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1 Innledning 

I juni 1997 besluttet Stortinget at Norge skulle utvikle et nasjonalt program for bruk av 
metadon i behandling av narkomane. Målgruppen skulle være den pasientgruppen  som ikke 
viste fremgang tross medikamentfri behandling (1). I planarbeidet og i den politiske debatten i 
Stortinget la en vekt på at tilbudet skulle ha rehabilitering som overordnet målsetting.  Den 
medisinske behandlingen skal være en del av en samlet innsats for å bedre den enkeltes 
livsvilkår og funksjonsevne (2). Retningslinjene for behandlingen ble først beskrevet gjennom 
Rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet I-25/98 og deretter revidert og beskrevet i 
Rundskriv I-35/2000. Søkeren skal være minst 25 år, være dyptgående opioidavhengig tross 
behandling i rimelig omfang og ha en flerårig misbrukskarriere.  Når metadon er nødvendig 
for å gjennomføre behandling av livstruende sykdommer, gjelder særlige kriterier. Den 
enkelte pasient skal søke gjennom sitt sosialsenter med en tiltaksplan som skisserer 
individuelle mål og nødvendige tiltak. Hvert fylke skal ha et inntaksorgan som kvalitetssikrer 
søknaden og sikrer nødvendig samarbeid med rustjenesten og annen spesialisttjenesten. Det er  
ett nasjonalt senter i Oslo og regionale koordineringsinstanser  i helseregionene.  
Behandlingen bygger på samarbeid i førstelinjen mellom sosialsenter og lege og opplegget må 
godkjennes av de regionale sentrene. To rapporter beskriver utviklingen etter ett år (ref).   
 
Behandlingsmodellen ble utformet etter erfaringene fra svensk behandlingsmodell (Blix).  I 
denne modellen legges det vekt på at pasienten skal avvennes fra all rusmiddelbruk før 
opptrapping med metadon eller annet LAR-medikament.  Dette markerer brudd med et 
rusmiddeldominert liv og sikrer en medisinsk sett rygg oppstart hvor behandlingen også 
oppleves som positiv og velkommen. En slik tilnærming sikrer også god mulighet til å 
samordne nødvendige hjelpeinnsatser og gjennomføre medisinske undersøkelser. 
 
I mange land, og særlig i land som legger vekt på skadereduksjon mer enn rehabilitering, er 
denne fremgangsmetoden ikke vanlig.  Her vil man ofte starte opptrappingen med 
vedlikeholdsmedikamentet uten at pasienten er avvent fra avhengighet og under pågående 
rusmiddelbruk.  Den mer omhyggelige modellen har vært kritisert som tungvint og også slik 
at den krever mer styrke av enkelte pasienter enn de har slik at den kan virke som en barriere.  
På den annen side har det også kommet rapporter om dødsfall under opptrapping i enkelte 
land og kliniske rapporter om at metadonbehandlingen bare gir fortsettelse av et pågående 
misbruk. 
 
Stortinget har ønsket en evaluering av Legemiddelassistert rehabilitering, Sosial- og 
helsedirektoratet har gitt Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer i oppdrag å gjøre en 
delevaluering med vekt på samlet antall i LAR i Norge og regionale morskjeller.  Som ledd i 
dette er det gjort en egen undersøkelse av hvilken praksis LAR-sentrene og de ulike tiltakene 
har når det gjelder starten på behandlingen og opptrappingen med stabiliserende medikament 
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2 Metode  

Undersøkelsen ble først drøftet og vedtatt i nasjonalt møte mellom LAR-sentre og tiltak og 
lagt opp som en skriftlig rapportering fra sentrene med svar på et spørreskjema med åpne og 
lukkede spørsmål.  Skjemaet ble revidert etter pilotundersøkelse.  Skjemaet ble besvart av 
samtlige sentre og tiltak og svarene bearbeidet til en foreløpig rapport.  Denne ble drøftet i 
nytt nasjonalt møte og revidert på grunnlag av diskusjon der.  Den endelige rapporten er tatt 
til etterretning som dekkende i et siste nasjonalt møte. 
 

3 Resultater 

3.1 Avvenning før oppstart 

Dette området er undersøkt med spørsmål om hvorledes retningslinjene om full avvenning før 
oppstart praktiseres og om hvilke unntak som eventuelt aksepteres.  
 
Tabell 1 viser et sammensatt bilde.  Det er nå ingen steder som helt entydig forlanger to 
negative prøver for alle rusmidler før man starter opptrapping med metadon eller 
buprenorfin.. LAR Rogaland som oppgir at de alltid krever to negative prøver, gjør unntak for 
pasienter med ren opioid avhengighet.  I Akershus er bildet uklart fordi avvenningsklinikken 
bruker nedtrapping med et opioid og/eller benzodiazepin slik at pasienten kan være positiv for 
bz ved oppstart.  Dessuten er det ingen full avvenning fra cannabis.  I Asker og i Bærum er 
praksis at  sosialsenteret og fastlegen beslutter når en godkjent pasient starter opp.   
Hovedreglen er full avvenning. 
 
I tillegg til LAR-Rogaland understreker sentrene/tiltakene i Midt/Nord, Telemark, Vestfold og 
Buskerud i sine svar at hovedreglen er full avvenning slik at alt annet er rene unntak.  
Midt/Nord har tidligere hatt en overgangspraksis etter endring av rundskriv hvor fastlegen 
etter avtale med fylkeslegen og under rådgivning fra MARIT kunne bruken en 
”kvoteordning” uten avvenning og når denne fungerte kunne pasienten starte direkte i 
MARIT.  Dette er avviklet.  Praksis i dag er vekt på hovedregel med to negative prøver og 
svært få unntak. Disse dreier seg mest om kriser og institusjonsinnleggelser.   I Telemark 
godkjennes unntakene av rådgivende lege. 
 
I Hedemark og Oppland er det en etablert praksis at pasienter godkjennes til opptrapping når 
de er negative på alt uten opioider om de er i strukturerte opplegg gjennom fastlege på 
forhånd.   Hordaland/S + F, Vest-Agder, Aust-Agder og Østfold godkjenner i tillegg at 
pasienten er cannabis-positiv dersom det er fallende verdier i urinprøvene eller opplysninger 
om at det lenge siden bruk (Østfold).   
 
Oslo har en etablert praksis at pasienter alltid godkjennes til direkte oppstart om de behandles 
med et opioid og er negative for andre stoffer.  Cannabis vektlegges ikke.  Godkjente 
pasienter kan  starter de siste to år direkte med Subutex uten avvenning i en 
inntakspoliklinikk.  Etter omlegging for Rusreform II er denne nedlagt men pasienten kan 
startes på samme måte  i  en forperiode om de kan samarbeide poliklinisk.  Dersom de mestrer 
avvenning fra alt (utenom cannabis) kan de fortsette.  Tidsgrensen er ikke helt klar og 
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vurderes individuelt, men om rusingen ikke blir borte, forutsettes innleggelse med avvenning.  
Dersom pasienten vil begynne med metadon, forutettes avvenning fra alle annet enn 
buprenorfin og innleggelse settes som forutsetning dersom dette ikke mestres.  Cannabis 
vektlegges ikke. Situasjonen kompliseres noe av at avvenningsinstitusjonen styrer egen 
praksis og ofte bruker bz i avvenning slik at pasienten kan være positiv når  opptrappingen 
starter.  
 
Tabell 1  Praktiseres alltid full avvenning før oppstart?  (Ja/Nei) 
 
MIDT/NORD Nei, men 

hovedregel 
er full 
avvenning) 

Unntak for sjeldne unntakstilfeller. Noen tilfeller direkte fra 
Dolcontin/Temgesic.  Noen tilfeller hvor cannabisprøven er pos men 
fallende ette 14 dager i inst. Slik også med bz, evt 
nedtrappingsregime.  Helt unntaksvis ved sentralstimulerende 

VEST   
Metadonklinikk Nei Unntak for pasienter som er i godt strukturerte ”kvote”-opplegg om 

negative for alt annet enn opioider.  Det samme gjelder pasienter 
innlagt på grunn av krisetilstand før oppstart. Fallende verdier av 
cannabis over 2 uker uten nyinntak. 

LAR-Rogaland Ja men det kan gjøres unntak for  opioid 
SØR   
Vest-Agder Nei Godtar fallende verdier av cannabis. Pasienter som har stått på 

Dolcontin kan komme rett over om ellers negative prøver. 
Aust-Agder Nei Unntak ved fallende cannabis og for  opioidsubstituerte pasienter, 

særlig når helsetilstanden er gjør avvenning for belastende. 

Telemark Nei, men 
hovedregel  

Alle unntak skal klareres med rådgivende lege 

Vestfold Nei, men 
hovedregel 

Unntak når medisinske tilstander gjør det viktig og i noen få tilfeller 
når verdiene er fallende og forholdene lagt til rette. 

Buskerud Nei, men 
hovedregel 

Det normale er 100% avvenning men unntak ved fallende verdier 
under avvenning i institusjon med verdier nær cut-off. Aksepterer 
direkte overgang fra opioidkvote om negativ på alt annet 

ØST   
Oslo Nei Inntakspoliklinikken hadde i 2003 poliklinisk avvenning direkte fra 

misbruk med støtte av Subutex.  Oppstart i avdelingen skal 
pasienten være avvendt fra alt uten opiater og fallende cannabis, 
men mange fra Akuttinstitusjonen er fortsatt bz-positive. 

Østfold Nei Cannabis hvis lenge siden inntak, vanlig med direkte overgang fra 
Dolcontin/Temgesic til metadon/Subutex 

Hedemark Nei Kan akseptere opiat/buprenorfin når pasienten kommer med ”kvote” 
eller avgiftes med nedtrapping 

Oppland Ja, men Kan akseptere opioid avhengighet ved ”kvotebeh” – eks Dolcontin 
(fastlege) 

Øvre Romerike Nei Følger praksis fra Akuttenheten, kan akseptere fallende cannabis 

Nedre Romerik Ja, men men det praktiseres likevel et skjønn på Rusakutten Lurud slik at det 
ikke alltid er helt rene prøver på cannabis og benz. 

Follo Nei  
Asker Ja Unntak kan ha forekommet 
Bærum  Ja, men Unntak for svært krevende psykiatriske pasienter og når pasienten 

ikke klarer det.  Beslutning i samarbeid med fastlege. 
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I Akershus bedømmes svarene slik at Øvre og Nedre Romerike og Follo har en praksis som 
likner den i Oslo frasett at man ikke har poliklinisk oppstart med Subutex uten avvenning.  I i 
Asker og i  Bærum er det sosialsenteret som sammen med fastlegen beslutter når oppstart skal 
skje hos en godkjent pasient.  Resultatet er at praksis varierer. 
 
Tabell 2  For hvilke stoffer kan det gjøres unntak? 
 
 Cannab Opioid Sentr.stim Benz Unntak  
MIDT/NORD       
Marit ja,men ja,men ja,men ja,men ja Hovedregel nei 
VEST       
Metadonklinikk ja ja nei nei ja  
LAR-Rogaland nei ja nei nei nei  
SØR       
Vest-Agder ja ja nei nei ja  
Aust-Agder ja ja nei nei ja  
Telemark ja nei nei nei ja Synkende cannabis-

verdier. Somatiske 
sykehus, kompleks 
psykiatri 

Vestfold nei nei nei nei ja Bare helt unntaksvis som 
sporfunn når alt ellers er 
tilrettelagt 

Buskerud ja nei nei ja ja Unntak bare i institusjon 
ØST       
Oslo ja ja nei nei, 

men 
ja Avvenningsinstitusjonen 

styrer egen praksis. 
Dessuten oppstart i 
forperiode med Subutex. 

Østfold ja ja nei nei ja Vanlig med direkte 
oppstart fra kvote. Unntak 
også for sterkt nedkjørte 
pas 

Hedemark nei Ja nei nei ja Unntak for de som 
kommer direkte fra 
kvote/nedtrapping 

Oppland nei ja nei nei ja  
Øvre Romerike ja nei nei ja ja  
Nedre Romerik nei nei nei nei, 

men 
nei,men Nei, men praksis ved 

avvenningsinst. gir noen 
pos prøver  

Follo ja ja nei nei, 
men 

ja Cannabisveriden skal ikke 
tilsi nyinntak. Pasienter 
med Dolcontin neg alt 
annet.  Inst. avv.praksis for 
bz. 

Asker nei nei nei nei nei,men men unntak kan ha 
forekommet.  

Bærum  nei nei nei nei ja Bare hvis dårlig pasient 
ikke klarer det – fastlegen 
vurderer. 
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Tabell 2 viser at: 
  
- 10 tiltak aksepterer positive prøver på cannabis. 2 av disse gjør dette som unntak, mens 8 har 
det som rutine, for de fleste men ikke alle med forutsetning om klart fallende verdier.  7 
forlanger alltid full avvenning. 
 
- 10 tiltak kan akseptere positive prøver på opioider, stort sett under forutsetning av at 
pasienten har negative prøver ellers (med mulig unntak av cannabis).  7 forlanger alltid full 
avvenning. 
   
- Ett tiltak kan akseptere positive prøver på amfetamin, men dette er bare hos pasienter innlagt 
med kritiske tilstander. I praksis er unntakene så sjeldne at svaret nærmest er nei.  16 
forlanger alltid full avvenning, men det gjøres noen unntak i spesielle tilfeller.  Her synes det 
altså å være en svært lik praksis for hele landet. 
 
- 4 tiltak kan akseptere positive prøver på benzodiazepin, men dette er enten som ledd i 
nedtrappingskontrakt eller fordi avvenningstiltaket bruker benzodiazepin eller som restfunn 
på lave verdier etter avvenning.   14 tiltak forlanger alltid full avrusing, men tre må godta 
praksis fra avvenningsinstitusjon som kan gi positive funn.  Ett av disse har i tillegg praksis 
for tidsavgrenset oppstart med buprenorfin uten forhåndsavvenning (Oslo).   Det synes derfor 
som det er en nokså lik praksis i hele landet med unntak av den spesielle Subutex-assisterte 
oppstartpraksis som er tatt i bruk i Oslo.  
 
- 14 tiltak gjør unntak fra retningslinjene for pasienter i kritisk helsetilstand.  3 gjør det ikke, 
men  2  av disse beskriver unntak på grunn av avvenningsinstitusjonens praksis og av  andre 
grunner.  D e fleste stedene praktiserer altså unntak etter individuell vurdering, særlig ved 
innleggelser på grunn av sykdom. 
 
 
Setter man svarene i tabell 1 og 2 sammen, går det frem at det i dag ikke er noe ufravikelig 
krav at det skal være gjennomført full avvenning på forhånd, dokumentert med to negative 
urinprøver.  10 tiltak nevner spesielt at fallende verdier på cannabis kan aksepteres mens det 
er langt mer kritisk holdning til å starte opp pasienter som har bz-bruk.  Også her kan 
imidlertid lave verdier eller restfunn aksepteres noen steder.  To steder har dessuten egen 
lengervarende benzodiazepinnedtrapping etter spesiell vurdering. Når det gjelder 
sentralstimulerende midler er unntakene så sjeldne at praksis er full avvenning.  I Oslo og 
Akershus velger avrusningsavdelingene medikasjon og kan starte opp opptrapping samtidig 
som pasienten kan behandles med benzodiazepin, både som nedtrapping og som stabilisering i 
avdelingen.  Pasienten kommer da ut med positive prøver. I to behandlingssteder, tydeligst 
beskrevet i MARIT,  kan en starte med pasienter som samtidig gjennomgår et 
nedtrappingsregime på benzodiazepin, eventuelt inngå en kontrakt om videre systematisk 
nedtrapping etter oppstart.  Poliklinisk oppstart med Subutex i Oslo (tidligere i 
inntakspoliklinikken) er dessuten særtilfelle. 
 
Noe mer enn halvparten aksepterer oppstart selv om pasienten har opioid-positive prøver 
under forutsetning av at vedkommende er avvendt fra alt annet.  Her synes det både å i 
realiteten å være aksept for at leger har forhåndsbehandlet med opioid agonist (Dolcontin, 
Temgesic) og at pasienten klarer å avruse seg selv fra alt annet.  Det gjøres de fleste steder 
unntak når søkeren er i en eller annen form for kritisk helsetilstand. 
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Om en for evalueringsformål ønsker å undersøke effekten av å ha restriktiv versus mer liberal 
holdning til nødvendigheten av full avvenning før oppstart, vil vi få en gradering.  LAR-
Rogaland, MARIT og fylkesteamene i Vestfold, Buskerud og Telemark aksepterer bare rene 
unntak knyttet til særlige kriser eller lave verdier i prøvene på slutten av avvenning og 
grupperer seg i restriktiv retning.    
Fylkesteamene i Hedmark og Oppland har etablert praksis for å godta direkte oppstart når alt 
annet enn opioidprøvene er negative mens Metadonklinikken i Hordaland, behandlerne i 
Østfold og i tiltakene i Aust- og Vest-Agder også godtas at pasienten har cannabis i fallende 
verdier. Tiltakene plasserer seg derfor i en slags mellomgruppe.   
 
 I Akershus er situasjonen sterkt varierende ved at praksis ved avvenningsklinikken medfører 
oppstart også ved positive prøver. I tillegg har fastlegenes vurderinger varierende innflytelse.  
Senteret i Oslo befinner seg i den klart mest liberale ende av skalaen slik at en har praksis for 
oppstart for pasienter bare positive for opioider, ikke legger vesentlig vekt på cannabis og 
dessuten har oppstartprosjekt med Subutex uten forhåndsavvenning og dessuten en 
avrusningsavdeling med praksis som gir positive prøver ved oppstart.  

3.2 Hvor skjer avvenningen? 

Den opprinnelige forutsetningen var at avvenning ofte eller som oftest burde kunne skje 
poliklinisk.  Tiltakene er spurt om hvorledes det i realiteten er nå. 
 
Tabell 3.  Hvor skjer avvenningen? 1=alltid, 2=oftest, 3=noen ganger, 4= aldri 
 Avrus Psyk Soma Annen 

region 
Annet 
land 

Pol 
klin 

Fast-
lege 

Eget 
oppl 

 

MIDT/NORD          
Marit 2 3 3 4 4 3 3 4  
VEST          
Metadonklinikk 2 4 3 4 4 3 3 4  
LAR-Rogaland 2 3 3 3 3 4 3 4  
SØR          
Vest-Agder 2 3 3 4 4 3 3 3  
Aust-Agder 2 3 3 4 4 3 3 3  
Telemark 2-3 3 3 3 4 3 2-3 4  
Vestfold 2 3 3 4 4 3 3 4  
Buskerud 2 3 3 3 4 3 3 nei  
ØST          
Oslo 2 3 3 3 4 3 3 3  
Østfold 2 4 3 4 4 3 2 3  
Hedemark 2 4 4 4 4 3 3 4  
Oppland 3 4 4 4 4 2 2 4  
Øvre Romerike 1 4 4 4 4 4 4 4  
Nedre Romerik 1 4 4 4 4 4 4 4 Enkeltstående 

unntak 
Follo 2 3 4 3 4 3 3 - En gang 

Gundruplund 
Asker 2 - 3 - - 3 3 - Kombi 
Bærum  2 3 3 3 4 3 3 4  
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                     

   

Tabell 3 viser at institusjonsbruk er det vanlige de fleste steder.  Et spørsmål om generell 
institusjonsbruk er oppfattet noe ulikt og er derfor tatt ut.  Det går imidlertid frem av 
spørsmålet om poliklinisk avvenning at hovedreglen er at avvenning skjer i en eller annen 
form for institusjon.  Bare i Oppland og i Bærum ser poliklinisk avvenning ut til å være 
vanlig, Poliklinisk avvenning skjer likevel overalt – bortsett fra i Øvre og Nedre Romerike.   
Oppstartpoliklinikken i Oslo brukes en del mens tiltakene i Aust- og Vest-Agder noen ganger 
praktiserer egen poliklinisk avvenning.  
 
Når det gjelder hvilken type institusjon som blir brukt, ser vi at Øvre og Nedre Romerike 
merker seg ut ved at teamene alltid bruker avvenningsinstitusjon. Psykiatrisk institusjon og 
somatisk sykehus brukes de fleste steder noen ganger, men først og fremst når pasienten 
legges inn til behandling for en egen lidelse i institusjonen.  Fengsel nevnes også av 5 tiltak 
(ikke i tabell).   
 
Tiltakene/sentrene på/i Vestlandet, Agder-fylkene, Vestfold, Buskerud, Østfold, Hedemark 
har ”egen institusjon” som dels brukes til avvenning og dels til behandlingsformål. I Akershus 
er det en egen avrusningsavdeling men det er ikke egen avdeling/plasser for MAR-tiltakene. 
Kapasiteten beskrives dessuten som utilstrekkelig.  Her brukes noen ganger andre regioner.  
Det er også bare her det har vært bruk av Gundruplund i Danmark, og denne praksis er 
avviklet.  MARIT særpreges ved bruk av et stort antall institusjoner i flere fylker men også av 
tilgang i egen institusjons (plasser).   Ved gjennomgang av svarene synes det som om nært 
samarbeid med og innflytelse i  egen eller nærstående institusjon bedømmes svært positivt. 

3.3 ”Kvoter”? 

Begrepet kvoter, dreier seg om  en praksis som egentlig ikke skal forekomme verken etter 
Helsetilsynets veileder  eller etter retningslinjene for MAR.  Lange ventetider har noen steder 
gjort det vanskelig å være konsekvent og i noen grad ført til uklar/annen praksis. Tiltakene er 
spurt om hvorledes man forholder seg til henvendelser om kvoter og om begrunnelse for 
eventuelle unntak. 
 
Tabell 4  viser at ”kvote”-spørsmålet  håndteres  ulikt.  12 tiltak har som policy at man alltid 
avviser slike spørsmål med henvisning til at kvoter frarådes.  To tiltak (Telemark og Oslo) er 
ikke helt konsekvente eller i tvil og kan gi råd med henvisning til Helsetilsynets veileder IK-
2755.  I Buskerud  vurderes det slik at slik forskrivning i noen tilfeller kunne v’ære 
hensiktsmesig men man tror at kontrollen vil bli vanskelig.  I praksis overlates spørsmålet til 
fastlege og fylkeslege.  I Oslo kan man gi råd om bruk av opioid i unntakstilfeller.  Flere tiltak 
beskriver at legene gjør som de vil uansett. I Telemark henviser til Helsetilsynet veileder.  
Nødvendighet av kontrollert utlevering og kontrollregime understrekes. 
 
 
5 tiltak har en eller annen form for samarbeid om ”kvoter” forstått som fastlegeforskrivning.  
MARIT har utviklet en systematisk praksis hvor det kan gies godkjenning for forskrivning i 
ventetiden for godkjente pasienter med avtale om hvorledes dette skal skje. Metadonklinikken 
og Østfold aksepterer strukturerte opplegg med opioid substitusjon for ventetiden.   
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Tabell 4.  Avvises alltid spørsmål om kvoter ?  Ja/nei 
MIDT/NORD   
Marit nei Før søknad er ferdigbehandlet vises til rundskriv. For godkjente 

pasienter kan fastlegen søke om midlertidig opplegg for inntil 12 
mnd. MARIT gir godkjenning men fastlege og sosialtjeneste er 
ansvarlig for tilbudet. 

VEST   
Metadonklinikk nei Aksepterer kvoter i godt strukturert opplegg som bygger på 

substitusjon med opioider. 
LAR-Rogaland ja Kort ventetid fra søknad til oppstart gjør spørsmålet uaktuelt 
SØR   
Vest-Agder ja Vi har ikke ventetid.  Det er mulig vi må endre praksis hvis 

Fylkeslegens tolkning av IK-15/2000 er riktig.  I så fall bestemmer 
fastlegen 

Aust-Agder nei Aksepterer i noen grad Dolcontin i forkant. Det har vært lite, men nå 
registreres økende medikasjon fra fastleger, også for pasienter ikke 
aktuelle for MAR.  I 2003 inntaksstopp av ressursgrunner og dette har 
før til unntak ved sykdom og krise 

Telemark nei Henviser til Helsetilsynveileder. Understreker kontrollert utlevering 
og kontrollregime (urinprøver og samtaler) 

Vestfold ja Har dårlig erfaring med at leger gjør dette. Utsettelser, manipulering, 
blir ”straff” å begynne i LAR.  Motivasjonssvikt.  Har ikke hatt 
ventetid før nå. 

Buskerud ja Fraråder alltid kvoter som ”forskutterer” MAR. Vi ser at det kan være 
fornuftig i noen tilfeller men dette blir ansvar for fastlege og 
fylkeslegen. Nesten aldri kontroll ved kvoter, vanskelig 
innstrammingsbehov. Råd i hht IK 2755 

ØST   
Oslo ja, men I prinsippet avvises alltid.  Kan gi råd ved aktuell pasient med spesiell 

problemstilling etter retningslinjene for avvenning i Helsetilsynets 
veileder for bruk av avhengighetsskapende midl  

Østfold nei Enkelte leger forskriver Dolcontin/Temgesic i ventetiden 
Hedemark ja, men Stabilisering med opioid kan skje under opphold i Rusm.avd når det 

er ansett medisinsk riktig, forutsatt at MAR-søknad utarbeides og blir  
uformelt akseptert av samarbeidspartnerne 

Oppland ja,men unntaksvis når legene mener det er viktig/riktig 
Øvre Romerike ja,men men det er jo leger som ikke spør oss eller er enige med oss 
Nedre Romerik ja,men  
Follo ja men noen leger har satt pasienten på ”kvote” og søknaden behandles 

da på vanlig måte 
Asker ja Unntak kan ha forekommet, individuelt begrunnet. 
Bærum  ja Dette avgjøres ikke av sosialsenteret men av lege+PUT.  Det brukes 

forskjellige løsninger som disse selv tar ansvar for. 
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Tabell 5 viser at bare ett sted kan akseptere forskrivning til pasienter som ikke enda er søkt til 
MAR, og  dette er knyttet til unntakssituasjoner.  Flere steder  som f.eks i  Bærum føyer 
imidlertid til at man har liten innflytelse på fastlegenes vurderinger..  
 
 
Tabell 5. Hvis dere noen ganger aksepterer kvoter, når skjer det i forhold til søknadsprosessen 
 Før søknad på 

legens vurdering 
Etter mottatt 
søknad 

Godkjente søkere 
på vent 

 

MIDT/NORD     
Marit nei nei, men drøfter ja eget 

søknadsskjema 
VEST     
Metadonklinikk nei nei ja  
LAR-Rogaland nei nei nei  
SØR     
Vest-Agder nei nei nei  
Aust-Agder ja, sjelden ja, av og til ja, av og til spesielt medtatte 

pasienter 
Telemark nei nei, men drøfter ja  
Vestfold nei nei nei  
Buskerud nei nei nei I hht IK-2755 
ØST     
Oslo nei nei, men drøfter ja  
Østfold nei nei ja enkelte leger for-

skriver i ventetid 
Hedemark nei nei nei  
Oppland nei nei ja  
Øvre Romerike nei nei nei men ikke alle 

leger spør oss 
Nedre Romerik nei nei nei  
Follo nei nei nei  
Asker nei nei nei  
Bærum  nei nei nei men legene avgjør 

selv 
 
Når det gjelder pasienter som er søkt inn uten at søknaden er vurdert, er situasjonen omtrent 
den samme. Tiltaket i Aust-Agder forholder seg til spesialsituasjoner.  Det er imidlertid flere 
tiltak som aktivt gir råd til leger om hvorledes legene skal håndtere situasjonen.  Rådene 
følger  IK-2755, og det vises noen ganger til muligheten for forskrivning av opioider som 
avvenning. 
 
Sentrene og tiltakene er mest åpne for forskrivning i en eventuell ventetid etter at søknaden er 
godkjent. 7 tiltak aksepterer forskrivning til slike pasienter.  Her har MARIT utviklet et 
”avtalesystem” som godkjenner dette etter en spesiell ”søknad”. Ansvaret lagt til fastlegen og 
sosialsenteret. Det er blant annet ingen betaling av medikamentet, og forutsetningen er bruk 
av Dolcontin.  Tiltakene i Oppland, Oslo og Østfold har aksept for systematiske opplegg med 
direkte overgang forutsatt bare opioider.   
 
Konklusjonen fra svarene i forhold til hvorledes sentrene og tiltakene håndterer spørsmålet 
om ”kvoter”, er at variasjonen er større enn den bør være.  Det er minst problemer for 
henvendelser om pasienter som enda ikke er søkt til behandling, og relativt lite vansker i 
forhold til pasienter som er søkt uten at søknaden er vurdert.  Det virker likevel som om 
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enkelte steder kan gi råd om at legen forsøker polikliniske avvenningstiltak mens andre mener 
at dette blir uhensiktsmessig ukontrollert forskrivning.  Størst problem er det for de pasientene 
som er godkjent og står og venter.  Noen steder har løst dette ved å holde ventetiden nede, 
eventuelt ved egen oppstartpraksis med innstilling på Subutex i en vente- og 
avklaringsperiode.   Andre steder får ventetid, tildels lang ventetid.  Dette problemet møtes 
problemet ulikt.  I Marit er det utviklet en systematisk praksis som bygger på samarbeid med 
fastleger og egen prosedyre mens man andre steder mer uformelt godtar slik praksis.  Noe 
over halvdelen av tiltakene avviser spørsmålet.  
 
Konklusjonen er at tiltakene må bli mer enige om når og på hvilken måte en skal akseptere 
forskrivning av avhengighetsskapende stoffer.  Det bør bli enighet om hvorledes man 
håndterer ventetid og eventuelt utvikles modeller for systematisert samarbeid med fastleger.  

3.4 Praksis for nedtrapping 

Tabell 6. Vi praktisere bare helt unntaksvis nedtrapping Ja/nei 
MIDT/NORD   
Marit nei Eget obligatorisk oppstartmøte med bl a fastlege.  Her kan planlegges 

nedtrapping før oppstart og evt bz nedtrappingsplan i MAR 
VEST   
Metadonklinikk nei Det  gies rådgivning til fastleger om nedtrapping for  klienter som står 

på kvote før inntak.  
LAR-Rogaland ja  
SØR   
Vest-Agder ja,men Avrusningsavd har hatt et eget forsøksprosjekt med 10 pasienter med 

nedtrapping med Subutex og Orfiril 
Aust-Agder nei  
Telemark Ja,men Praksis ved Borgestad varierer. Vår praksis også.  Hovedregel 1 

negativ prøve før oppstart. 
Vestfold ja Noen trapper seg ned ute men vi regner med at det bare spørres etter 

de som er innlagt. 
Buskerud ja, men I avrusningsavdelingen brukes det ingen nedtrapping med 

avhengighetsskapende midler, men poliklinisk er det opp til den 
enkelte lege.  Dessuten sendes enkelte til Fredheim som bruker 
Temgesic 

ØST   
Oslo ja, men men Akuttinstitusjonen trapper opp pasienten inneliggende med 

opioid og samtidig Sobrilnedtrapping. Oppstartperiode med Subutex 
kan unntaksvis  brukes til nedtrapping og evt  til planlegging av 
lengre tids kontraktfestet avvenning fra benzodiazepin. 

Østfold ja  
Hedemark nei Bruker buprenorfin etter individuell vurdering 
Oppland Ja  
Øvre Romerike - Avgjøres av avrusningsavdelingen 
Nedre Romerik - Dette avgjøres av avrusningsavdelingen 
Follo nei Avrusningsavdelingen avgjør 
Asker nei Unntaksvis når forsøk har vært mislykket 
Bærum  nei Dette avgjør SIA 
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De generelle anbefalingene i Norge har i hovedsak vært at det ikke skal brukes 
avhengighetsskapende midler under avgiftning.  Nedtrapping har først og fremst vært aktuelt 
for særlig svekkete pasienter eller pasienter med kompliserte avrusinger på den ene siden og 
sosialt ressurssterke pasienter med god samarbeidsevne på den annen.  Den faglige 
utviklingen når det gjelder avvenning er slik at den faglige enigheten er mindre. Tiltakene er 
spurt om deres praksis i forhold til nedtrapping.  
 
Tabell 6 viser at det er betydelige forskjeller når det gjelder  praksis i for nedtrapping og 
avvenning før MAR.  8 tiltak forutsetter avvenning uten  nedtrapping men ett av disse, Oslo, 
samarbeider med en Akuttinstitusjon som har nedtrapping som fast policy.  Dessuten tar 
pasientene ofte inn i en inntakspoliklinikk som tar i bruk Subutex uten nedtrapping og bruker 
tiden frem til ordinært inntak til nedtrapping av eller vrå avvenning fra rusmidler.   Flere tiltak 
svarer at det er avrusningsavdelingen som avgjør slike spørsmål. Én slik avdeling har utviklet 
bruk av buprenorfin og valproat som metode.  To avdelinger bruker nedtrapping med opioid 
og delvis med benzodiazepin.   Nedtrapping med benzodiazepin kan også gjøres poliklinisk, 
mest systematisk utviklet som metaode i Marit.  I realiteten er det LAR-Rogaland, 
Vestfoldteamet, Buskerud-teamet og Østfold som utelukkende praktiserer avvenning uten 
nedtrapping, og Buskerudteamet bruker delvis en avdeling som støtter seg på Temgesic.   
 
 
Tabell 7. Hvis aksept av nedtrapping (nei på spørsmål 4), hvilken type/hvilket formål? 
 Søvnmedikasjon 

med benzodiaz 
Nedtrapping 
med opioid 

Nedtrapping 
med benzodiaz 

 

MIDT/NORD nei nei - men ned-
trapp fastlege i 
forkant 

ja systematisk 
nedtrappingprogram 

VEST     
Metadonklinikk nei nei nei  
LAR-Rogaland nei nei nei  
SØR     
Vest-Agder nei ja nei Forsøksprosjekt 
Aust-Agder nei av og til av og til  
Telemark - - -  
Vestfold nei nei nei  
Buskerud nei nei nei Fredheim Temgesic 
ØST     
Oslo sjelden sjelden unntaksvis men oxazepam 

nedtrapping i 
Akuttinstitusjon 

Østfold nei nei nei  
Hedemark nei ja ja  
Oppland ja ja ja  
Øvre Romerike ja nei nei men nedtrapping hos 

fastlege før oppstart 
er egen intervensjon 

Nedre Romerik - - - Avrusningsavdeling 
Follo nei ja nei Avveningsavdeling 
Asker ja nei ja  
Bærum 1 - - - avgjøres av SIA 
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Tabell 7 viser oversikt over hvorledes de ulike sentrene forholder seg til ulike midler. MARIT 
synes å ha systematisert dette spørsmålet mest med obligatorisk oppstartmøte med 
planlegging av ulike former for nedtrapping, herunder også nedtrapping som kan fortsette 
etter oppstart.  I Vest-Agder er hovedreglen avgiftning uten nedtrapping og unntaket er et eget 
forsøksprosjekt.  Ellers ser det ut til at en tilpasser seg den mest brukte avrusningsavdelingen 
og ofte hva fastlegen har begynt med .  
 
Konklusjonen er nærmest den at holdningene og oppfatningene på dette området varierer, og 
at de fleste MAR-tiltakene har relativt liten innflytelse.   
 
  

3.5 Hvilke institusjoner brukes?’ 
 
Tiltakene er spurt om hvilke institusjoner som brukes til avvenning og eventuelt til 
opptrapping.  Svarene er satt opp tabellarisk. 
 
Tabell 8.  Hvilke institusjoner brukes 
MIDT/NORD Lade behandlingssenter, Tromsklinikken, Psyk avd Levanger.  

Nordlandsklinikken (Narvik) og Vestmo (Ålesund) bygger opp egne avd 
VEST  
Metadonklinikk Bergensklinikkene – Akuttavdelingen og Hjellestadklinikken 
LAR-Rogaland Avrusing v Rogaland A-senter og opptrapping ved Seksjon Rusvern, Sandnes 
SØR  
Vest-Agder Egen avrusingsavdeling eller i samarbeid med fengsel/sykehus for 

innlagte/innsatte 
Aust-Agder Egen behandlings- og avgiftningsavdeling, fengsel 
Telemark Borgestadklinikken, Akuttavdelingen Drammen 
Vestfold Egen avrusingsinstitusjon alltid (Vestfoldklinikken) 
Buskerud DPS-Akuttavdeling for stoffmisbrukere, Stiftelsen Fredheim.  Noen ggr Veslelien 
ØST . 
Oslo Akuttinstitusjonen Ullevål vanligvis, evt akuttinstitusjonene M3 og Storgt. 

Fengsel og unntaksvis psykiatriske og somatiske avdelinger 
Østfold Østfoldklinikken, alltid 
Hedemark Sykehuset innlandet, Rusmiddelavdelingen. Stiftelsen Fredheim 
Oppland  
Øvre Romerike Akuttenheten, Lurud (alltid) 
Nedre Romerik Akuttenheten, Lurud  
Follo Akuttenheten, Lurud, av og til psyk/som sykehus, avd andre regioner 
Asker Akuttenheten, Lurud (mest), Drammensakutten, Gundrupslund (lite), 

Ullevålsakutt (lite) 
Bærum  Akuttenheten, Lurud, Biri (?), Drammensakutten (mulighet) 
 
 
Tabellen viser at det er nokså mange institusjoner involvert, men også at dette i første rekke er 
avrusingsavdelinger knyttet til rusmiddelbehandlingsapparatet. 
 
 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                     

   

4 Litteratur 
1. St.meld. nr. 16 (1996-97). Narkotikapolitikken.   
2. Waal H, Blix O, Krook A.  Utredning om nasjonalt kompetansesenter for metadonassistert 
rehabilitering.  avgitt til Sosial- og helsedepartementet Oslo 1997.  http//www.metadon.org. 
3. Veileder for leger og helsepersonell i metadonassistert rehabilitering.  Oslo: MARIO, 2000. 
4. Veileder for samarbeid om metadonassistert rehabilitering i Helseregion Øst.  Oslo: 
MARIO, 1999. 
5. Praktisk veileder for samarbeid om metadonassistert rehabilitering i kriminalomsorgen 
(KIA og KIF). Oslo:  MARIO, 1999. 
6. Samarbeid om metadonassistert rehabilitering i psykiatriske institusjoner.  Oslo: MARIO, 
1999. 
7. Veileder for bruk av medikamentassistert rehabilitering for gravide.  Oslo: MARIO, 2001. 
8. Eklund C. Withdrawal from methadone maintenance treatment in Sweden. 
Doktoravhandling. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1996. 
9. Hole R, Espegren O, Bergstad Lazaridis K, Sandvold M, Blix O, Høiseth T, Waal H, Krook 
A.  Metadon i Norge.  Ett år med et nasjonalt system for metadonassistert rehabilitering.  
Rapport til Sosial- og helsedepartementet Oslo: Sosial- og helsedepartementet 1999.  
http//:www.metadon.org. 
10. Vindedal. B. Metadonassistert rehabilitering i Norge. Statusrapport juni 2000.  Rapport til 
Sosial- og helsedepartementet.  Oslo: Utviklingspartner, 2000. 
11. Flaaterud S.  Brukerundersøkelse.. Skien: Borgestadklinikken, 2000. 
12. Blix O, Bruvik S, Waal H. Metadonprosjektet i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 
1999;119:242-6. 
13. Ervik R. Evaluering av metadonprosjektet i Oslo.  Sifa rapport nr 5/97. Oslo: Statens 
institutt for alkohol- og narkotikaforskning, 1997. 
14. Brandsberg-Dahl A.  Fra konflikt til konsensus? Hovedoppgave. Oslo: Universitetet i 
Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 2000. 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  1                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  2                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  3                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  4                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKR-rapport nr 6/04 
Legemiddelassistert rehabilitering – En livslang behandling?                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  5                                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


