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1 Innledning 

Da Stortinget i 1997 besluttet at metadonassistert rehabilitering (MAR), som nå kalles 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR), skulle bli et landsomfattende tilbud til 
opiatavhengige, ble det samtidig bestemt at tilbudet skulle bygge på gjeldende lovgivning og 
ansvarsforhold. Det skulle legges opp som et forpliktende samarbeid mellom helse- og 
sosialtjenesten etter en nasjonal modell som sikret forsvarlighet og systematikk. 
 
Sosialtjenesten har etter sosialtjenesteloven ansvar for å sette i verk tiltak for mennesker med 
rusmiddelproblemer. Det ble derfor bestemt at det skulle utvikles et søknadsskjema som sikrer 
at pasientene tilfredsstiller kriteriene for behandlingen, og at tilbudet blir en del av en 
helhetlig rehabiliteringsplan. Skjemaet skulle bygges opp slik at det fremmer samarbeid 
mellom de ulike instansene, beskriver de ulike behandlingsoppgavene og redegjør for hvem 
som har ansvar for de enkelte elementene i en tiltaksplan. Det samme søknadsskjemaet er 
brukt over hele landet.  
 
Behandlingen ble imidlertid ikke definert som en rettighet, men som ett av flere 
behandlingsvalg for den enkelte etter vurdering av faginstans. Bare tiltak godkjent av 
Sosialdepartementet fikk myndighet til å innvilge behandlingen. Disse fikk samtidig særlig 
bevilgning til å dekke medikamentkostnadene. Det ble opprettet slike godkjente tiltak i alle 
helseregioner bortsett fra i Nord-Norge, som har hatt sitt senter i Midt-Norge.  
 
De som ønsker slik behandling, skal etter denne prosedyren søke om behandlingen gjennom 
sitt sosialsenter. Sosialsenteret sender søknaden til det ansvarlige regionale tiltak, som avgjør 
om søkeren oppfyller kriteriene for behandlingen og om behandlingen er lagt opp forsvarlig. 
Dette skal vises i en ferdig utarbeidet tiltaksplan. De godkjente tiltakene kan beslutte at det er 
nødvendig med flere opplysninger og kvalitetssikre søknaden på ulike måter før en vurdering.  
 
Denne prosedyren har i hovedsak vært formelt uendret selv om søknadsprosedyrene og 
kravene til søknadsskjemaets innhold har gjennomgått tilpasninger ved de ulike tiltakene. 
Etter Rusreformene har leger fått en selvstendig rett til å beslutte at en klient kan søke, men 
søknadene skal fortsatt koordineres i sosialsenteret for å sikre en helhetlig rehabilitering.  
 
Søknadsprosedyren har fra enkelte hold vært kritisert som byråkratisk og tungvint. Fra andre 
hold har det vært hevdet at ulike former for press kan ha uttynnet prinsippene.  Slike forhold 
kan ha betydning for sentrenes funksjon og kan dessuten ha betydning for seleksjonen av 
pasienter.  
 
Sosial- og helsedirektoratet har gitt Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer et oppdrag i 
forbindelse med nasjonal evaluering av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Denne 
undersøkelsen inngår i dette oppdraget. Hensikten med undersøkelsen er å gi en oversikt over 
praksis med søknadsprosedyrer ved de ulike LAR-tiltakene, spesielle problemer som oppstår 
og forandringer som er utført eller ønskes utført. Det er både en målsetting å bidra til 
evaluering av systemet og å vurdere om det er regionale forskjeller.  
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Antallet søknader som skal behandles, er relativt høyt. Et betydelig antall personer er 
involvert i sosialsentrene og deres samarbeidspartnere, og i de regionale tiltakene. Tabell 1 gir 
en oversikt over omfanget i 2003. Tallene viser antall søknaden som var mottatt og ventet på 
vurdering (søkerliste) og antall søknader som var godkjent (venteliste).  
 
Tabellen er viser fordeling i fylker og helseregioner sammen med en landsoversikt. 
Undersøkelsen viser imidlertid at praksis for registrering av søknadene varier noe. Enkelte 
tiltak registrerer ikke søknadene før de bedømmes som adekvate for vurdering. Dette vil gi 
utslag i tallene. 
 
Tabell 1. Oversikt over antall søkere pr. 31.12.200 3

HELSEREGION ØST 1313 71 65

Oslo 699 50 34
Akershus 267 6 0
Østfold 138 11 13

Hedmark 111 1 11
Oppland 98 3 7

HELSEREGION SØR 495 42 56
Telemark 127 3 23
Vestfold 71 11 7

Buskerud 76 22 12
Aust-Agder 70 2 9
Vest-Agder 151 4 5

HELSEREGION 
VEST

438 143 33

Hordaland 246 97 16
Rogaland 186 45 17

Sogn og Fjordane 6 1 0

HELSEREGION 
MIDT- OG 

NORDNORGE
185 97 43

Møre og Romsdal 22 6 8

Sør Trøndelag 79 54 13
Nord Trøndelag 20 13 6

Nordland 46 18 14
Troms 16 3 2

Finnmark 2 3 0

LANDSOVERSIKT 2431 353 197

Antall pasienter i 
behandling

Antall pasienter 
på venteliste

Antall pasienter på 
søkerliste
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2 Metode 

Undersøkelsen er utført som en semistrukturert intervjuundersøkelse. Det ble på forhånd 
utarbeidet en intervjuguide som ble drøftet og godkjent i nasjonalt møte for de regionale tiltak 
og sentre, se vedlegg. Guiden ble sendt til tiltakene for intern drøfting før intervjuet. Hvert 
senter bestemte selv hvem som skulle svare. Det var mulig å levere skriftlig svar eller foreta 
telefonintervju. Det ble foretatt 14 telefonintervjuer og ett personlig intervju, og mottatt ett 
skriftlig svar.  
 
Ved intervju ble svarene skrevet ned i punktform. Notatet ble sendt tilbake til de intervjuede 
for godkjenning og/eller rettelse. Det samlede materialet er lagt til grunn for en analyse av og 
vurdering av systemet og for en sammenligning av likheter og ulikheter i søknadsprosedyrer. 
Den skal også vise gjennomførte endringer og ønsker om endringer i prosedyrene. 
 
Følgende LAR- tiltak er intervjuet: 
 
Helseregion Midt- og Nord-Norge:  
MARiT – medikamentassistert rehabilitering i Trondheim 
 
Helseregion Sør:    
Trefylkesamarbeidet LAR 
 Vestfoldklinikken 
 Metadonteamet i Telemark 
 Metadonteamet i Buskerud 
MARIA – Medikamentassistert rehabilitering i Aust- og Vest-Agder 
 Sørlandet sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Kristiansand 
 Sørlandet sykehus HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Arendal 
 
Helseregion Vest:   
Metadonklinikken, Bergen 
LAR Rogaland, Stavanger 
 
Helseregion Øst:   
MAR-Øst, Oslo   
 Avdeling for rusbehandling, MAR Østfold 
 Rusmiddelteamet, DPS Toten, Oppland 
 Rusmiddelavdelingen, Sanderud sykehus, Hedmark 
 Folloklinikken, RUPO, Akershus 
 Øvre Romerikeklinikken, Øvre Romerike 
 Lillestrømklinikken, Rusmiddelpoliklinikken, Nedre Romerike 
 Sykehuset Asker og Bærum HF, Sosialmedisinsk klinikk for Asker og Bærum 
 



 

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

                                                                                                                                                  4                                  

  

3 Resultater 

3.1 Oppfatninger om søknadsprosedyrer og søknadsskjema 

Spørsmål: Er dere generelt fornøyd med søknadsprosedyre og søknadsskjema? ja/nei – 
forslag til endringer/kommentarer 
 
Modellen for LAR legger stor vekt på søknadsarbeidet. Meningen er å bygge på lokal 
kunnskap og lokalt nettverk og sikre informasjon som gjør vurderingene mulig. Dette 
forutsetter en nokså omhyggelig og grundig saksbehandling på kommunenivå. I de regionale 
tiltak og sentre skal en så vurdere kvalitet og kriterier og legge grunnlag for en helhetlig 
rehabiliteringsprosess. Søknadsarbeidet har derfor flere formål, samtidig som det skal sikre en 
nasjonal modell med felles mal på grunnlag av et felles skjema.  
 
Det første spørsmålet sikter mot en vurdering av om dette arbeidet oppleves meningsfylt, og 
om det er lagt opp på en god måte. Det er også spørsmål om skjemaets utforming og om 
behov for endringer. Svarene viser sterk tilslutning til grunnmodellen. Av 16 svarere ga alle 
uttrykk for at de var generelt fornøyd med både søknadsskjema og søknadsprosedyrene. 
 
Det var imidlertid også tydelig at skjemaet ikke passet like godt over alt. Dette viste seg ved 
flere forbehold og ønsker om endringer: 

• To svarere reiste tvil om nytteverdien av alle rusopplysninger. Det er vanskelig og 
tidkrevende å innhente nøyaktige opplysninger, og flere hadde erfaring med feil og 
mangler. To svarere ønsket endring med bedre spørsmål om rushistorie (Oppland, 
Metadonklinikken). 

• To ønsket spesielt utbedring av spørsmål om omsorg for barn i søknaden (Vestfold, 
Aust-Agder). 

• Én foreslo 19 klare forandringer på søknadsskjemaet (Vestfold). 
•  Én ønsket å forandre søknaden på den måten at individuell plan ble utarbeidet i 

samarbeid med sosialtjenesten etter at pasienten er opptrappet og stabilisert. 
• To ønsket sterkere vektlegging av viktigheten av at adekvate legeopplysninger følger 

med søknaden (Metadonklinikken, Øvre Romerike). 
• Én ønsket presisering av hvilke vedlegg og hvilken som tilleggsinformasjon bør 

kreves i søknaden (Øvre Romerike). 
•  Én ønsket en veileder for søknad / individuell plan. 
•  Én reiste spørsmål om nytteverdien rundt innhenting av opplysninger angående 

soning (Telemark). 
 
Endringsønskene gikk, som vi ser, i flere retninger. 
 
Færre hadde endringsønsker i forhold til søknadsprosedyrene, men også her var det noen 
vesentlige endringsforslag: 

• Tre kommenterte at det hadde vært nødvendig med mindre endringer/justeringer på 
dette området (MARiT, Østfold, Nedre Romerike).  

•  Én presiserte ønsket om nasjonal mal for søknadsprosedyrene (Aust-Agder). 
• To ønsker krav om mer forhåndskontakt med sosialtjenesten under utforming av 

søknaden (Oppland, Hedmark). 
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Konklusjonene synes å være at søknadsarbeidet vektlegges samtidig som det er ønske om en 
revisjon av skjemaet og en bedre mal for prosedyrene. Dette bør føre til et tettere samarbeid 
med sosialtjenesten. 

3.2 Kontakt om søknadene og forventninger til søknadsbehandlingen 
Spørsmål: Er det noen forhåndskontakt eller formidlete forventninger til sosialsentrene i 
forhold til søknadene? ja/nei – kommentarer 
 
Siden klienter som ønsker LAR, må søke gjennom sitt sosialsenter, er dette en inngangsport 
til behandlingen. Vurderinger og holdninger i sentrene vil innvirke på behandlingen av 
søknaden. Sosialsentrene vil dessuten kunne påvirkes av direkte og indirekte formidlede 
forventninger og rådgivning fra sitt regionale LAR-senter. Spørsmålet tar derfor sikte på å 
kartlegge om det er grunn til å tro at søknader blir behandlet ulikt, og om noen kan bli avslått 
på ulike premisser. Det tar også sikte på å få frem informasjon om graden av kontakt med 
sosialsentrene i søknadsbehandlingen. 
 
Svarene viste at de regionale tiltak og alle sentre legger stor vekt på sosialsentrenes funksjon 
og rolle. En godt forberedt søknad vil kunne være avgjørende som grunnlag for vurderinger 
og avgjørelser og være en god start på et systematisk rehabiliteringsarbeid. Søknadsarbeidet 
ble også vurdert som strategisk i forhold til å skape forpliktelser og engasjement i klientens 
problemer og for å få de ulike instansene på banen. Etter at behandlingen er innvilget og i 
enda større grad etter at behandlingen er kommet i gang, kan det være lettere for en instans å 
forholde seg passiv.  
 
Sentrene uttrykte på slikt grunnlag ønske om:  
– et tett samarbeid med sosialkontorene i utforming av søknadene  
– mer forhåndskontakt og tettere samarbeid med sosialkontorene 
 
Svært mange tiltak mente at arbeidet blir hemmet av ressursmangel både ved LAR- tiltakene 
og ved sosialkontorene. Søknadsarbeidet har derfor flere steder vært suboptimalt. 
Beskrivelsene viste betydelige ulikheter i hvor nært samarbeidet i praksis har vært: 
 

• Syv tiltak har et nært samarbeid under hele søknadsprosessen. Dette inkluderer 
forhåndskontakt ved alle søknader. (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Hedmark, 
Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo). Tre tiltak hadde forvernsmøte med pasienten 
(Østfold, Oppland, Nedre Romerike), og ett tiltak hadde forvernsmøte med ca. 
halvparten av søkere (Aust-Agder). 

• Fire tiltak har konsultasjonsteam som reiser rundt til kommunene og/eller kan 
kontaktes ved behov for drøftinger (Vestfold, Oppland, Hedemark, og Follo). 

• Syv tiltak har hovedsakelig praksis med uformelle telefonkonsultasjoner. (MARiT, 
Metadonklinikken, Rogaland, Vestfold, Buskerud, MARIO, Asker og Bærum). Ved 
tre tiltak holdes det møter ved særlig vanskelige vurderinger eller spesielle behov 
(Metadonklinikken, Vestfold, Follo). 

• To tiltak gjennomgår alle søknader på forhånd (Vest-Agder, Oppland). 
• Fire tiltak har åpnet for at sosialkontorene kan sende uferdige søknader for en 

vurdering (Rogaland, Metadonklinikken, Aust-Agder, Hedmark). 
 
Beskrivelsen viser at tiltakene har en praksis som i det ene ytterpunktet, representert ved Vest-
Agder, Aust-Agder, Telemark, Hedmark, Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo, bygger 
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på aktivt samspill fra tidlig i søknadsprosessen, og i det andre ytterpunktet bygger på at 
sosialsentrene arbeider selvstendig og sender søknaden etter egen vurdering. Samspillet 
foregår eventuelt ved tilbakemelding om behov for flere opplysninger. Mellom disse 
ytterpunktene er det ulike former for veiledning. 
 
Alle tiltakene legger vekt opp opplysning og undervisning. For å kvalitetssikre søknadene har 
alle hatt kurs/seminarer for kommunene. De fleste melder at søknadene er blitt bedre, især fra 
sosialkontorer med større søkermasse. Vi ser med andre ord ut til å stå overfor en 
utviklingsprosess. 

3.3 Formelle og uformelle ventelister    
Spørsmål: Har dere fått melding om at enkelte sosialsentre har uformell venteliste eller 
avviser / ikke oppmuntrer søkere? ja/nei – kommentarer/begrunnelser 
 
Den sentrale vektleggingen av søknader gjennom sosialsentrene gjør at disse kan bli til en 
trang port. Vi vet at sosialsentrene ofte har stor pågang, og de kan også selvsagt fungere mer 
eller mindre godt. I tillegg vil LAR-arbeidet kunne prioriteres ulikt i ulike sentre.  
 
Et senter som har større pågang enn det makter å saksbehandle, kan enten løse problemet ved 
en forenklet ekspedisjon med videresending uten vurdering eller ved å utvikle formelle og 
uformelle ventelister. En lang saksbehandlingstid vil i tillegg signalisere til potensielle søkere 
at det er liten vits i å søke.  
 
Spørsmålet tar sikte på å kartlegge om slike mekanismer er kjent og hva som er bakgrunnen 
der hvor de forekommer.  
 

• Seks av 16 tiltak rapporterer om sosialkontorer som har en uformell venteliste 
(Telemark, Vestfold, Asker og Bærum, Østfold, Oppland, Hedmark). Tre tiltak 
kjenner til sosialkontorer som har en opphopning av søknader uten at det er noen slik 
venteliste. Det er kontinuerlig bevegelse i søknadsbehandlingen selv om arbeidet kan 
gå langsomt og det er en opphopning av søknader  (MARiT, Rogaland, Øvre 
Romerike). To tiltak melder at man ikke vet om det er ventelister, men trolig er dette 
tilfellet (Vest-Agder, MARIO). 

• Fire tiltak kjenner til at søkere blir avvist uten at deres søknad er saksbehandlet (Vest-
Agder, MARIO, Oppland, Follo). 

 
Undersøkelsen peker i retning av at dette er reelle problemer. Det finnes både uformelle 
ventelister og kapasitetsproblemer. Det er til og med kontorer som kan avvise en søknad uten 
saksbehandling. Det siste er en klar feil som kan påklages til Fylkesmannen.  
 
Det ser også ut til at det er klare regionale forskjeller. Problemstillingen er følsom, og flere 
sentre viste forsiktighet med å trekke frem noen spesielle steder og stå ansvarlig for en 
lokalisering av disse problemene. Svarene peker i retning av bykommuner i Østlandsregionen 
og de nærmestliggende fylkene i Helseregion Sør.  
 
Konklusjonen er uansett at systemet, slik det fungerer nå, er avhengig av en førstelinjeinstans 
som mangler kapasitet slik at det kan oppstå barrierer for tilgang. 
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3.4 Når blir søknaden registrert, og hva skjer med ufullstendige søknader? 
Spørsmål: Det synes å være praksis noen steder at søknadene først registreres som søknad 
etter kvalitetssikring. En mangelfull søknad blir returnert uten at søkeren blir registrert som 
søker? Gjelder dette hos dere? ja/nei – kommentarer spesielt i forhold til om det er uformelle 
eller formelle reguleringer mellom tiltakene og sosialsentrene 
 
Systemet er lagt opp slik at sosialsenteret skal ha et aktivt faglig ansvar for vurdering og valg 
av LAR som tiltak. Dette skal føre frem til en søknad som viser tilstanden i forhold til 
kriteriene og en redegjørelse for behandlingsbehovene. 
 
Sosialsentrene har ofte skiftende ansatte, og mange steder er det liten kompetanseutvikling på 
området. Det sier seg selv at dette vil føre til varierende kvalitet i søknaden. Håndteringen av 
dette kan få betydning for avgjørelsene i det regionale tiltaket og for kvaliteten av innvilget 
behandling. 
 
Dette spørsmålet tar derfor sikte på å undersøke håndteringen av søknader som ikke 
bedømmes som gode nok for reell vurdering. Resultatet kan bli lengre eller kortere ventelister. 
Håndteringen av søknadene kan også ha betydning for seleksjon til behandlingen og for 
sosialsentrenes utforming av sin rolle.  
 
Dersom det regionale senteret tar imot alle søknader, vil dette kunne fremme en praksis hvor 
saksbehandlerne ved et sosialsenter kan oppleve å ha gjort noe for en søker ved å ha fått av 
gårde søknadene. Dersom senteret i forhåndskontakt formidler at søknaden vil komme i retur 
dersom den ikke oppfyller faglige krav, vil dette ha innvirkning på saksbehandlernes arbeid. 
Det vil også kunne føre til at søknadene ikke blir sendt, eller at sosialsentrene stiller krav til 
klientene som disse ikke kan oppfylle. Dersom søknadene ikke registreres før de er 
kvalitetssikret for behandling, vil problemet forbli skjult og senteret fremstå med en ventetid 
som ikke er riktig beskrevet. 
 
Svarene viser at det er reelle forskjeller: 

• Ti sentre registrer alle mottatte søknader fortløpende (Metadonklinikken, Vest-Agder, 
Telemark, Buskerud, MARIO, Asker og Bærum, Østfold, Oppland, Hedmark, Follo). 

• Seks sentre registrerer bare fullstendige søknader (MARiT, Rogaland, Aust-Agder, 
Vestfold, Øvre Romerike, Nedre Romerike). Blant disse føres det delvis egne, 
uoffisielle lister over søknader det arbeides videre med. 

 
På dette området ser det ut til å være en systematisk regional ulikhet. I Helseregion Øst 
registreres alle mottatte søknader, uavhengig av kvalitet. Ulempen ved dette er at ventelistene 
kan inneholde søkere som ikke er reelle, eller søknader som ikke er forankret i et lokalt 
apparat som kan/vil gå inn i et gjensidig forpliktende samarbeid. Til gjengjeld får regionen 
bedre oversikt over potensielle søkere og lavere barrierer for sentrene når det gjelder 
behandling av søknadene. Dette kan igjen gi søknadsmotivasjon for mindre ressurssterke og 
mer ambivalente søkere. 
 
I Helseregion Midt- og Nord-Norge er praksis annerledes. Det legges vesentlig vekt på at 
søknadene skal være grundige og godt forankret lokalt før de blir registrert for behandling. 
Dette vil på den ene siden virke som et insitament til aktiv lokal forankring og til å fremme 
samarbeid. På den andre siden vil det kunne føre til skjulte behandlingsbehov og skjulte 
ventelister.  
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I Helseregion Sør og Helseregion Vest er det ulik eller skiftende praksis ved de ulike tiltak og 
sentre. Her vil en altså kunne finne begge typer erfaringer.  

3.5 Krav til førstelinjetjenesten 
Spørsmål: Stilles det krav til sosialsenteret/legen før søknad innvilges? ja/nei – 
kommentarer/begrunnelse 
 
Systemet er tenkt slik at sosialsenteret skal ha en sentral rolle i systematisk rehabilitering, 
utformet i en tiltaksplan som skal vedlegges søknaden. Dette forutsetter bolig, undersøkelse 
og plan for relasjoner utenfor rusmisbrukerkretsene og planer for aktiviteter i og utenfor 
yrkessammenheng. En innvending har vært at dette er så høye krav at det vil forhindre søknad 
fra personer i vanskelige livssituasjoner, og at det kan føre til lite reelle tiltaksplaner eller til at 
sosialsentrene er ulike med hensyn til ambisjoner og innsatsvilje. Det kan på den ene siden 
sikre helhetlig og systematisk behandling, men det kan også være en barriere som gjør at 
enkelte sosialsentre og enkelte klienter ikke kommer over terskelen. Dette kan føre til at noen 
sentre tar på seg oppgaver med klienter med mindre og noen med større 
rehabiliteringsmuligheter. Spørsmålet tar sikte på å undersøke de krav tiltakene stiller til 
sosialsentrene for at de skal innvilge en søknad.  Det sikter også mot å undersøke legens rolle. 
Det er utarbeidet et veiledende legeskjema som skal sikre nødvendige undersøkelser. Det 
forutsettes også at legen har medansvar for ansvarsgruppearbeidet og for samarbeid med 
sosialsenteret. 
 
Svarene viser at de formelle kravene til tiltaksplaner fra sosialkontorer grunnleggende sett er 
de samme. Planen skal omfatte tiltak når det gjelder bolig, ansvarsgruppe, utleveringssted for 
medikament, sted for urinprøvetaking og fastlege. 
 
Kravene til sosialkontorets oppfølging av planen, og samarbeid med pasienten på den ene 
siden og tiltaket på den andre, varierer likevel betydelig. I kommuner med store avstander kan 
kontakt med pasienten skje via telefon, andre bygger på regelmessig fremmøte til samtaler på 
sosialkontoret. 
 
 Noen tiltak har mer spesifiserte krav, for eksempel antall ansvarsgruppemøter. Før oppstart 
skal sted for utlevering og urinprøvetaking være kontraktfestet.  
 
Enkelte, som MARiT, kontraktfester også hvor ofte og hvor lenge LAR-konsulenten skal ha 
kontakt med pasienten eller delta i ansvarsgruppemøter.  
 
Kravene til de enkelte elementene i tiltaksplanen varierer i stor grad. Når det gjelder 
boforhold, aksepter noen, som for eksempel MAR Øst, at det er laget en plan for 
boligsituasjonen slik at pasienten kan starte behandlingen i en hospitssituasjon så sant 
sosialsenteret har plan for hvor pasienten skal bo på kortere og lengre sikt.  
Ved noen tiltak kreves det innleggelse i rusinstitusjon før opptrapping og stabilisering av 
pasienten. Dette er beskrevet nærmere i delrapporten SKR-rapport nr. 1/2004.  
 
Ett tiltak (Vest-Agder) ønsker å endre praksis fra krav om tiltaksplan før søknadsvurdering og 
oppstart til at det skal utarbeides en individuell plan etter at pasienten er opptrappet og 
stabilisert. Begrunnelsen er at denne situasjonen gjør samarbeid og dialog med pasienten 
enklere og mer fruktbar.  
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Krav til legen er at legeskjema skal fylles ut før vurdering. Legen skal følge opp pasienten ved 
ulike helseproblemer og delta i ansvarsgruppen. Krav til deltagelse i ansvarsgruppemøter 
varierer nokså mye. Det grunnleggende er at legen alltid skal være med i starten og deretter 
ved behov. Et ytterpunkt representeres av noen tiltak (Øvre Romerike, Metadonklinikken, 
MARIO, Telemark, Nedre Romerike), som klager over at enkelte fastleger ikke deltar eller 
deltar lite på møter med mangel på tid som begrunnelse. Dette forsøkes løst ved at 
ansvarsgruppemøter foregår på legekontoret som en legetime. Noen tiltak (Oppland, Østfold) 
melder at legen stort sett er med ved alle møter eller når det er behov. Ett tiltak (Øvre 
Romerrike) klager over manglende legeopplysninger på søknadene. Dette tiltaket har ikke tatt 
i bruk legeskjemaet. 
 
Undersøkelsen viser på dette området en klar variasjon over et felles grunnmønster. Noen 
tiltak (bla Vest-Agder, Nedre Romerike, Oppland, Aust-Agder og Øvre Romerike) er særlig 
tydelige i sin beskrivelse, og legger sterk vekt på at sosialsenteret før oppstart skal være 
trukket med i et utviklet og gjensidig forpliktende samarbeid med klar struktur og fremdrift. 
Andre (bl.a. MARIO, Asker og Bærum) beskriver en situasjon hvor samarbeidet har en 
minimumskontrakt i bunnen mens arbeidet utformes gradvis, avhengig både av hva man kan 
på sosialsenteret med på og hvorledes pasientens utvikling er.  

3.6 Krav til spesialisthelsetjenesten 

Spørsmål: Stilles det krav til spesialisthelsetjeneste/sykehus før søknad innvilges? ja/nei – 
kommentarer/begrunnelse 
 
Mange av pasientene har sammensatte problemer, og flere av dem kan trenge undersøkelse og 
behandling på spesialistnivå. Det er samtidig velkjent at pasientene ikke alltid er ønskeklienter 
i spesialisttiltakene. Det er for eksempel en del meldinger om at psykiatriske instanser kan 
være avvisende. Enkelte har foreslått å nekte oppstart eller behandlingsansvar uten 
forpliktelse til samarbeid fra slike instanser der hvor pasienten bedømmes til å ha sentrale 
behov på området. Målsettingen med spørsmålet er å kartlegge hvorledes tiltakene møter dette 
problemet, og om vi kan se gode strategier for å sikre at spesialisthelsetjenesten er med i 
arbeidet fra starten av. 
 
Besvarelsen viser at få om noen tiltak har lagt seg på noen kravlinje. For det første er det 
oftest individuelle forhold det dreier seg om, og det vanlige er anbefalinger knyttet til 
tiltaksplanen. 
 
Det eneste kravet som blir nevnt, er at pasienten skal avruses, trappes opp og stabiliseres ved 
en rusinstitusjon. I noen tilfeller stilles det krav til opphold og behandling i rusinstitusjon som 
forutsetning for LAR.  
 
 Ved ønske om oppfølging av psykiatrisk helsetjeneste vil dette utformes som en anbefaling 
som inngår i individuell plan. Det kan inngå utredning av for eksempel epilepsi eller andre 
lidelser som krever medikasjon.  
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3.7 Endringer 
Spørsmål: Har dere endret noe i søknadsprosedyrene eller i arbeidet med søknadene i 2003 
eller senere? ja/nei – kommentarer 
 
Siden undersøkelsen tar sikte på evaluering i forhold til erfaringene frem til og med 2003, er 
det av betydning om praksis er endret etter dette. Spørsmålet tar derfor sikte på å undersøke 
om konklusjonene og vurderingene også er adekvate for praksis på rapporttidspunktet, som er 
august/september 2004.  
 
Svarene viser at:  

• tre tiltak ikke har gjort annet enn mindre justeringer (Nedre Romerike, MARiT )  
• fem tiltak har ikke gjort endringer (Telemark, Vest-Agder, Metadonklinikken, Follo, 

Buskerud) 
• fem tiltak har gjort følgende endringer: 

- Oppland og Østfold har begynt med forvernssamtaler med pasienten i 
søknadsprosessen 

- Øvre Romerike, MAR Øst, Asker og Bærum bruker mer tid til en helhetlig 
vurdering av søknaden i forhold til kriteriene 

• Hedmark, Vestfold, Rogaland og MAR Øst har gjort mindre tilpassninger som tar 
sikte på å møte nye krav etter helselovgivningen, især svarfrist på 30 dager 

• Aust-Agder arbeider med å øke hyppigheten på samarbeidsmøter 
 
Konklusjonen er at undersøkelsen i hovedsak er dekkende for praksis på 
vurderingstidspunktet. De endringer som skjer, går på den ene siden i retning av å legge større 
vekt på søknadsprosessen og mer grundighet i evalueringen. På den andre siden arbeides det 
for å forenkle prosedyrene for å kunne tilfredsstille den retten helselovgivningen gir klientene 
til vurdering innen 30 dager.  
 
Endringene er delvis motstridende. 

4 Vurderinger 

Undersøkelsen gir noen klare inntrykk. 
• Fremgangsmåten med søknad gjennom sosialsenteret og vekt på grundighet i 

søknadsarbeidet har stor tilslutning. 
• Det legges de fleste steder ned et betydelig arbeid i å etablere et nært og godt 

samarbeid med sosialsentrene ved å opprette faste møter, oppfordre til uformell 
telefonkontakt, muligheten til å sende inn ufullstendige søknader for å få en vurdering, 
og ved å ha kurs/seminarer. 

• De fleste tiltak mener at det er en klar sammenheng mellom omfanget av samarbeidet 
og kvaliteten på søknadene. 

• Det ses en sammenheng mellom dette og muligheten til en vellykket behandling. 
• Sentrene og tiltakene har et klart ønske å være mer involvert i søknadsutformingen, 

især i tiltaksplanen. Mange ser sammenheng mellom dette og begrepet individuell plan 
på visse vilkår. De fleste tiltakene vektlegger at forhåndskontakt med 
kommunehelsetjenesten og med legen samt forvernsmøter med pasienten er viktig for 
å legge et godt grunnlag for utarbeiding av en realistisk og gjennomførbar tiltaksplan.  
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• Det er imidlertid også tydelig at praksis varierer betydelig. Begrunnelsen er oftest 
ressursmangel og geografiske avstander. 

• Forskjellene har imidlertid også andre røtter slik som ulik praksis for 
søknadsbehandling og ulike vurderinger av partenes roller i arbeidet. 

• Det er også ulike vurderinger av hvor store ressurser en skal bruke på søknadsarbeidet 
og på hvilket stadium en søknad kan være klar for vurdering. I bakgrunnen ligger 
spørsmålet om søknadsprosedyrens formål og funksjon. I ett ytterpunkt skal den 
beskytte mot at behandlingsformen vannes ut i forhold til rehabiliteringsmålsettingen 
og bidra til kvalitet i rehabiliteringsarbeidet. I det andre ytterpunktet skal den sikre at 
et minimum av kriterier er oppfylt. 

• Svarene viser at søknadsprosessen skaper flere trange porter og mulige 
ventesituasjoner. En omhyggelig prosedyre vil kunne stenge ute pasienter med små 
ressurser og store vansker. Den vil kunne tildekke behov og føre til underrapportering 
av ventelistepasienter.  

• Det er også mulig at strikte krav til bestemte prosedyrer kan skape unødvendig 
ressursbruk og tvinge pasienter uten store støtte-/rehabiliteringsbehov til omfattende 
kontakt med sosialsenteret og til venting på saksbehandling der uten sikker gevinst. 

• Samtidig vil det motsatte – en rask og forenklet prosedyre – kunne føre til lettvinte 
søknader og kunstig store behov. Resultatet kan være demotivering av 
samarbeidspartnere og lavt insitament til omhyggelighet og aktiv 
rehabiliteringsideologi.  

5 Konklusjoner 

• Grunnmodellen er verdifull, samtidig som den inneholder en del dilemmaer mellom 
effektivitet og ressursbruk på den ene siden og kvalitet og langsiktighet på den andre.  

• Rusreformene skaper utfordringer, både fordi pasientrettighetene gir utfordringer og 
fordi modellen er uformet på grunnlag av langsiktig samarbeid og delt ansvar mellom 
to forvaltningsnivåer: fylkeskommunalt og kommunalt. Det er ikke like selvfølgelig at 
et helseforetak vil bruke ressurser på denne måten uten at dette blir refundert eller 
betalt.  

• Det kan også settes spørsmålstegn ved om det er naturlig at en spesialistinstans skal 
kreve omhyggelig og omfattende informasjon for å vurdere behandlingsbehov fra 
henvisende instans. Det kan bli naturlig å dele prosessen i to faser og skille mellom 
arbeidet før vurdering av søknaden i forhold til kriteriene – og nødvendig 
ansvarsplassering av grunnelementene på den ene siden og arbeidet for å kvalitetssikre 
behandling og rehabilitering i utarbeidet tiltaksplan og kontraktsarbeid på den andre.  

• Det er videre et mulig behov for å skille mellom flere nivåer eller typer behandling 
slik som for eksempel 1) skadereduksjon og omsorg, 2) aktiv rehabilitering og 3) 
understøtting av aktiv behandling uten rehabiliteringsbehov. 

• Det er behov for en revisjon av søknadsskjemaet og en tydeligere mal for 
søknadsarbeidet. 

 
 
 
 
 


