det 100 % positivt resultat.» 

 

• Evidensbasert behandling?  

«Vi er alle på møtet enig om at pasienten har nyttegjort seg behandlingen bra. 

Det er likevel slik at vi må forholde oss til de retningslinjene som gjelder for 

LAR-behandling.» 

(NB! Lite med sterk evidensgrunnlag, 1) 

• Pasienters innsats avslås 

«Avslag på X, uavhengig av hvilken dokumentasjon pasienten leverer på at det 

går bra med ham.» 

«Du har vist og dokumentert at X-behandling er vellykket, men …» 

 

• Liksom-likeverdighet og spredning av utrygghet 

«Hvis du får denne behandlingen, vil alle andre ønske seg det.» 

«Ikke fortell noen at du får [metadon]piller.» 



Liksom-tillit, liksom-allianse og liksom-ansvar 

«Altså min erfaring er at du må argumentere, begrunne faglig dine standpunkter 

ovenfor pasienten. Så du kan si at enten fordi den har bedre effekt eller fordi det er 

risiko at den kan misbrukes og selges videre og sånn (…) Og at jeg ikke sier at du 

selger metadonen din, men (….)» 

(Overlege) 

 

• Primærbehandlere gir ofte ‘falske’ forhåpninger  

• Overleger som ikke treffer pasienter 1) prinsippfaste 2) stoler ikke på primærbeh. 

• Pasienten føler seg lurt (= ufruktbare møter) 

• Primærbehandlere har det ikke bedre 

 

• «Det er ikke vi, det er systemet» - maktesløshet og/eller ansvarsfraskrivelse 

 



BT, 9.10.2014 

«Om pasientene går med sine 

LAR-medikamenter i lommen 

i områder der de ikke bør 

være, lyser varsellampene 

våre rødt» 

 

«[Ta kontakt], så kan vi helt 

sikkert finne en smidig 

løsning» (O. J.) 

 

 

«Man jobber mye med å vinne 

tillit til rusmiddelavhengige, 

og mange har allerede en 

skepsis til politiet. Når LAR 

jobber så tett med politiet kan 

det bli vanskeligere for mange 

å ta spranget inn til 

helsetjenesten for å få hjelp» 

(K. L.) 

 



Identitet og selvoppfyllende profeti 

«Jeg er jo opiatavhengig, jeg har den diagnosen, og nå bruker jeg medikamenter 

som holder meg frisk. Jeg er ikke noen rusmisbruker.» 

 

«Når du blir mistenkeliggjort og alle tror at du er det og det, så etterhvert orker du 

ikke å jobbe med å motbevise det. Og da sprekker du.» 

 

«[Kontrolltiltakene] kan også gjøre at en fortsetter å føle seg som en misbruker i 

årevis, selv om en holder seg unna illegale rusmidler. Å få en resept av legen, hente 

den på apoteket som et vanlig menneske bygger deg opp. Tillitt er noe en vokser på, 

mistanker gjør det motsatte. Mange av disse behandlerne er utdannet til å tenke at 

vi har baktanker med alt, og er eksperter på å manipulere,- men det er vel ikke galt 

å kjempe for å bedre sin egen situasjon så lenge en ikke tråkker over lik for å oppnå 

det.» 

 

 

• Bli kvitt av misbrukeridentitet? 

• Tro på/i seg selv? 

• Finne håp? 





Tillit, kontroll og rehabilitering 

«Og det blir faktisk bare verre og verre. Min første LAR-periode var de ikke så 

mistenksomme til å begynne med (…) Så var det den fantastiske perioden hvor jeg 

fikk 100% tillitt, medisiner for 28 dager av gangen, uten noen kontrolltiltak, jeg 

vokste så enormt på de årene. For første gang i mitt liv ble jeg behandlet som en 

vanlig person med en lidelse som jeg ble medisinert for, jeg skulle ønske at ALLE 

kunne oppleve hvor flott det var... og jeg tror at det har gitt meg en del av 

grunnlaget for å orke den kampen jeg har hatt nå». 

(Pasient) 

 

• Forventninger øker med alder 

• Toleransen både øker («gir faen») og synker («hvor mye kan du holde ut») 

• Pasientstatus og -rettigheter øker forventninger 

 



Dehumaniserende omsorg 

- De sier at de ser på oss som mennesker. Snakker så mye om psykiatri, endring av 

tanker, at de tar oss seriøst og med respekt. Men når du kommer inn der så er det 

bare: Hva har du tatt? Hvor mye? Når? 

 

- Men er det ikke viktig det…? 

 

- Joa. Det óg. Men ingen spør hvordan jeg har det. Eller nei, husker du hun 

sosionomdama. Søt og snill. Hun spurte jo da, men nå er det det med de unge. 

De har jo heller ikke peiling. Og da blir det bare sånn «hello, how are you?» og 

du venter ikke på svar. Sånt egentlig. (…) Så alle de møtene, de er så tekniske, 

det blir så teknisk. Lite av det psykiske og sosiale de snakker om. 

 

 

 

 

• Møter oppleves ofte som dobbelt urinprøve 

 



Urinprøver 

• Erstatning for relasjon: «Jo, man kan spørre, men det er ikke alltid man har 

tid»; «Jeg vil bli kjent med deg og bygge opp tilliten.» 

 

• Rehabiliteringshinder: «Jeg rett og slett ikke tør å gå på legevakten [og gi up] 

og da treffe nesten hele det gamle narkomiljøet jeg har arbeidet for å komme 

lengst mulig vekk fra.» 

 

• Tvilsom motivasjon: «Jeg sa nei til up når de spurte om jeg ville. Det var det 

som motiverte meg, at noen viser meg tillitt» 

 

• Tvilsom forebygging/sikker nedtur: «Men de aller fleste hvis de fikk de riktige 

medisinene, i rette doser, så ville de ikke orke å ha noe særlig med miljøet (…) 

For de som VIL lure gjør det likevel, og resten blir bare mer nedverdiget og 

mister all selvrespekt til slutt. Dette burde være viktige poenger for LAR, men 

ser ikke ut som det er.» 

 

• LAR kan oppleves som langer: «Kanskje noen opplever at det er ubalanse 

mellom det de får av LAR i form av oppfølging og det de må gi i form av 

kroppsvæsker og svar på ubehagelige spørsmål?» (jf. Tiltak uten hensikt) 



Løgn lag på lag 

«Hovedfokuset mellom LAR og pasienter kan fort bli retta mot noe som 

pasienter egentlig ikke kan si noe om, som inntak av rusmidler. Fordi det går på 

innskrenkning av personlig frihet og ønsker. Vel, da må man lyve da. Og så 

skjønner vel LAR at du lyver, så må du lyve enda mer osv., osv. Det som er mest 

ille her er jo at de som jobber i LAR ikke stopper dette. Gud så mye bortkasta tid 

og energi.» 

(Pasient) 

 

«Hun er streng, men rettferdig (…) Hvis du spør uten urettferdige konsekvenser 

får du ærlige svar.» 

(Pasient) 

 

• Egen forvirring og påført forvirring (Hvem kan jeg stole på? Hva er det som 

skjer?) 

• Forklaringstvang  forklaringstrang (jf. Bjørn; lag på lag med historier, 

enormt energiforbruk) 

 



«Man blir aldri renset i LAR» 

«Miste all tillit i LAR er ikke mye gøy, det krever enormt å bygge den opp igjen. 

Og tilliten blir aldri bygget ordentlig opp igjen, da vil de være svært skeptisk 

fremover.» 

(Pasient) 

 

«Mirakuløse endringer (langsiktig sammenhengende rusfrihet) fremdeles er en 

slags forventet standard for pasienter som behandles for sin avhengighet. Denne 

forventningen finnes ikke bare i det offentlige, men selv hos fagfolk som jobber i 

feltet. Slike urealistiske forventninger vil sannsynligvis hindre folk i å søke hjelp, 

eller i hvert fall å komme igjen etter tilbakefall.»  

(Bremnes, etter Sellman 2009) 



LAR-Helgen 

• Fysisk: tåle (og ta med ro) mer smerter, bivirkninger, mer angst, «litt» 

abstinenser 

 

• Moralsk: plettfritt oppførsel, et snev av behag er ugunstig 

 

• Psykisk/mentalt:  

• Rehabiliteres 

• Aktiveres 

• Kontrollerer egne følelser etc. 

 

• «Don’t play no game that I can’t win» 

 

 

 

 

 



Noen konsekvenser 

• Folk gir opp: «Da LAR startet opp trodde mange at dette skulle bli vår redning, men 

etter hvert er den evige mistilliten selvsagt smittsom. Når de tar utgangspunkt i at vi aldri 

vil forandre oss fra å være de løgnaktige knarkerne som de har lært om (…) Og disse 

evige kontrolltiltakene som ikke har noen hensikt. Folk gir opp på mange måter» 

 

• Hat og paranoia: Nazi/ Doktor Mengele/ Regime/ Krig/ Blod på hender 

 

«En liten kjempe i diktaturets elite der makt får bestå ved å holde de svake nede 

En diktator så mye og mangt kan gjøre - Selv blant egen stand føre til vrede (…) 

Blodige hender hos mange som egentlig lærte å lege og pleie med kunnskap og glede» 

 

(Pårørende) 

 

• Umyndiggjøring/ demotiverende/ retraumatisering 

• «Føler meg som rusavhengig igjen…» 

• Folk søker seg ikke inn/vil ut 

 

 

• Gjensidig mistillit: «Jeg blir mer og mer sikker på at 

de driter i om jeg er rusfri og frisk, bare de får tatt fra 

meg denne ‘utradisjonelle’ behandlingen» 



Å bygge relasjon – vær ydmyk, del og tør 

«For å gi pasienten noe makt må du være bunnsolid faglig. Du må tilegne deg 

såpass mye kunnskap, såkalt faglig makt, at du har noe å dele. Jeg opplever at de 

legene (…) som var mest usikre det var de som brukte mest makt ovenfor 

pasientene. Når man er trygg i seg selv, trygg i det faglige da har man mye mer å gå 

på i å dele makten sin. Og det har noe med ekte samhandling å gjøre.» 

(LAR-konsulent) 

 

«God lege er en som er god på å forholde seg til pasienten og bygger relasjon. En 

flink lege… ja, en flink lege har retningslinjer.» 

(Overlege) 

 

«Leger leser for mye pensum og for lite skjønnlitteratur.» 

(Helsebyråkrat) 

 

 

• Opplyste pasienter er ikke trussel, de må du tåle. 

 

• + P. Fugelli, «Tillitens rom vs. Angstens rom» 

 



Dropp sannhetsjakten - ’Seek common ground’ 

«Kanskje det da gjelder å signalisere at man ikke forventer at folk vil fortelle. Men 

samtidig si at man vet at mange lyver. Litt sånn rett på sak.» 

(Pasient) 

 

«Jeg ser på det jeg jobber med pasienter på som narrativer. Det er historien de 

lager og som de kommer med til meg. (…) nå kan du og jeg lage en historie for 

hvordan ditt liv blir fra nå av, sier jeg. For at for at vi skal lage liv sammen, eller 

konstruere historien om ditt liv, den historien behøver ikke å være sann. Men den 

må være sann for deg og meg. Altså vi må tro på den historien.» 

(Lege) 

 

«Og det er det som er mest frustrerende, at du vet at hadde du vært dem så ville du 

ikke tro deg selv heller (…) men så er det å finne balanse. Det er vanskelig, men det 

handler om vilje litt og. Har man slik refleksjon i utgangspunkt så er det lettere å 

vise tillit. Altså selv om folk lyver og du ser det, så tenker jeg at jeg bare går for det. 

Ellers gjør man det enda vanskeligere (…) Men uansett, ofte ser man unødvendig 

mye på det med sanhet og løgn. For hva er fakta? Det at jeg ble frastjålet medisin 

eller at jeg er i en situasjon når jeg må si det?» 

(Pasient) 

 



‘Paradoksal intervensjon’ 

«Jeg kommer ikke til å bli særlig opptatt av å leke politi her for du uansett klarer å 

lure meg og hvis jeg setter meg selv i posisjon at jeg skal være din kontrollør så lager 

vi så mye ugreie i vår lege-pasient-relasjon at det vil jeg ikke. Så jeg kommer til å 

være naiv og kommer til å stole på deg. (…) Og det du oppdager etter hvert er at du 

lurer deg selv for det koster meg ingenting, men derimot så slipper jeg den 

irritasjonen over å vite at du lurte meg.» 

(Fastlege) 

 

«Jeg tror jeg var i sjokktilstand når jeg fikk helt frie tøyler. Jeg dro hjem med hele 

pakka [Subutex for en uke] og så tenkte jeg: det MÅ være skjult kamera. Så det tok litt 

tid for å skjønne… at det var en grei lege liksom. Så ville jeg jo være grei og. Så jeg 

slutta å tulle.» 

 

 

• Bygger relasjon, gjensidig respekt, empowerment 

• Sparer energi, fokus på terapi (mer human omsorg) 

• Slipper krisemaksimering 



Pasientens eget tempo 

«La oss feile, la oss prøve» (Pasienter) 

 

«Du kan gjerne fortsette å bruke ved siden av LAR-medisin, men da skal du bli klar 

over at da får vi ikke R-en i LAR i det hele tatt. Vi redder livet ditt og du får det mye 

bedre og mye greiere, men hvis du hadde ønsker om å kjøpe egen leilighet, ta startlån 

eller (…) så da er du faktisk nødt til å gå inn i samarbeid for å bli kvitt det du bruker i 

tillegg (…). 

 

Men vi kan ikke gjøre det med en gang. Og det må jeg tåle. Jeg stoler på pasienter at 

de skjønner det etter hvert selv. Og de fleste gjør det. Men jo, det tar tid.» 

(Primærbehandler) 

 

 

• Behandlers toleransevindu 

«Avhengige som sliter med lav utholdenhet vil ha behov for utholdende 

terapeuter i prosessen» (Bremnes 2009) 

 




