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1 INNLEDNING 
Legemiddelassistert rehabilitering sikter mot rusfrihet og sosial- og/eller yrkesmessig 
rehabilitering med mål definert i rundskriv IK-15/2000, I-35/2000, I-33/2001, I-5/2003.  
Rundskrivene inneholder også kriterier for utskrivning: absolutte: vold, trusler og salg og 
relative: ukorrigerbart rusmiddelbruk, manglende samarbeid, manglende rehabiliteringseffekt. 
Disse kriteriene er moderert i rundskriv I-35/2000 ved begrepet ”forholdsmessighet” for 
begge kriterietyper.  Det er understreket at utskrivningene skal være faglig begrunnet og ikke 
være disiplinærtiltak.   
 
Samlet vurderes det som sannsynlig at kriteriene forstås noe ulikt i de ulike sentre og tiltak. 
Dette kan ha betydning for behandling og for resultater.  
 
Som ledd i oppdraget om evaluering av LAR i Norge fra Sosial- og helsedirektoratet er det 
gjort en kartlegging av hvilken utskrivningspraksis sentrene og tiltakene hadde i 2003.  Hvert 
senter/tiltak har besvart et skjema med åpne og lukkede spørsmål om utskrivelsespraksis og 
forståelse av kriteriene. Det er tilleggsspørsmål om beskrivelse av eventuelle endringer i 
praksis etter 2003.  Det var bare tre sentre/tiltak som hadde gjort noen endringer og disse var 
ikke vesentlige.  I Oslo er blitt noe strengere i forhold til utskrivning og beholder i dag enkelte 
som tidligere ville ha blitt utskrevet. I LAR Aust-Agder prøver man noe oftere å gjennomføre 
nedtrapping med benzodiazepin, helst før, men også under LAR. Ett senter beskrev en 
refleksjonsprosess.  Med disse forbeholdene er svarene dekkende for praksis også i 2004. 
 
Rapporten er sendt til sentrene for kvalitetssikring og kommentarer. 
Den kvalitetssikrete rapporten er drøftet på nasjonalt møte 2-3 september 2004.08.10. 
Forfatteren er selvsagt likevel eneansvarlig for vurderingene og konklusjonene. 

2 PRINSIPIELLE VURDERINGER I SENTRENE                  
LAR-sentrene drøftet prinsippene for utskrivning fra LAR i et Nasjonalt møte 29-30/11-02.  
Følgende notat ble vedtatt: 
 
 
Forståelse av utskrivningskriteriene 
De gjeldene retningslinjer for utskrivning fra MAR mot egen vilje er utformet etter en modell 
hvor en skiller mellom absolutte og relative kriterier.  De absolutte sikter etter vår forståelse 
mot å beskytte behandlingsapparatet mot trusler og vold fra klienter om ikke respekterer 
retningslinjene for behandlingen og mot lekkasje av medikament til illegalt salg.  
Departementet har innført en bestemmelse om forholdsmessighet i praktiseringen av de 
absolutte kriteriene.  De relative sikter mot å sikre aktivt arbeid for samarbeid om 
rehabiliteringsmålsettingen i behandlingen. 
 
Erfaringen er at voldskriteriet sjelden anvendes.  Det er likevel nyttig i forhold til samarbeid 
med vanskelige klienter.  Dersom klienten reagerer med trusler og vold mot retningslinjene i 
behandlingen, kan denne ikke gjennomføres.  Dette vil ofte føre til utskrivning, men det bør 
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tydeliggjøres at kriteriet ikke sikter mot utskrivning av klienter som er aggressive eller urolige 
i andre sammenhenger eller har tilbakevendende problemer på disse områdene. 
 
Salgskriteriet er vanskelig å bruke fordi en sjelden har sikker informasjon.  Dette gjør at 
drøftingene lett kan bli en slags bevisførsel som ikke er hensiktsmessig.  Problemstillingen vil 
oftest være aktuell i situasjoner hvor det er flere vansker i behandlingen.  Kriteriet brukes 
derfor vanligvis som ledd i helhetlig vurdering, ikke som et absolutt kriterium.  I alvorlige 
tilfeller skal hovedreglen være utskrivning.  
 
De relative kriteriene forstås nokså likt men praktiseres noe ulikt. Den sentrale logikken er å 
forvente aktiv rehabiliteringspraksis.  Ingen praktiserer behandlingsavslutning ved enkelte 
rusepisoder eller ved kortere perioder med andre behandlingsvansker.  Ulikheten består i hvor 
lenge en beholder pasienter med bedring i forhold til utgangspunktet ved langvarige perioder 
med tegn på bruk av rusmidler og liten fremgang i samlet rehabilitering.  Enkelte steder 
beholdes pasienten så lenge en samlet vurdering viser behandlingsnytte og samarbeid mens en 
andre steder legger større vekt på en hovedregel om rusfrihet (alle rusmidler) og har lavere 
terskel for behandlingsavslutning. 
 
Konklusjonen er at kriteriene bør formuleres med et overordnet krav om at en utskrivning 
alltid skal bygges på en helhetsvurdering av behandlingen.  Denne helhetsvurderingen skal 
legge vesentlig vekt på 
 

• om pasienten samarbeider uten vold og trusler 
• om pasienten omsetter medikamentet, gir det videre til andre eller deltar i illegal 

omsetning av rusmidler 
• om behandlingen er virksom etter målsetting og avtaler.  Uvirksom behandling bør 

avsluttes.  Ny behandling må bygge på erfaringen og resultatene fra tidligere 
behandlingsforsøk. 

Behandlingseffekten vurderes etter grad av rehabilitering, herunder oppnådd rusfrihet, bedret 
livskvalitet og helse.  Det forutsettes at pasienten samarbeider om målsettingen ved 
behandlingen. 
 
Retningslinjer for prosedyrer ved utskrivningsbeslutning 
Utskrivningsbeslutning skal bygge på dokumentasjon av at behandlingen ikke er virksom i 
forhold til definerte målsetting og inngåtte avtaler.  Dette gjelder både klientens atferds og 
problemer og tiltaksapparatets innstas for å løse problemene.  Vurderingen skal beskrives.  
Det skal dokumenteres at den regionalt ansvarlige instans har godkjent vedtaket. 
 
En slik prosess bør følge en prosedyre hvor pasienten får muntlig og deretter også skriftlig 
beskjed om at behandlingen ikke gir ønskete resultater.  Journalen skal dokumentere at 
vanskene er drøftet med klienten og hvilke tiltaks som er foreslått, iverksatt og hvilke 
resultater dette gir. 
 
Dersom utviklingen fører mot utskrivning, skal dette vanligvis drøftes i ansvarsgruppemøte.  
Drøftingen skal omfatte vurdering av hvilke tiltaks som har vært forsøkt på første- og 
andrelinjenivå.  Beslutningen om å avslutte MAR-behandling ligger formelt hos leder av 
ansvarlig MAR-tiltak.  Journalen skal dokumentere utskrivningsbeslutningen og 
avgjørelsesprosessen og ansvaret for de ulike tiltakene. 
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Klageadgang 
Medikamentassistert rehabilitering er til nå et tiltak etter sosialtjenesteloven hvor det skal 
utøves skjønn for om dette er den beste behandling.  Klageadgangen gjelder derfor først og 
fremst saksbehandlingen som enkeltsak med klage til Fylkesmannen.  Avslutningen av 
medikamentforskrivningen er en medisinsk vurdering av medikamentbrukens effekt og 
hensiktsmessighet.  Dette kan bare klages til Fylkeslegen med lovgrunnlag i 
helsetjenestelovgivningen.  Etter en eventuell revisjon av lovgrunnlaget i forbindelse med 
aktuelle rusreformer bør disse forholdene vurderes på nytt. 

3 OVERSIKT 
Sentrene rapporterer tertialvis til nasjonalt kompetansesenter.   I denne undersøkelsen er hvert 
senter bedt om å se særlig på tallene for 2003.   
 
Rapporteringen bygger på retningslinjene for LAR slik at utskrivelsene er definert i forhold til 
kriteriene for utskrivning.  De såkalt absolutte kriterier er aktuelle nå en pasient bryter de 
grunnleggende vilkårene for behandlingen ved å true, ved å være voldelig overfor 
behandlerne eller ved å selge sin medikasjon til andre.  Ved alvorlig brudd i forhold til disse 
kriteriene skal pasienten vanligvis skrives ut.  De relative kriteriene dreier seg om pasientens 
utvikling og samarbeid.  Det forutsettes at denne behandlingsformen som andre vurderes i 
forhold til om den gir en ønsket effekt.  Dersom behandlingen ikke gir bedring i forhold til 
målsettingen og forsøk på å styrke behandlingen ikke fører frem, bør behandlingen avbrytes. 
Som anført ovenfor, har de siste rundskrivene fra SD og HD understreket at vurderingene skal 
være forholdsmessige med hensyn til pasientens vansker ved behandlingsavbrudd. 
 
I tillegg kan pasienten selvsagt selv velge å avslutte behandlingen. ”Selvvalgt” kan imidlertid 
bety flere ting.  I ett ytterpunkt har vi pasienter som vurderer seg som ”ferdig rehabilitert” 
med ønske om å slutte med morfinstoff fordi de ønsker å være fri fra avhengigheten.  I et 
annet ytterpunkt har vi pasienter som slutter å komme til medikamentutdeling uten å begrunne 
det eller fordi de ikke liker de kravene og begrensningene behandlingen forutsetter.  Disse 
pasientene vil ofte fortsette sin rusmiddelbruk, ikke sjelden nokså uendret.  Noen pasienter 
foregriper også den avvisningen de forventer fra behandlerne ved å avbryte før de tror de blir 
utskrevet.  I denne undersøkelsen, har vi bedt om at slike pasienter vurderes etter kriteriene 
for utilstrekkelig effekt. 
 
Når det gjelder de som er flyttet, skal dette være avtalte flyttinger hvor behandlingen skal 
fortsette i annet senter. Pasienter har en selvsagt rett til å flytte, og behandlingsapparatet 
tilsvarende plikt til å legge forholdene til rette for det (Se ”Anbefalinger for arbeidet med 
klienters flytting mellom kommuner og helseregioner” som kan hentes fra ”Nasjonale 
anbefalinger, MAR Øst hjemmeside). Flyttingen må imidlertid foreberedes og dersom 
pasienten flytter uten samarbeid og foreberedelse vil dette føre til utskrivning på grunn av 
manglende samarbeid.  Dersom pasienten fortsetter hos fastlege under oppfølging fra senteret, 
er pasienten ikke utskrevet i den betydningen begrepet har her. Utskrivninger mellom ulike 
avdelinger i samme senter, er heller ikke innregnet. 
 
Oversikten over dødsfall gjelder bare inntrufne under behandling, ikke i ventetid eller etter 
utskrivning.. 
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TABELL 1. OVERSIKT OVER UTSKRIVNINGENE I 2003 
Senter/region I be-

hand-
ling ved 

årsskiftet 

Utskrevne 
i løpet av 

året 

”Abso-
lutte” 

kriterier  

”Rela-
tive” 

kriterier  

Selv-
valgt 

Flyttet Døds-
fall 

Helseregion Midt- og Nord-Norge 
Marit 184 36  3 20 9 1 3 

Helseregion Vest 
Hordaland og 
Sogn og Fj 

256 38 3 23 3 6 3 

Rogaland 186 32 0 27 3 0 2 
Sum region 442 70 3 50 6 6 5 

Helseregion Sør 
VestAgder 151 35 2 12 13 6 2 
AustAgder 70 14 1 7 4 0 2 
Telemark 127 20 2 14 1 0 3 
Vestfold 71 9 1 7 1 0 0 
Buskerud 76 25 0 22 2 1 0 
Sum region 495 103 6 62 21 7 7 

Helseregion Øst 
Oslo 1 699 101 0 37 47 6 11 
Oslo 2 657 68 0 35 18 5 10 
Asker og Bær 133 13 1 3 5 3 1 
Follo 36 0 0 0 0 0 0 
Nedre Romer 67 8 0 6 0 1 1 
Øvre Romer 31 3 0 1 0 0 1 
Østfold 138 17 2 7 2 1 5 
Oppland 98 4 0 2 0 0 2 
Hedmark 111 9 2 7 0 0 0 
Sum region* 1331 154 5 63 55 10 21 

Hele landet 
Norge* 2452 363 17 195 91 24 36 
* Summert med oppgavene fra Oslo som i Oslo 1. 
 
Tabell 1 viser en oversikt over svarene i skjemaene kontrollert i forhold til årsoppgavene.  
Enkelte svar gir noe flere eller færre klienter enn det er opplyst i årsoppgavene.  Vi har her 
valgt å holde oss til svarene i skjemaene i det vi forutsetter at disse er ekstra kontrollsjekket 
mens årsoppgavene er avgitt tidligere og under større press. Ingen av forskjellene har noen 
betydning for vurderingene. 
 
Tabellen er oppdelt i helseregioner og tiltak, stort sett fylkesvis.  MARiT – 
”Medikamentassistert rehabilitering i Trondheim” har imidlertid i 2003 hatt ansvaret for alle 
fylkene i Midt- og Nord-Norge, altså for to hele helseregioner.  I Region Vest hadde 
”Metadonklinikken” ved Bergensklinikkene lenge ansvaret for hele regionen men LAR 
Rogaland ble opprettet i 2002.   I Helseregion Sør har tilbudet fra starten av vært organisert 
fylkesvis, dels som LAR-team ved Rusklinikkene i Vest- og Aust-Agder og dels som 
fylkestilknyttete team i de andre fylkene. Statstilskuddene har vært fordelt fylkesvis. 
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I Helseregion Øst har MARIO, Senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo forvaltet 
hele statstilskuddet og det overordnete inntaks- og utskrivningsansvar sammen med 
veiledingsoppgaver i regionen.  Utenfor Oslo har Hedmark, Oppland og Østfold organisert 
fylkesvise team eller koordinator - ordninger i mens Akershus har organisert et tilbud etter sin 
struktur med 4 opptakssektorer og ”Allklinikker”; Follo, Øvre og Nedre Romerike og 
Akser/Bærum.   
 
MARIO – som nå er delt i MAR Øst med helseforetakstilknytting og MAR Oslo med 
kommunal tilknytting – hadde i 2003 en egen inntakspoliklinikk. Hensikten var å etablere en 
rask og forenkelt inntaksordning for å redusere ventetiden for søkerne.  Poliklinikken tok i 
mot og startet opp med pasienter basert på en vurdering av skriftlig søknad, direkte uten 
avvenning og ofte uten at søknaden var sikret som et godt avtalt samarbeid med sosialsenter 
og med tiltaksplan.  En nokså høy andel av pasienten avbrøt inntaket under arbeid med 
tiltaksplan og avvenning.  Oppgavene for 2003 var preget av dette og ikke typiske for 
tidligere årsoppgaver.  ”Oslo 1” er talloppgavene for hele senteret. I ”Oslo 2” er 
inntakspoliklinikkens pasienter er hold utenfor. 
 
Vi ser at 363 pasienter ble skrevet ut fra behandlingen i hele Norge i 2003.  Dette er 14 % i 
forhold til de som var i behandling ved årsskiftet.  Beregningen blir noe skjev fordi andelen 
bør regnes av alle som var i behandling.  Legger vi sammen antallet utskrevne og antallet 
gjenværende i behandling, får vi antallet som har hatt tilbud i løpet av året; 2815.  Andelen 
utskrevne blir da 12 %.  Det er en reell forskjell mellom regionene slik at Region Sør har en 
andel utskrevne på 17 %, Region Midt- og Nord-Norge på 16 %, Vest på 13 % og Øst på 7 %.  
De to første regionene har omtrent samme andel i øvre område, Vest danner et midtnivå mens 
region Øst har en andel som ligger på under halve nivået av de to med høyest andel 
utskrivninger. 
 
Mortaliteten i forhold til totalantallet i behandling er nokså lav.  36 av 2815 personer er en 
dødelighet på 13 per tusen.  Fra andre undersøkelser vet vi at pasientgruppen består av vel 1/3 
del kvinner og noe under 2/3 deler menn med en alder av noe under 40 år i gjennomsnitt.   
Den forventete dødeligheten i denne aldersgruppen med en slik kjønnsfordeling vil være ca 9 
dødsfall årlig per tusen innbyggere i Norge (SSB).  Mortaliteten bedømt ved dødsfall under 
behandlingen er derfor ikke mer en ca 50 % forhøyet.  Variasjonene mellom de ulike 
regionene er liten med Region Vest med lavest mortalitet på 10/1000 og Sør på 12/1000. 
Region Midt- og Nord-Norge og Region Øst har begge årlig mortalitet på 14/1000 i 
behandlingen. Oslo har isolert sett 14/1000. Enkelte fylker ligger høyere men her er tallene så 
små at tilfeldige variasjoner kan slå markert ut. 
 
Andelen som utskrives fordi pasienten flytter til andre behandlingssteder er også liten.  Det er 
likevel liten grunn til å regne disse som utskrevet fra behandling.  Det er derfor gjort en egen 
beregning av andel som slutter uten at disse er tatt med sett i forhold både til antall i 
behandling ved årsslutt og antall som har vært i behandling gjennom hele året. 

4 ANDEL UTSKREVNE I REGIONENE OG SENTRENE 
 
Tabell 2 viser oversikten.  I kolonne A står antallet i behandling ved årsskiftet. Kolonne B  
 
TABELL 2. ANDEL UTSKREVNE I REGIONENE OG SENTRENE 
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Senter A = Antall 
i behand-
ling ved 

årsskiftet 

B = A + 
utskrevne 

C = Ut-
skrevne, ikke 

flyttet 

Prosentandel 
C av A 

Prosentandel 
C  av B  

Helseregion Midt- og Nord-Norge 
MARiT 184 220 35 19 16 

Helseregion Vest 
Hordaland og 
Sogn og Fj 

256 294 32 13 11 

Rogaland 186 218 32 17 15 
Sum region 442 512 64 14 13 

Helseregion Sør 
VestAgder 151 186 31 21 17 
AustAgder 70 84 14 20 17 
Telemark 127 147 20 16 14 
Vestfold 71 80 9 13 11 
Buskerud 76 101 25 33 25 
Sum region 495 598 99 20 17 

Helseregion Øst 
Oslo 1 699 800 95 14 12 
Oslo 2 657 690 62 9 9 
Asker og Bær 133 146 10 7 7 
Follo 36 36 0 0 0 
Nedre Romer 67 75 7 10 9 
Øvre Romer 31 34 3 10 9 
Østfold 138 155 6 4 4 
Oppland 98 100 4 4 4 
Hedmark 111 120 9 8 8 
Sum region* 1331 1466 134 10 9 

Hele landet 
Norge* 2452 2815 339 14 12 
 
viser hvor mange som har vært i behandling når man legger til de som er utskrevne.  Kolonne 
C viser hvor mange som er utskrevet uten å være flyttet og de to siste viser andelen av disse i 
forhold til de to første antallene, prosentandel utskrevne fra behandling i forhold til antallet 
ved årsskiftet og det samlete antall i behandling. 
 
Tabellen viser at det er store variasjoner.  Om vi holder oss til beregningen av andel 
behandlingsavslutninger i forhold til alle i behandling, ser vi at landsgjennomsnittet er 12 %.  
Organisert etter fallende prosenter ser vi at Buskerud, Vest- og Aust-Agder, MARiT-senteret, 
Rogaland og Telemark ligger over gjennomsnittet. De fem første sentrene betydelig over, 
mens Telemarkstallene er nær snittet.   Oslo 1 har et landsnitt av utskrivninger men om vi ser 
på de mer typiske Oslo-tallene i Oslo 2, ligger andelen utskrivninger klart under.  De sentrene 
som har lavere tall, igjen organisert etter fallende andeler, er Hordaland, Vestfold, Oslo 2, 
Øvre og Nedre Romerike, Hedemark, Asker og Bærum, Østfold og Oppland og Follo.  Særlig 
de tre siste har svært lave tall. 
 
Denne variasjonen sier ikke i seg selv hva som er riktig eller god behandling.  Det kan både 
være slik at noen skrives ut selv om dette kan kritiseres etter en totalvurdering og slik at 
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pasienter beholdes i behandling selv om dette gir liten effekt eller negativ effekt i forhold til 
ringvirkningene i pasientmiljøet.  Tallene svarer imidlertid til inntrykket fra tidligere 
vurderinger og synes å peke mot systematiske forskjeller i behandlingsopplegget.  Dette bør 
evalueres.  Forskjellene har også betydning for vurdering av behandlingsresultatene i de ulike 
områdene i det en resultatvurdering etter andel med liten eller ingen rusmiddelbruk, kan være 
influert av høy utskrivelsesprosent.  

5 FORSTÅELSE AV UTSKRIVNINGSKRITERIENE 
Dette er undersøkt ved åpne spørsmål om hva det enkelte senter legger vekt på i vurderingen, 
hvilken dokumentasjon som kreves og hvorledes forholdsmessighetsbegrepet vurderes. Det er 
også bedt om eksempler på bruk av kriteriene i tilfeller som både er vurdert til utskrivning og 
til fortsatt behandling. 

 ”Absolutte” kriterier 
Tabell 1 viser at nokså få ble utskrevet etter disse kriteriene. I hele landet var det 17.  Dette er 
5 % av utskrivningene og 0,6 % av de som var i behandling.  Region Midt og Nord hadde 3 
som er 1,4 % av alle i behandling, Region Vest hadde 3 som er 0,6 %, Region Sør hadde 6 
som er 1 % og Region Øst hadde 5 som er 0,2 %.  Sentrene i nord og i Sør har altså noe 
hyppigere utskrivninger enn de i vest og øst.  Tallene er imidlertid for små til at dette kan 
tilskrives sikker betydning.  Det er ingen sikker sammenheng om en ser på enkeltsentre.  LAR 
i Buskerud og Rogaland som hadde høy andel utskrivninger i 2003, brukte ikke absolutte 
kriterier i dette året.  Det kan likevel bemerkes at senteret i Oslo som er det største og arbeider 
i et særlig belastet område, ikke brukte disse kriteriene en eneste gang. 
 
Svarene er ordnet i rekefølge fra senter med høy til lav samlet utskrivning.    
 
Buskerud LAR-team:  
Vedr. salg: Vi må være sikre på at det ikke bare er rykter, det må være opplysninger fra flere 
uavhengige hold. Normalt sett konfronterer vi vedkommende med ryktene i 
ansvarsgruppemøtet, slik at de har mulighet til å stoppe ev. feil adferd.  
Vedr. vold: Vold mot samarbeidsinstanser tolereres ikke, men vedkommende får selvfølgelig 
lov til å fortelle sin versjon. Munnbruk, kasting av ufarlige gjenstander m.v blir ikke regnet 
som vold, men vil bli tatt opp som et samarbeidsproblem. 
Vold mot andre vil ikke i seg selv få konsekvenser i form av utskrivning, men vil bli tatt opp 
som et problem i forhold til rehabiliteringen.  
Ad trusler: Blir likestilt med vold og vanligvis ikke akseptert, men det blir alltid brukt et visst 
skjønn i vurderingen av reaksjon. 
 
Utskrevet: 
- Salg av metadon til ungdommer, med sykehusinnleggelser som resultat. Politisak. Førte til 
rask utskrivning. 
Ikke utskrevet:   
- Vedvarende rykter om salg. Tatt opp i ansvarsgruppa flere ganger og diskutert grundig. 
Forholdet ikke innrømmet, og det var ikke mulig å få bekreftet dette fra politiet. Etter hvert 
sluttet ryktene. Vedkommende fikk fortsette. 
 
Vest-Agder: 
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Vi vektlegger dokumentasjon og evt politianmeldelser på salg og vold som da fører ut 
utskrivning. Trusler på liv og helse og mer skjulte trusler, har høy terskel for utskrivning. 
Vi synes kriteriene er vanskelige å bruke, fordi det ligger mye på skjønn – spesielt i tolkningen 
av uforholdsmessig reaksjon. Forholdsmessighet vil hos oss sees i forhold til 
habilitering/rehabilitering – og konsekvenser for denne. 
 
Utskrevet:  
- Pasient som ruser seg og slo ned legen på legekontor i ruset tilstand. Dette blir 
politianmeldt og pasienten ble skrivet ut – med nedtrapping. 
Ikke utskrevet: 
- Kvinnelig pasient ble utsatt for vold fra mannlig medpasient, politianmeldt, men senere 
trukket tilbake. Den mannlige pasienten ble ikke utskrevet.  Grunnen er her blant annet at vårt 
regionale inntaksutvalg i Helse sør har tolket reglene slik at kun vold mot personalet er 
utskrivningsgrunn. Vi har ikke vært enig i dette. 
 
Aust-Agder: 
Vi har liten erfaring med bruk av absolutte kriterier. Ved utskrivelser pga av salg 
samarbeider vi med politiet.  Pasienten underskriver på fritak fra taushetsplikt.  Vi må ha 
dokumentasjon fra offentlig instans før utskrivning vurderes.  
 
Utskrevet: 
- En pasient ble utskrevet etter å ha kastet en stol etter personalet ved institusjonen.  Han kom 
også med sterke verbale trusler, derunder også drapstrusler.   
Ikke utskrevet: 
- En pasient som kom med verbale trusler og periodevis var fysisk utagerende mot personalet 
ble ikke utskrevet fordi han hadde alvorlig psykiatrisk sykdom.  Metadonbruken stabiliserte 
russituasjonen i vesentlig grad og pasienten klarte bedre å nyttiggjøre seg det psykiatriske 
hjelpetilbudet.   Utskrivning ble samlet bedømt som uforholdsmessig. 
 
MARiT: 
Trusler/vold: Dersom en pasient er truende/voldelig mot deltakere i ansvarsgruppa eller 
andre samarbeidende hjelperpersonell, innhentes skriftlige redegjørelser både fra pasient og 
fornærmede. Innholdet vurderes konkret ift situasjon, hendelsesforløp (før-under-etter) etc. – 
og ut fra rehabiliteringen samlet. Ved klare trusler/voldsepisoder skrives pasienten ut fra 
LAR. 
 
Berettiget mistanke om salg av legemiddel og/eller stoff: Dersom det kommer informasjon til 
ansvarsgruppa/MARiT skal denne informasjonen dokumenteres. Ut fra nærmere vurdering 
innkalles pasienten til en samtale om tema og tiltak drøftes. Dersom det kommer nye 
uavhengige informasjoner som vurderes pålitelige, tas dette opp på nytt med pasienten. 
Dersom MARiT ut fra en samlet vurdering har berettiget mistanke om omsetting/salg, skrives 
pasienten ut fra LAR.  
 
Utskrevet: 
- En pasient som hadde vært truende (verbalt utagerende) og voldelig (dyttet) overfor 
sosialleder i hjemkommunen ble ikke skrevet ut fordi prosessen omkring hendelsen og den 
etterfølgende avklaring med sosiallederen og lokale hjelpere i kommunen ga et rimelig godt 
grunnlag for et videre tilbud. 
Ikke utskrevet:  
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- En pasient som hadde vært konkret spesifikt truende mot ansatte ved MARiT ble skrevet ut 
fordi hendelsene i forkant og vurderingen av samarbeidet med ansvarsgruppa totalt ikke ble 
vurdert å grunnlag for et videre tilbud.  
 
 
LAR Rogaland: 
Når det gjelder vold og trusler vurderes alvorligheten og situasjonen til utøver.  Omsetting av 
rusmidler fører som regel til umiddelbar utskrivning. 
 
Ikke utskrevet: 
- Eksempel på pasient som ikke ble skrevet ut var en mann med alvorlig psykisk sykdom som 
truet behandlingsapparatet rundt seg.  Utskrivning ville ha forverret hans situasjon betydelig.  
 
 
Fra avdelinger med moderat andel utskrivninger, kan nevnes svarene fra LAR Telemark:  
Salg/omsetningskriteriet vanskelig å håndtere, begrepene ”begrunnet mistanke” og 
”uforholdsmessig reaksjon” er svært skjønnsmessige. Hovedlinjen når det gjelder mistanke-
kriteriet har vel etter hvert blitt at vi bør ha opplysninger som understøtter slik mistanke over 
noe tid og fra flere pålitelige kilder. Forholdsmessighetsbegrepet trekker også i retning av å 
anvende stor forsiktighet i tolkning av opplysninger/rask reaksjon, slik vi ser det. 
Vold/trussel-kriteriet forstår vi først og fremst som vold/trusler rettet mot de som deltar i 
behandlingssystemet rundt pasienten. 
 
Utskrevet: 
- En pasient utskrevet grunnet salg (heroinomsetning av et profesjonelt omfang) i 2003. 
Rykter om dette versert i lang tid, pas. Konfrontert med dette ved flere anledninger. 
Opplysninger både fra hjelpeapparatet og fra andre misbrukere etter hvert så overbevisende 
at det ble laget utskrivningssak. Pasienten trappet ned over 10 uker (metadon). 
- En pasient utskrevet grunnet vold i 2003. Pasienten stakk først seg selv med en sprøytespiss, 
deretter en apotekansatt som overvåket Subutexinntak, uten noen forutgående foranledning. I 
forkant betydelige problemer med underfundige trusler etc. i inntakssituasjonen gjennom noe 
tid. Apoteket har politianmeldt saken på oppfordring fra MAR, utfall ikke kjent p.t.  
Ikke utskrevet: 
- 55 år gammel mann, fått foreskrevet benzodiazepiner av fastlege, store mengder. Rykter om 
omsetning i forkant har versert i noe tid, men pasienten har benektet dette. Mistanken vurdert 
som styrket etter rapport om videresalg fra apotek til MAR og fylkeslegen. Etter 
møtevirksomhet med pasienten, fastlege, fylkeslegen og MAR er forskrivningen av benzo 
avviklet, pasienten har vært innlagt til avrusning og er nå på langtidsopphold ved institusjon. 
Det er derfor ikke reist utskrivningssak. 
 
 
Metadonklinikken i Bergen har ansvaret for Hordaland og Sogn og Fjordane: 
Vi ønsker dokumentasjon fra pålitelig hold; politi, samarbeidsinstitusjoner og vektlegger 
alvorlighet/omfang og konsekvenser for rehabiliteringsprosessen.  Når det gjelder vold, 
omfatter dette verbalt truende adferd mot samarbeidspartnere som skaper frykt og fysisk vold 
mot person og inventar.  Vi legger både vekt på salg av metadon/Subutex og av illegale 
rusmidler.  Forholdsmessigheten vurderes ved å se på rehabiliteringsprosessen og omfanget 
av det begåtte.  LAR er en alvorlig tiltrengt behandling, og det skal mye til for å bli utskrevet.  
Vi må se på medisinsk forsvarlighet. 
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Utskrevet: 
- En mann på xx år ble utskrevet etter ½ år med pågående rusing men med noe bedring ved 
mindre benzodiazepinbruk mens cannabisbruk fortsatte.  Han ble arrestert og dømt for salg, 
oppbevaring av store mengder narkotika og fikk en lang dom. 
Ikke utskrevet: 
- En mann på xx år hadde vært 4 år i LAR, stort sett i jobb hele tiden, god rusmestring, daglig 
omsorg for flere barn.  Han ble arrestert for besittelse/salg/forsøk på salg av heroin og la 
kortene på bordet og slapp ut fra arresten.  Saken kommer opp seinere.  Her ble det vurdert 
slik at utskrivning ville være et uforholdsmessig inngrep i hans liv.  
 
Oslo: 
Ingen kriterier oppfattes som absolutte. Det gjøres alltid en helhetsvurdering, jfr ”med 
mindre reaksjonen fremstår som uforholdsmessig. Kriteriene er aktuelle dersom det er vold 
som vanskeliggjør samarbeid og samtidig dårlig behandlingseffekt og når salg er en del av 
atferd som er tegn på manglende samarbeid og behandlingseffekt. 
 
Utskrevet: 
- Kvinne med ustabil rusmestring over tid på tross av tidligere advarsel ble utskrevet etter at 
hun ble sett av personalet her mens hun solgte piller på huset. 
- En mann ble utskrevet etter at han slo ned personal her på huset. 
Ikke utskrevet: 
- En mann som var rusfri med god behandlingsprogresjon i 2 år, ble anklaget for heroinsalg 
ute på byen.  Ansvarsgruppen ønsket utskrivning men dette ble avslått ut fra helhetsvurdering. 
- En pasient ble ønsket utskrevet fra sosialsenteret på grunn av familievold.  Dette ble avslått 
som irrelevant for LAR. 
 
 
LAR Vestfold: 
Vdr salg må det være mer enn rykter. Vi formidler eventuelle rykter til vedkommende bruker 
slik han/hun kan endre atferd hvi ryktene stemmer. Vdr vold så aksepteres dette ikke mot 
samarbeidspartnere eller LAR.  Trusler vurderes i hvert enkelt tilfelle i forhold til 
alvorlighetsgrad.  Er det vold mot andre, jobbes dette med videre i ansvarsgruppen. 
 
 
 
Utskrevet: 
- En bruker truet helt klart ansatt i kommunen.  Han var tidligere fengslet for vold mot sin 
”eks”, men ble da ikke utskrevet.  Hadde også ”småtruet” LAR ansatt via SMS. Ansatt i 
kommunen ble skremt av truslene.  Pasienten ble utskrevet. 
- En bruker truet ansatte på legevakten med sprøyter og diverse trusler. Den ansatte ble 
skremt og pasienten utskrevet etter diverse møter. 
Ikke utskrevet: 
- En bruker truet en ansatt i LAR muntlig pr telefon.  Etter gjennomgang ble det konkludert 
med at trusselen ble provosert frem.  Ansatte mente dette selv og følte ikke trusselen som reell.  
Pasienten bli ikke utskrevet. 
 
LAR i Hedmark: 
Vi har hatt 0-toleranse ved vold/trusler om vold. Til sammen 3 utskrivninger hvorav 1 trussel 
mot kommunal medarbeider i LAR og 2 hvor vold var anmeldt og dokumentert.  Alle sakene 
var marginale i forhold til manglende behandlingseffekt.  Vi har også hatt diskusjoner om 
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utskrivninger basert på mistanke om omsetting men har ikke hatt god nok dokumentasjon. 
Usikker forholdsmessighet har nok vært en underliggende forklaring. 
 
Ikke utskrevet: 
- I ett tilfelle fikk en pasient med uttalt vold/aggresjonsproblem tilbud om mer intensiv 
behandling som alternativ til utskrivning og valgte dette.  
 
LAR Øvre Romerike: 
Vi har ikke mange utskrivninger, men tenker vel at i den grad det skulle være etter absolutte 
kriterier, må man jo først ha en formening om hva det dreier seg om.  Siste gang noen var 
utagerende fremstod dette som et sammensatt bilde, ingen personer var reelt truet og det 
endte bl, annet med en innleggelse i psykiatrisk avdeling. Ellers har vi nå en søker med 
periodisk truende fasade, som vi bruker tid på å bli litt kjent med og forklare hvordan ting må 
være for at vi skal kunne samarbeide. 
 
LAR i Østfold: 
Når utskrivning på grunn av vold eller trusler er aktuell, må ansvarsgruppen kunne 
dokumentere dette.  Utskrivningsvedtaket oversender dette til sentral vurderingsgruppe i 
MAR-Øst som fatter endelig vedtak. 
 
Utskrevet: 
- Et typisk utskrivningsvedtak begrunnes med signaleffekt vdr voldsadferd i klientgruppen og 
vansker i forhold til samarbeidspartnere som lege, apotek osv. 
Ikke utskrevet: 
- En utskrivning blir typisk sett ikke fremmet/vurdert fordi kommunen ikke har noe alternaivt 
tiltak å etablere. 
 
Follo: 
 Vi har bare hatt 2 tilfeller av vold/trusler om vold rettet mot deltakere i ansvarsgruppen, 
begge før 2003. Det ble ikke gjort noen vurdering av forholdsmessighet før utskrivning. 
 
Ser en disse beskrivelsene samlet, er fellespreget tydelig. Alvorlig vold og salg, særlig av 
metadon/Subutex tolereres ikke og blir alltid vurdert i forhold til utskrivning, og 
gjennomgående tolkes kriteriene nokså likt. Noen trekk er tydelige.  For det første er det 
vanligvis pasienter som profiterer lite på behandlingen, som vurderes utskrevet etter absolutte 
kriterier. Det er få tilfeller hvor ikke de ”absolutte” kriteriene sees sammen med de ”relative”.  
Man kan derfor reise spørsmål om kriteriene ikke kan slås sammen.  Det går også igjen at 
vurderingene er vanskelige, og mange vil ha konkret dokumentasjon før en utskrivning.  Dette 
er mest problematisk når problemet er opplysninger om salg.   
 
De fleste beskriver grundig saksbehandling med vurdering av det enkelte tilfelle, både i 
forhold opplysningenes sikkerhet og i forhold til om reaksjonene kan ha bakgrunn i uheldig 
samspill med behandlere.  Det vurderes også om man har noen alternative tilbud/tiltak.  
Alvorlig vold mot ansvarlige behandlere i LAR eller sentrale samarbeidspartnere vil føre til 
utskrivning i alle sentre, men det er likevel ulikt hva som oppfattes som alvorlig og i hvilken 
grad forholdsmessigheten vurderes. 
 
Når det gjelder salg, er usikkerheten større.  I anbefalingene vurderes det slik at LAR-sentrene 
til syvende og sist må kunne vurdere utskrivning uten sikre bevis. Spørsmålet er faglig.  Det 
er imidlertid bare MARiT som klart formulerer dette i sin beskrivelse. 
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Det er et påfallende trekk at det største senteret som arbeider i det mest belastete området, 
Oslo, ikke hadde noen utskrivninger etter absolutte kriterier i 2003. 

 ”Relative” kriterier 
Tabell 1 viser at disse kriteriene dominerer som begrunnelse for utskrivning med 195 av 363 
(53,7 %).  6,9 % av alle behandlingstilfellene ble etter dette avsluttet på grunn av 
utilfredsstillende effekt. Det var betydelig forskjell mellom regionene. I Region Vest var det 
50 som er 71 % av utskrivningene og 9,8 % av behandlingene.  Det var 62 slike utskrivninger 
i Region Sør; 60,2 % av utskrivningene og 10,4 % av behandlingene.   I Region Midt- og 
Nord-Norge var det 20; 56 % av utskrivningene og 9.1 % av behandlingene.   I Region Øst 
var det 63 som er 40,9 % av utskrivningene og 4,3 % av behandlingene.   Det er imidlertid et 
klart mønster at en svært høy andel utskrivninger karakteriseres som selvvalgte i Vest-Agder.  
Det er svært sannsynlig at flere av disse ville karakteriseres etter relative kriterier i andre 
sentre.  Andelen i Sør er derfor antakelig enda høyere. Dette gjelder enda mer i Region Øst 
hvor det dominerende senter, hadde betydelig flere utskrevet som selvvalgte enn som 
utskrevet på grunn av manglende effekt.  Dette har sammenheng med inntakspoliklinikken 
som var i bruk. Også her var derfor utskrivelse på grunn av manglende effekt vanligere enn 
det som kommer frem i tabellen.  Andelen er likevel klart lavere enn i de andre regionene.   
 
Dette betyr selvsagt ikke at behandlingen her hadde bedre effekt.  Det betyr at sentrene hadde 
høyere toleranse for svakheter i behandlingsutviklingen enn de andre regionene. Spørsmålet 
er derfor om dette er bevisste politikk slik dette avspeiles i forståelse av kriteriene.  Svarene 
nedenfor er ordnet systematisk slik at de som har høyest utskrivelsesfrekvens kommer først 
mens de som har lav kommer sist. 
 
 
Buskerud LAR: 
Vi legger hovedvekten på at vedkommende er interessert i sin egen rehabilitering, og at det 
gjennom holdning og adferd er tydelig at han/hun jobber med det. Feiltrinn brukes som 
læring, hvorfor skjedde det, når skjedde det, og hvordan kan vi unngå gjentagelser. Hva kan 
klienten gjøre, hva kan vi andre gjøre. Så lenge vi er i en slik positiv prosess er utskrivning 
ikke tema. Korte ”sprekk” med stadig lengre mellomrom kan bety at personen er i en positiv 
prosess. Dersom vedkommende selv signaliserer klart at han må ha for eksempel BZD, 
alkohol eller cannabis for å klare livet, eller mener det må være lov å bruke, vil vi gå inn i 
nøye drøftinger om MAR er det rette. Det samme vil gjelde manglende oppfølging fra 
klientens side. Bruk av opiater til tross for høy/riktig dosering vil føre til raskere utskrivning 
enn for eksempel tilfeller av cannabisbruk. 
Det vil bli gitt tilbud om andre tiltak, advarsler og tidsfrister for å rette kursen. Fortsetter 
misbruket blir det laget sak om utskrivning. 
 
Utskrevet: 
-  Mann 45 med lang misbrukskarriere. I MAR for annen gang. Utskrevet første gang grunnet 
misbruk, særlig cannabis. Bruker igjen cannabis regelmessig. Familien er redd for at han 
skal miste MAR. Han har fått skriftlige advarsler. Som svar på dette skriver han brev hvor det 
klart går fram at han vil fortsette å røyke cannabis. Det er liten rehabilitering å spore også på 
andre områder. Her har en voksen person tatt et valg, han blir skrevet ut. 
 - Mann, 40 år. I MAR for annen gang. Angst. Forrige gang skrevet ut for i hovedsak daglig 
bruk av BZD, samt liten rehabiliteringseffekt. Denne gang oppstart og lengre opphold i 
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institusjon for avvenning av BZD. Avbryter oppholdet, avbryter andre forsøk på nedtrapping 
poliklinisk. Følger ikke opp andre tiltak rettet mot angstproblemet. Bruker til tider også andre 
rusmidler. Ingen rehabiliteringseffekt. Satser hele tiden på at det skal bli mer liberalt i 
forhold til BZD. Skrives til slutt ut. 
Ikke utskrevet: 
- Mann 40 i fast arbeid. Familie. Har sprukket på hasj og fått BZD av lege ved et par kriser. 
Er flink arbeidskar, men har et svært liberalt syn på cannabis. Vi har hele veien hatt nøye 
drøftinger rundt dette, og opprettholder kravet om rusfrihet. Samtidig har vi fokusert på det 
som frambringer krisene. Han bedyrer at han har sluttet med cannabis, men har avlevert pos. 
prøver i nærmere et halvt år. Han vil nå få advarsel, og må velge om han vil fortsette eller ei. 
Det er hans ansvar. Han står nå foran utskrivning uten endring. 
- Mann, 49 år. Cannabisbruker over lang tid, men tar også andre rusmidler. Angst. Klarer 
ikke å slutte med cannabis, men aksepterer reglene, og er villig til å legge seg inn til 
behandling for dette. Dessverre lang ventetid på behandling, noe han ikke kan noe for. 
Avlegger positive prøver på BZD og cannabis i ventetid. Skrives ikke ut da han er villig til å 
gjøre noe for å endre situasjonen. 
 
 
LAR Vest-Agder: 
Vi skriver aldri ut pasienter på enkeltkriterier, men på en samlet vurdering. Oftest er dette 
rusing og samarbeidsvegring og noen ganger tillegg av fusk med urinprøver. 
(forholdsmessighet står ikke omtalt i skrivet fra Dep – 1-35/2000 – kun for absolutte kriterier) 
 
Utskrevet: 
- Pasienter har fått gjentatte muntlige og skriftlige advarsler, men fortsetter med massiv 
rusing og følger ikke opp avtaler. 
Ikke utskrevet: 
- Pasient med alvorlig behandlingstrengende psykiske (eks psykose) eller fysiske (HIV/AIDS) 
lidelser, men fortsetter å ruse seg. Vi vurderer at det er bedre kontroll med at pasienten får 
fortsetter med daglig Metadon gitt av hjemmesykepleien, enn utskrivning. 
 
 
 
LAR Aust-Agder: 
Vi beholder generelt pasienter lenge i tiltaket. Mye skal være forsøkt slik som tettere 
oppfølging, nedtrapping med bzd, ny innleggelse med avgiftning og stabilisering.  Utskrivning 
vurderes dersom disse tiltakene ikke fører til en bedret livssituasjon eller rusmestring og/eller 
pasienten ikke vil prøve tilbudene.  Det gjøres en forholdsmessighetsvurdering bygget på 
nåværende kontra opprinnelig situasjon. 
 
Utskrevet: 
- Pasient som uteblir fra en rekke urinprøver som er avtalt 2 x i uka. De som avlegges er 
vedvarende positive på Rohypnol, amfetamin og cannabis i mer enn 6 mnd. Tilbud om 
samtaler m/ kvalifisert terapeut, innleggelse for avgiftning uten effekt.  Bruker også rusmidler 
under innleggelse eller takker nei. Samtidig aktiv i rusmiljøet på hjemstedet. 
Ikke utskrevet: 
- Pasient som ofte uteblir fra urinprøver og er positiv i forhold til Sobril og cannabis i de som 
avlegges.  Men tross vedvarende rusmiddelbruk møter vedkommende til økende antall 
urinprøver og følger opp avtaler med rusterapeut og LAR-team.  Han kutter ut Rohypnolbruk 
og reduserer cannabisbruken.  Det er en svært sakte men dog positiv utvikling. 
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MARiT 
Relative brudd må i ses i sammenheng med hvordan det totale rehabiliteringstilbudet er lagt 
opp. MARiTs modell baserer seg på at pasienten ønsker å utforske rusfrihet (alle rusmidler) 
innenfor et forpliktende samarbeid med primærkontakt fra sosialtjenesten, fastlege, LAR-
primærkontakt og andre definerte personer/instanser. Modellen forutsetter ut fra 
tiltaksplanen og senere oppfølgings- og behandlingsplaner (individuell plan) som lages hver 
3. mnd at pasienten forplikter seg til regelmessig oppfølging/samtaler med ulike hjelpere ut 
fra sine individuelle målsettinger (dagstruktur, helseplager, rusdynamikk/rusmestring, 
hjemmesituasjonen, etc).   
 
Et hovedpoeng for MARiT er at relative brudd skal fanges opp raskt slik at man sammen med 
pasienten kan forstå bruddene og dermed kunne forebygge disse. Dette gjelder ift til ikke å 
møte på urinprøvetaking, ikke møte til avtaler, etc. Når det gjelder rusmiddelbruk er det laget 
noe mer spesifikke prosedyrer – hvor hovedpoenget er at rusepisoder skal medføre en plan for 
minst 3. rusfrie måneder. Mange vil som del av dette kunne ha behov tettere 
oppfølging/skjerming, etc.  
 
Relative brudd skal tas opp med pasienten, man skal legge en plan for å forebygge disse, ved 
nye brudd drøftes forholdene i ansvarsgruppa, man lager gjerne mer spesifikke/særskilte 
planer. Ved nye brudd kommer man til et punkt (særlig ved rus) hvor det lages en absolutt 
plan for en klart definert tidsperiode. Dersom denne brytes skrives pasienten ut fra LAR.  
 
Eksempel: 
Det er vanskelig å gi gode eksempler da det vanligvis ikke er snakk om enten å skrive ut eller 
ikke, men i større grad en vurdering omkring hvor i prosessen den enkelte pasient, 
ansvarsgruppe er nå og de neste 1-2-3 mnd.  
 
LAR Rogaland: 
Gjentatt rusing over lang tid til tross for advarsler og tidsfrister sammen med fusking med 
urinprøver – særlig tidlig i behandlingen – fører til utskrivning. Det legges også vekt på 
manglende henting av medikament hos pasienter som ruser seg mye. 
 
Utskrevet:  
- Mann på 27 år som fusket med urinprøver 3 dager i behandlingen.  Utskrevet i samarbeid 
med kommunen. 
Ikke utskrevet: 
Kvinne på 42 med eneomsorg for sønn ble tatt for å selge amfetamin.  Pga av 
omsorgssituasjonen og lang tid til etterforskning, ble hun stående i tiltaket. 
 
LAR Hordaland (Metadonklinikken): 
Vi vektlegger rusmestring, samarbeid, og oppfølging av rehabiliteringstiltak. Endring i sosial 
situasjon/tap av bolig. Forholdsmessigheten går på om det er tiltak som bør iverksettes/ har 
listen blitt lagt for høyt. Har pasienten inntak begrunnet i somatisk sykdom, strekker vi oss 
relativt langt da utskrivning kan gi store medisinske komplikasjoner. 
 
Utskrevet: 
Mann på 32 år med dårlig rusmestring som ikke viser noen bedring/endring på tross av 
diverse behandlingsforsøk i institusjon; både avrusingsinntak og lengre behandlingsopphold. 
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Det var manglende samarbeid/oppfølging av tiltaksplanen.  Han fremviste problemadferd på 
legekontor ved utdeling av medikament. 
Ikke utskrevet: 
Mann på 34 år som først viste god rusmestring i 2-3 mnd og evne til å ta seg inn ved 
tilbakefall til rus.  Han fikk så en tiltakende bruk av bzd og amfetamin, klarte ikke følge 
skolegang og ble verbalt utagerende slik at han ble utestengt fra sosialsenteret i 3 mnd. I 
denne tiden samhandlet han via lensmannen.  Han fikk fortsette i LAR ut fra konkret plan om 
institusjonsopphold selv om dette lå noe fram i tid og avtale om etter dette ny start på 
skolegang med redusert timeplan og andre støttetiltak. 
 
LAR Telemark 
Begrepet ”utilstrekkelig behandlingseffekt” oppfattes som det sentrale parameter i forhold til 
de angitte kriterier i rundskrivet, og dette er jo selvsagt også svært skjønnsmessig. 
Normalt vil det ikke reises utskrivningssak før pasienten har fått eller eventuelt avslått et 
tilbud om avrusning for sidemisbruk. Dersom misbruket er medisinsk ”farlig”, dvs. 
store/hyppige inntak av opiater og benzodiazepiner, evt. alkohol, kan det likevel bli anbefalt å 
trappe ned, evt. avvikle forskrivningen. 

Terskel for vurdering av ”utilstrekkeligheten” vil naturlig nok variere. I hovedsak kan vel 
denne terskel sies å være høyere for pasienter med betydelig innslag av tilleggsproblematikk, 
f.eks alvorlige psykiatriske/somatiske lidelser, og i noen grad også i de tilfelle der 
sidemisbruket er mindre dramatisk, men likevel noenlunde konstant. 

Utskrevet: 
Kvinne 32 år. Startet behandling i fengsel. Problemer med misbruk av benzo/cannabis fra 
kort tid etter løslatelse.  Betydelige bestrebelser på å få til avrusningsopplegg. Stor innsats 
også fra familienettverk og sosialtjeneste på å få til fornuftige hjelpetiltak, men pasienten ble 
oppfattet som egentlig samarbeidsvegrende når avtalte tiltak skulle iverksettes. Etter hvert 
også vegrende utover minimumsnivå. dvs. ingen urinprøver, tiltakende manglende oppmøte til 
medikamenthenting, ansvarsgruppemøter og andre avtaler. Hun ble skrevet ut og trappet ned 
ca. 6 mnd. etter oppstart. 
Ikke utskrevet:  
Mann 39 år, betydelig psykiatrisk problematikk og ADHD-utredet. Var i god sosial sit. med 
samboer etc ved behandlingsstart. Klarte seg godt i behandling i periode på ca 2 år, også 
deltaker i Ritalin-prosjekt i regi av Vest-Agder klinikkene. Langsomt og kamuflert utvikling av 
misbruksproblem, først amfetamin, senere også benzo/cannabis. Kollaps i sosial situasjon 
med sambo, mistet jobb/førerkort, etter dette tiltakende rusing. Forsøk på å få til 
avrusning/annen behandling ikke helt vellykket, men heller ikke helt mislykket, fortsatt noe 
samarbeidsevne/-vilje å bygge videre på. Utskrivning foreløpig ikke vurdert som aktuelt. 
 
LAR Oslo: 
Vi vektlegger 
- problemtyngde og omfang 
- progresjon i behandlingen 
- mulig effekt av utskrivning/ikke utskrivning 
- mulig betydning for prognose 
- hvilke tiltak som har vært prøvet 
- hvilke typer misbruk det dreier seg om 
- grad og type av samarbeidsvegring 
 
Utskrevet: 
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- Mann med omfattende misbruk siste år som også har juks med prøver og ofte uteblir.  
Forholdene er tatt opp flere ganger og det er gitt skriftlige advarsel.  Pasienten skrives ut 
etter at han har vært borte fra henting i én uke. 
Ikke utskrevet: 
- Kvinne med omfattende misbruk og ustabilitet i hentingen av medikament.  Situasjonen er 
ikke bedret tross ulike dokumenterte tiltak og advarsler.  Ansvarsgruppen ønsker utskrivning 
men dette avslås fordi pasienten venter på institusjon. 
 
LAR Vestfold: 
Det legges vekt på motivasjon, på om bruker aktivt er med i rehabiliteringsprosessen, på 
samarbeid, adferd og rusmestring.  Det taes også i stor grad hensyn til om vi mener bruker 
har fått den støtte vi anser som nødvendig, og/eller om bruker er alvorlig fysisk/psykisk syk.  
Det gjøres nok svært individuelle vurderinger. 
 
Utskrevet: 
- Mann på 46 år som begynte på skole og skulle ta fagbrev.  Dette gikk bra i lengre tid men 
han begynte så med bzd og etter hvert med cannabis. Han beskrev angst.  De han etter flere 
innleggelser, overgang fra metadon til Subutex, diverse andre tiltak hadde flere brudd på 
avtaler og stort sett positive prøver på bzd og cannabis, ble han utskrevet.  Han har etter dette 
ikke greid å ”snu” og få til positive endringer.  Det er nå søkt om og planlagt reinntak. 
Ikke utskrevet: 
Mann på 58 år som har slitt med bzd og alkoholmisbruk (nå sjelden bzd). Han har vært 
innlagt utallige ganger.  Kommunen stiller ikke med tiltak han har bedt om i 5 år! Livet er 
endret positivt, han er svært samarbeidsvillig og fortvilet over stadig rusing med alkohol.  
Han er svært ensom og vurderes nå til langtidsbehandling for alkoholproblemet.  Vi har så 
langt ikke skrevet ham ut men er bestemt å at det nå må skje en positiv endring i 
alkoholmisbruken hvis han skal fortsette i LAR.  Det er en mann vi har brukt masse ressurser 
på. 
 
LAR Nedre Romerike 
 I de fleste tilfellene er det en kombinasjon av sidemisbruk (særlig bzd), manglende effekt og 
manglende samarbeid.  Sidemisbruken har i de fleste tilfellene vært mer enn bare utslag på 
urinprøver 
 
 
LAR Hedemark  
Samarbeidsevne og vilje er helt sentralt.  Vi går meget sjelden til advarsler hvis pasienten 
viser at det gjøres anstrengelser for å nå felles definerte mål. Kombinasjonen av mye rus og 
rusrelatert adferd med manglende engasjement for egen rehabilitering er vanskelig å 
akseptere.  Forholdsmessighet vurderes i forhold til det spørsmålet at inklusjon bygger på en 
etisk refleksjon med mål om å redusere overdosedød og bedre livskvalitet mens det er 
vanskelig å se en etisk refleksjon til grunn for utskrivning. 
 
 
 
Utskrevet: 
- Ung pasient som aldri kom skikkelig i gang ble utskrevet etter kort tid med beskjed om å 
tenke seg nøye om og evt komme tilbake med forslag om hvilke tiltak som ville gjøre 
behandlingen egnet til å nå de målene han satte seg. 
Ikke utskrevet: 
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- Pasient med alvorlig personlighetsforstyrrelse og et ukritisk rusmønster holdes i behandling 
som nødvendig for å yte viktig medisinsk hjelp og omsorg. 
 
LAR Øvre Romerike  
Måten man snakker med pas på, kanskje aller viktigst. "Konsekvenser" kan man jo forklare og 
begrunne på både "terapeutiske" og "anti-terapeutiske" måter og pas. meningsdannelse 
omkring våre intervensjoner får jo betydning for forløpet. "Våre" leger er de respektive 
fastleger, vi møtes i ansvarsmøter sammen med sosialetaten og det er også spennende 
prosesser omkring samarbeid.   Generelt prøver vi vel å holde dette 
gående så lenge situasjonen er forvarlig og den enkelte har det bedre med enn 
uten LAR 
 
Utskrevet: 
- En pasient med langvarig om omfattende misbruk av bzd og amfetamin, ville ikke legge 
seg inn - hvorfor det ble utskrivningssak. Etter 4 overdosehendelser ble han re-opptatt etter 2 
mndr.  Det gikk initialt bra i henhold til individuell plan, men etter 4 mndr ble det surr igjen, 
han ville fremdeles ikke legges inn og det snakkes nå om at han vil trappes ned. 
- En pasient ble nedtrappet etter eget initiativ under soning, men han suiciderte tragisk natten 
før sin løslatelse.  
 
LAR Østfold: 
Utskrivning skal baseres på en individuell helhetsvurdering.  Hjelpeapparatet må ha 
tilrettelagt de tiltak som er nødvendig før utskrivning etter relative kriterier kan iverksettes.  
Dersom veiledning, råd og alternativ behandling ikke har noen effekt, blir klintene permittert 
fra tiltaket.  Dette også for å unngå den negative signaleffekten ut i rusmiljøet. 
 
Utskrevet: 
- Urene urinprøver, samarbeidsvegring osv danner grunnlaget for utskrivning. 
Ikke utskrevet: 
- En individuell vurdering kan føre til at pasienten beholdes i tiltaket basert på en 
skadereduserende målsetting.  Pasienten bør senere tilbakeføres til ”rehabiliteringstiltaket”. 
 
LAR Oppland: 
Vi legger vekt på at 
- polikliniske tiltak er forsøkt 
- at institusjonsbehandling er tilbudt og forsøkt 
- at dette er forsøkt flere ganger. Rusbruk skal føre til tettere oppfølging sammen med 
restriksjoner.  Hvis dette ikke fører frem, gies en tidsfrist. 
Forholdsmessighet vurderes særlig i forhold til helsetilstanden.  
 
Beskrivelsene fra sentrene har et tydelig fellespreg.  De relative kriteriene sees alle steder i et 
helhetlig perspektiv hvor både tilstanden, utviklingen og det som er forsøkt av tiltak inngår.  
Det er også et fellespreg at enkeltepisoder med rusmiddelbruk ikke fører til utskrivning og at 
en alltid gjør forsøk på endring og styrking av behandlingen før utskrivning er aktuelt.  
 
Lesningen gir likevel inntrykk av at det er en systematisk gradsforskjell til stede som nærmer 
seg eller er en reell metodeforskjell.  De sentrene som har høyere utskrivningsfrekevens har 
en større tendens til å se de relative kriteriene i lys av overordnet målsetting om rehabilitering, 
her også i forhold til opphør med rusmiddelbruk.  Dette er klarest uttrykt i Buskerud og 
MARiT.  Behandlingen er en ”utforskning av rusfrihet fra alle rusmidler”. Den som 



 

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

                                                                                                                                                  18                                                                                                                                     

  

signaliserer at han/hun ikke er villig til/klarer å slutte med cannabis, bzd eller alkohol, vil bli 
utskrevet etter kortere eller lenger tid. Det samme skjer om bruken fortsetter tross en ”siste 
advarsel” med konkret tidsperiode for å oppnå rusfrihet. Behandlingen sees også som et 
forpliktende samarbeid, og dersom pasienten ikke er reelt med i rehabiliteringsarbeidet, er 
konklusjonen den samme – igjen etter omhyggelig utprøving og flere forsøk.  Her går 
imidlertid kravene også til tiltaksapparatet. 
 
I sentre med lavere utskrivningsfrekvens er disse målene til stede men mindre tydelig og 
prinsipielt uttalt. Det uttales ikke helt klart, men inntrykket er at så lenge pasienten prøver, og 
evt så lenge tilstanden er bedre enn den var før behandlingen begynte, vil pasienten ikke bli 
utskrevet.  I enkelte sentre kommer også etiske motforestillinger mot utskrivning til syne.   

 ”Selvvalgte” utskrivninger 
I utgangspunktet ønsket vi å undersøke hvor mange som selv besluttet nedtrapping og 
utskrivning fordi de ønsket en medikamentfri tilværelse.  Dette er en kategori som kan kalles 
”ferdig behandlet”.    
 
Dette har ikke latt seg gjøre. Undersøkelsen viser imidlertid først og fremst at kategorien 
”selvvalgt” brukes ulikt. En pasient kan selv velge å slutte behandlingen av mange ulike 
grunner. Noen blir borte på grunn av økende rusmiddelproblemer, noen blir lei av 
kontrolltiltakene, noen avslutter selv fordi de vil foregripe å bli utskrevet av behandlingen, 
noen har fått kontakt med lege som forskriver med mindre oppfølgingskrav.  Noen steder vil 
en eller flere av disse utskrivningene bli oppfattet som selvvalgt. Andre steder vil de bli 
kategorisert ut fra manglende behandlingseffekt.  Kategorien bør her defineres som 
utskrivning på sammensatt, uklart grunnlag.  I de fleste tilfellene overlapper dette med 
utskrivning forårsaket av utilstrekkelig behandlingseffekt.   
 
Tabell 1 viser at det i landssnitt var 25 % som ble vurdert som selvvalgt, og delingen var 35,7 
% i Helseregion Øst, 25 % i Region Midt- og Nord-Norge, 20,4 % i Region Sør og 8,6 % i 
Region Vest. 
 
Forklaringer ligger i ulik registreringspraksis. Få av pasientene tok bevisst sikte på å registrere 
systematisk nedtrapping mot medikamentfrihet. Når noen av sentrene har kategorisert langt 
flere pasienter som selvvalgt utskrevet, er det neppe noen spesiell grunn til å tro at tilsvarende 
andel opplever seg som ferdig behandlet.  Sentrene med høy andel er spesielt MARiT med 25 
%, LAR Vest-Agder med 37 %  og LAR-Oslo med  46 % av utskrivningene beskrevet som 
selvvalgte.  Disse tre sentrene har til sammen 75,8 % av de som er karakterisert som selvvalgt 
utskrevet. 
 
I Oslo har dette sammenheng med praksis i inntakspoliklinikken som var et midlertidig tiltak 
for å redusere ventelisten.  Pasienten ble tatt i mot og startet opp med Subutex uten avvenning 
og ofte uten at det var laget noen klar avtale med sosialsenter og fastlege på forhånd.  En 
relativt høy andel avbrøt inntaksprosessen, og dette ble stort sett karakterisert som selvvalgt. 
Inntakspoliklinikken hadde 29 utskrivninger vurdert som selvvalgt, hvilket var 88 % av 
utskrivningene. Trekkes disse fra (se Oslo2), er andelen 26 % og andelen for hele regionen 
20.5 %. 
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Konklusjonen er at registreringen bør endres i fremtiden.  Det viktigste er ikke å avgjøre om 
utskrivningen er mer eller mindre selvvalgt men om pasienten føler seg ferdig behandlet og 
ønsker nedtrapping mot frihet fra opioider.   

6 PRAKSIS NÅR PASIENTEN BRUKER ULIKE RUSMIDLER  
Legemiddelassistert rehabilitering tar sikte på at pasienten skal oppnå en tilværelse uten 
avhengighet og bruk av rusmidler.  Dette er derfor en sentral målsetting for alle LAR-tiltak.  
Reduksjon i bruk når det gjelder type og/eller mengde kan likevel sees som en bedring, og 
kapitlet om utskrivning på grunnlag av relative kriterier viser at LAR-tiltakene har ulik 
praksis.  Det er også ulike holdninger til hvor sentralt bruken av rusmidler skal stå i forhold til 
annen type endring, og enkelte sentre beskriver utskrivning som et etisk dilemma. 
 
Sentrene er spurt om hvorledes de forholder seg dersom en pasient som har en akseptabel 
utvikling likevel fortsetter med et visst rusmiddelbruk tross de tiltak sentrene kan stille opp 
med.  Det er gitt 5 svaralternativer; Utskrivning, utskrivning etter tidsfrist, restriksjoner i 
forhold til utleveringsordninger og kontrolltiltak, toleranse dersom en ikke kan se at bruken 
skaper vansker for funksjonen og full toleranse uten tiltak og spesielle vurderinger.  
Svarmønsteret viser at de to mest ekstreme valgene praktisk talt ikke er brukt.  Det gis derfor 
en oversikt i forhold til tredelt skala som vist i tabell 3.  Noen tiltak beskriver at de møter 
situasjonen med ulike typer restriksjoner og tiltak, men dersom dette ikke hjelper, vil 
pasienten  bli utskrevet.  Dette er plassert som kategori ”utskrives”.  
 
TABELL 3.  OVERSIKT OVER TYPISK PRAKSIS VED VEDVARENDE BRUK AV 
ULIKE RUSMIDLER 
 Utskrives Restriksjoner Tolereres hvis.. 
Cannabis 7 4 4 
Alkohol 5 7 3 
Sentralstimulerende 9 6  
Opiatholdige medikamenter 8 6  
Heroin og illegale opioider 11 4  
Benzodiazepin 10 5  
 
Vi ser at det er nokså ulike vurderinger.   Dersom en pasient har en akseptabel sosial 
tilpasning men bruker cannabis, vil 6 tiltak til syvende og sist skrive vedkommende ut fra 
behandlingen mens  4 tiltak vil tolerere bruken så lenge behandleren ikke mener den påvirker 
behandlingen.  Noen vil gå til restriksjoner i henteordninger eller kontrolltiltak.  Tilsvarende 
sprik er det dersom pasienten drikker så mye alkohol at det merkes i prøver eller kontakt.  Det 
er også å betydelige ulikheter i praksis ved vedvarende bruk av andre midler, minst i forhold 
til heroin og benzodiazepiner.  Det er likevel en tydelig forskjell slik at rundt en tredel vil 
beholde pasienten med ulike restriksjoner slik som daglig henting mens to tredeler vil skrive 
pasienten ut eller permittere vedkommende fra behandlingen. 
 
Det er undersøkt om vi kan se noe mønster i svarene.  Er det slik at svarene avspeiler en mer 
gjennomgående holdning?  I tabell 4 vises svarene for hvert senter med angitt koding for 
holdning til vedvarende bruk tross tiltak når det gjelder hvert enkelt rusmiddel.  Det er gjort 
en rangering i forhold til gjennomsnittsskåre slik at de som har mest konsekvent restriktiv 
holdning kommer først mens de som angir mest liberal holdning kommer sist. 
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TABELL 4  HOLDNINGER TIL VEDVARENDE BRUK AV ULIKE STOFFER. 
(2=utskrives, 3=restriksjoner, 4=tolereres) 
 
 Canna-

bis 
Alko-
hol 

Sentralst.. 
midler 

Opioid 
medik. 

Heroin Benzo-
diazep 

Holdning 
skadered 

Range-
ring 

MARiT 2 2 2 2 2 2 Negativ* 2,0 
Vestfold 2 2 2 2 2 2 Negativ 2,0 
Buskerud 2 2 2 2 2 2 Negativ 2,0 
Rogaland 2 3 2 2 2 2 Nøytral 2,2 
Vest-Agd 2 2 2 3 3 1 Negativ 2,2 
Follo 2 3 2 2 2 2 Negativ 2,2 
Oppland 2 2 2 3 2 2 Negativ 2,2 
Hedemark 3 3 2 2 2 2 Positiv 2,3 
Aust-Agd 3 3 3 2 2 2 Negativ 2,5 
Telemark 4 4 2 2 2 2 Positiv 2,7 
Østfold 3 3 3 2 2 3 Nøytral 2,7 
Øvre 
Romerike 

3 3 3 3 3 3 Positiv 3,0 

Oslo 4 3 3 3 3 3 Positiv 3,2 
Nedre 
Romerike 

4 4 3 3 2 3 Positiv 3,2 

Hordaland 4 4 3 3 3 3 Positiv 3,3 
* Plasseringen her er ikke helt entydig.  Det understrekes at man i og for seg er nøytral under 
forutsetning av at tilbudet skilles tydelig ut og tilknyttes annen instans. 
 
 
For å unngå misforståelser bør det gjentas og understrekes at ingen tiltak skriver ut en pasient 
på grunnlag av enkeltstående bruksepisoder.  Det er dessuten slik at tiltak som skriver ut, gjør 
dette etter langvarig og omfattende arbeid med problemet:   
 
MARiT skiller ikke prinsipielt mellom ulike rusmidler. Som nevnt over følges rusbruk (enten 
pasienten forteller det selv eller dette framkommer på urinprøver) opp gjennom prosedyrer 
hvor episoden ”analyseres” med sikte på en lengre rusfri periode (min. 3 mnd). Ved 
rusepisoder eller positive prøver skal pasienten lage en skriftlig redegjørelse og det skal 
snarlig gjennomføres en samtale for å avklare hendelsesforløp (før – under – etter). Her 
vurderes bl.a. forholdet mellom type rusmiddel og opplevde plage (somatisk, 
psykisk/psykologisk, sosialt). Et sentralt poeng er klargjøre hvilke plager/hendelser/tanker 
som bidrar til at pasienten velger å ruse seg, og deretter arbeide med ”plagene” slik at 
rusbruk kan forebygges.  
 
Dette er en beskrivelse av en høykvalifisert praksis som tar hvert enkelt tilfelle av 
rusmiddelbruk alvorlig.  Det går på liknende måter igjen i kommentarene fra tiltak med det 
som her er kalt restriktive holdninger, at praksis forutsetter flere forsøk med innleggelser, 
kontrakter og styrking av rehabiliteringsarbeidet.  Når det gjelder alkohol, nevner flere tiltak 
at behandling med antabus bør forsøkes. 
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 Unntak 
Undersøkelsen inneholder spørsmål om psykiske og somatiske sykdommer kan gi grunnlag 
for andre vurdering, og som det fremgår av beskrivelsen av de relative kriteriene, gjøres dette 
alle steder, særlig gjennomgående i forhold til somatisk sykdommer.  
 
Et direkte spørsmål dreier seg om vurderingene når pasienter hevder at de ikke kan klare seg i 
LAR på grunn av psykiske vansker som ”bare” blir bedre med benzodiazepin og har en 
forskrivning fra lege som overholdes.  Spørsmålet er stillet direkte fordi problemet ofte er 
aktuelt i offentlige og faglige media.  Enkelte leger har dessuten hevdet at de har god erfaring 
med bruk av benzodiazepiner og betvilt det synet som er lagt til grunn i LAR at bruk av 
benzodiazepin er kontraindisert.  Svaralternativene har igjen vært fra utskrivning til 
restriksjoner for den enkelte og til aksept eller toleranse.   
 
Det har åpenbart vært vanskelig å gi entydig svar.  Ni tiltak har brukt svarkategoriene. To går 
til utskrivning om man ikke oppnår enighet, men avgjørelsen oppleves ikke lett slik det 
fremgår av beskrivelsen fra LAR Buskerud:  
 
Det vil som oftest være vanskelig å vite om det blir brukt BZD i tillegg til forskrivning. Vi har 
ingen gode eksempler på at en slik forskrivning over tid har vært et gode for utviklingen. 
Oppgaven er å kunne gi pasienten alternativer til ”pillebehandlingen”, dvs skikkelig 
utredning av plagene og adekvat behandling. Om dette tilbys, men pasienten fortsatt kun vil 
ha BZD, må vedkommende selv ta et valg om dette er viktigere enn MAR. Vi vil ikke støtte opp 
om feil medisinbruk. I samarbeid med lege eller ved innleggelse kan det gis tilbud om 
nedtrapping på BZD. Erfaringene fra slike forsøk har imidlertid så langt vært lite 
oppløftende. Dersom legen finner det medisinsk riktig å gi BZD over en kortere periode i en 
spesiell forbindelse er det selvfølgelig ok, så fremt perioden er klart tidsavgrenset og det er 
kontrollert utlevering. Dersom legen mener at langvarig forskriving av BZD er riktig, vil dette 
bli lagt fram som sak i Inntaksutvalget for godkjenning ev. forslag om bedre løsninger. 
Pasienten vil i alle fall få en tidsfrist til å bestemme seg før utskrivningssak fremmes. 
 
Fem sentre  møter en slik situasjon med restriksjoner. Metadonklinikken i Hordaland skriver:  
I utgangspunktet avvenning i samarbeid med lege.  Vi forsøker å få avklaring av 
problembildet og vurdere alternativ medisinering.  Ved dokumentert angst der annen 
medikasjon er utprøvd og bzd anses som siste alternativ/absolutt nødvendig for å avhjelpe 
fungering i hverdagen, kan benzodiazepin gis. Ved somatiske lidelser kan midlene brukes i en 
avklarende periode til tilstanden er bedret. 
 
To sentre velger å akseptere situasjonen, begge bruker fastlegen som medisinsk ansvarlig for 
LAR..  
 
De resterende sentre beskriver en individuell praksis som ikke så lett kategoriseres. MARiT 
skriver: 
Dette må vurderes nøye ut fra de mer grunnleggende plager pasienten har – utredet gjennom 
et samarbeid mellom pasient, ansvarsgruppa og gjerne psykiater/psykologspesialist i 
spesialisthelsetjenesten. Ved rusbruk (ikke-forskrevet bruk av bzd) er det daglig inntak av 
metadon/Subutex og tettere oppfølging. Det skal ut fra utredningen lages en plan over aktuell 
medikasjon, avtaler, etc (jfr prinsippene for relative brudd). 
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Andre som LAR i Aust-Agder skriver at problemstillingen er lite aktuell fordi alle A- og B-
preparater forskrives fra legen i LAR.  Dette respekteres av fastlegene.  LAR Vest-Agder 
skriver: 
Hvis pasienten får foreskrevet benzo fra lege, så stoppes resepten fra apoteket. Ingen av våre 
pasienter behandles med benzo. Det er etter hvert blitt mer akseptert også hos fastlegene å 
ikke bruke denne medisinen til våre pasienter. 
 
På direkte spørsmål om en ser likt på psykiske og somatiske sykdommer på dette område 
svare 8 at de gjør dette mens 7 gjør forskjell.  

 Skadereduksjon  
Skadereduksjon er blitt et mer aktuelt begrep.  Opprinnelig valgte en i Norge en modell som 
forutsatte at bruken av medikamenter skulle ha en målsetting ut over skadereduksjon med 
krav om rehabilitering og ulike kriterier for endring av livsførsel.  Utviklingen har likevel 
medført at dette nå er mer omstridt.   LAR-sentrene er spurt om deres holdning til 
skadereduksjon ut fra en skala fra sterkt negativ = 1 til sterkt positiv = 5.    Svarmønsteret 
fremgår av tabell 4 som også plasserer svarene i forhold til rangering når det gjelder 
holdninger til utskrivning. Vi ser at syv sentre/tiltak vurderer skadereduksjon som negativt, 
seks beskriver positiv vurdering og to er mer nøytrale.  Negative vurderinger faller i stor grad 
sammen med det å ha en restriktiv holding til pasientens rusmiddelbruk og de positive med å 
beholde pasienten i behandling. 
 
Klarest beskrives en negativ holdning fra LAR Buskerud:  
Anser det som særdeles viktig at MAR fortsetter som et rehabiliteringstiltak. Erfaring viser at 
de aller fleste har muligheter til å foreta valg som kan bedre deres livssituasjon. Det er viktig 
å hjelpe disse til å komme i en slik situasjon at de kan sette disse valgene ut i livet. Til dette 
trengs støtte og oppfølging over lang tid. 
MAR uten oppfølging kan få tragiske konsekvenser, en bytter bare heroinen ut med metadon i 
tillegg til andre rusmidler. Pasientene blir på den måte holdt nede i rustilværelsen, og gjort til 
stakkarer uten evne/vilje til å ta valg.  
MAR skal være et tilbud å strekke seg mot, så må den enkelte ta standpunkt til om han er 
villig til å betale ”prisen”, akkurat på lik linje med å velge annen type behandling. Alle store 
forandringer i livet medfører smerte og har sin pris.  
En hovedvekt på å lindre smerte og forhindre død for enhver pris kan ta fra enkeltmennesket 
dets mulighet til å få gjort en positiv, radikal endring i livet. 
Det må også kunne stilles realistiske krav til rusmisbrukere, gjør vi ikke det tar vi ifra dem 
egenverdet og selvrespekten. Gjør vi skadereduksjon til et lett tilgjengelig alternativ, 
undergraver vi manges mulighet og motivasjon til å gå inn i et mer krevende endringsarbeid. 
Etter det jeg har hørt har det ikke vært noen som har søkt seg fra ”Gamlingeprosjektet” til 
MAR, slik at dette ikke rekrutterer til MAR men kanskje heller motsatt.   
Ingen tidligere behandlingstilbud har blitt møtt med den forventningen at de skal kunne hjelpe 
alle. Derfor er det forunderlig at noen har den forventningen til MAR. Det er farlig å være 
rusmisbruker, enten blandingsmisbruket inneholder metadon eller ei. Noen vil bestandig falle 
utenfor, noen vil trenge mange forsøk, akkurat som i forhold til institusjoner. Vi ser at mange 
lykkes i MAR. Det er det viktig å ta vare på. 
 
Skulle en allikevel ønske å sette i gang skadereduksjon, er det viktig at dette blir et eget 
opplegg, klart avskilt fra MAR. Senteret/tiltakets rolle bør i  den anledning bare være av 
veiledende art. 
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MARiT utrykker dette slik: 
”Det er sentrale myndigheter som har fastsatt retningslinjene for MAR. I 1998 kom det første 
rundskrivet. Dette ble revidert i 2000 og 2001. Dagens modell med sikte på rusfrihet og 
rehabilitering er under betydelig press, bl.a fordi den er ressurskrevende og fordrer 
kvalifisert faglig innsats på flere områder. Det er dessuten betydelig politisk uenighet og 
diskusjon i opinionen omkring hvordan metadon/buprenorfin best skal brukes i norsk 
rusbehandling. Det er slik vi oppfatter det en bekymringsfull utvikling at mange innenfor 
fagfeltet ikke synes å ha tro på at MAR kan bidra til å oppnå rusfrihet slik intensjonen er, og 
dermed i større grad vektlegger at behandlingen virker overdoseforebyggende og 
skadereduserende.  En ”utvanning” av tilbudet kan i verste fall bidra til at langt færre enn 
mulig klarer å komme ut av rusmiddelmisbruket, og at det ikke gis nødvendig kvalitet i 
oppfølgingen. Da er det etter vårt syn bedre at det etableres særskilte prosjekter med mer 
lavterskel/skadereduserende bruk av metadon og buprenorfin.” 

  
Hvordan evt. lavterskel/skadereduksjonsprosjekter skal etableres er ikke drøftet inngående, 
da det fra sentrale myndigheter er uttrykt at dette ikke skal vurderes før evt utprøving i Oslo. 
Noen personlige synspunkter er: Utprøving av kommunale lavterskeltilbud knyttet til 
lavterskel helsetilbud. Inntak, forskrivning må knyttet til ”kommunal” forankret 
lege/kommuneoverlege, med daglig utlevering under tilsyn. Tilbudet bør i utgangspunktet 
være tidsbegrenset for å hjelpe aktuelle pasienter i en avklaringsfase på noen måneder til max 
1-2 år. 
 
Det er tydelig, også hos flere av de som uttrykker positiv vurdering, at skadereduksjon 
oppfattes som annerledes og i motsetning til rehabiliteringsperspektivet. det er uro for at 
ideologien skal undergraves og pasientene bli forvirrete og usikre, vanskeligere å nå med en 
mer krevende rehabiliteringsprosess.  De fleste vurderer det slik at en eventuell 
skadereduksjon bør foregå på et kommunalt nivå, gjerne som ansvarsområde for 
kommuneoverlege eller andre kommunale helseinstanser.  LAR-sentrene bør holdes helt 
utenfor eller bare ha veiledende oppgaver.  

7 VURDERINGER OG KONKLUSJONER 
LAR-sentrene arbeider innenfor retningslinjer som er utviklet på politisk og 
sentraladministrativt grunnlag med en overordnet målsetting om rehabilitering.  
Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av forankring i Sosialtjenesteloven. 
 
Undersøkelsen viser at det er systematiske og tydelige gradsforskjeller i praktiseringen av 
retningslinjene slik at noen sentre har høyere andel utskrivninger etter alle, men særlig etter 
kriteriene for vurdering av behandlingsresultatet (relative kriterier).   
 
Forskjellen er stor nok til å få betydning for resultatvurderinger bedømt etter status for andel 
med god rusmestring, både slik at sentre med liberal praksis vil ha en høyere andel med 
rusmiddelbruk og slik at sentre med restriktiv praksis kan ha en mer aktiv og dynamisk kraft i 
arbeidet for rehabilitering. 
 
Forskjellen avspeiles i vurderingene om når en klient skal utskrives på grunn av bruk av ulike 
rusmidler, og vurderingene for ulike rusmidler har sammenheng slik at noen sentre praktiserer 
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retningslinjene systematisk mer restriktivt mens andre mer liberalt.  En pasient som beholdes i 
ett senter, vil derfor kunne bli utskrevet i et annet.   
 
Holdningene samvarierer med holdningene til skadereduksjon slik at de som er positive til 
dette også har en mer liberal grunnholdning til å beholde pasienter i behandlingen tross 
vedvarende bruk av rusmidler.  Forskjellen er minst når det gjelder bruk av heroin og størst 
når det gjelder cannabis og alkohol. 
 
Sammenholder en begrunnelser for og beskrivelse av praksis i de sentre som har restriktiv 
praksis med den vedtatte målsettingen for behandlingen, synes det klart at disse sentrene 
arbeider mer aktivt innenfor de vedtatte retningslinjene og målsettingene.  
 
I den grad det er ønskelig å være positiv til at klienter bedres uten at rehabilitering oppnås, vil 
sentre med liberal praksis, kunne være mer effektive. 
 
Rusreformene som medfører at LAR som spesialistbehandling skal følge helselovgivningen 
gjør at pasientene har krav på større innflytelse over målsetting for behandlingen og valg av 
behandlingssted.  I den grad de beskrevne forskjellene fortsettes, vil dette kunne skape 
problemer. 
 
Skadereduksjon som tiltaksform må plasseres i forhold til LAR, og ansvaret for slike tiltak 
bør tydeliggjøres. 
 
Kriteriene for utskrivning og klagebehandling må revideres i forhold til forankring i 
helselovgivningen. 
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