
 
 

 

 

 

 

 

SERAF RAPPORT 1/2022 

Forebygging og håndtering av covid-19 i LAR-tiltakene i 

spesialisthelsetjenesten 2021 - Erfaringer og tiltak 

 

 

 

Anne Berit Bech, Pål H. Lillevold, Thomas Clausen 

SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning 

 

  



Engelsk tittel:  
Service delivery of opioid agonist treatment in Norway during the second year of the pandemic: 
Treatment provider experiences 
SERAF Report 1/2022 

Online link: 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2022/seraf-
rapport-1-2022-forebygging-og-handtering-av-covid-19-i-lar-spesialisthelsetjenesten-2021.pdf 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2022/seraf-rapport-1-2022-forebygging-og-handtering-av-covid-19-i-lar-spesialisthelsetjenesten-2021.pdf
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2022/seraf-rapport-1-2022-forebygging-og-handtering-av-covid-19-i-lar-spesialisthelsetjenesten-2021.pdf


1 
 

Sammendrag 

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 på grunn av viruset SARS-CoV-2 var en 

pandemi, og Norge stengte ned. En tidligere undersøkelse gjennomført sommeren 2020 blant 

klinikere i spesialisthelsetjenesten med ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR), viste at 

LAR-tiltakene i Norge raskt tilpasset seg i den første fasen av pandemien. For å redusere risiko for 

smitte hos pasienter, ble blant annet sikkerhetsrutinene i LAR endret, og pasienter fikk med seg flere 

ta-med-hjemdoser av buprenorfin og metadon til selvadministrering. Pasienter ble også pålagt færre 

rusmiddeltester. For å få mer kunnskap om erfaringene rundt koronapandemien i 2021, 

gjennomførte Senter for rus- og avhengighetsforskning, på oppdrag fra Helsedirektoratet, en ny 

spørreundersøkelse i perioden 14. desember 2021 til 21. januar 2022. 

Spørreskjemaet (elektronisk nettskjema) inneholdt 30 spørsmål om ulike tiltak og erfaringer siste 12 

månedene. Nettskjemaet ble besvart av ledere/klinikere ved 23 LAR-tiltak som hadde 

behandlingsansvar for 7789 (over 90 %) LAR-pasienter ved årsskiftet 2021/2022. De inkluderte LAR-

tiltakene varierte i størrelse, med behandlingsansvar for median 283 pasienter (minimum ni 

pasienter, maksimum 1100).  

De fleste LAR-tiltakene hadde fortsatt en fleksibel og tilpasset tilnærming på grunn av pandemien 

(21/23, 91 %). De tiltakene som flest LAR-tiltak videreførte i 2021 var rask vurdering ved inntak til LAR 

(14/23, 61%), økt antall ta-med-hjemdoser (12/23, 52 %), færre urinprøver (13/23, 57 %), og utstrakt 

bruk av telefon- (21/23, 91 %) og videomøter (20/23, 87 %). LAR-tiltakene rapporterte også om mer 

ambulant oppfølging (spesialisthelsetjeneste og/eller kommune) og samarbeid med kommunene ved 

smitte hos pasient. Under fem LAR-pasienter totalt hadde hatt behov for sykehusinnleggelse på 

grunn av covid-19 i 2021. Økt fleksibilitet i LAR har vært vurdert som positivt for mange pasienter, 

men enkelte klinikere uttrykte bekymring knyttet til rykter om lekkasje og misbruk av LAR-legemidler. 

Det ble også rapportert om økte psykiske problemer og isolasjon blant pasienter.  

Selv om få LAR-pasienter har vært innlagt, kan tiltak som sosial distansering ha påvirket LAR-

pasienters psykiske helse negativt. Det kan være krevende å finne riktig balanse mellom sikkerhet i 

behandling og tilgang til LAR-medikamenter. Det trengs mer kunnskap om hvordan økt antall ta-med-

hjemdoser påvirker pasientsikkerhet og pasientfornøydhet når hverdagen ikke lenger påvirkes i like 

stor grad av tiltak på grunn av pandemien.  
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Abstract 

In March 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic, and Norway entered 

lock-down. A previous study was conducted from June to August 2020 among clinicians responsible 

for opioid agonist treatment (OAT), finding that OAT clinics in Norway had quickly adapted to the 

new situation in the first phase of the pandemic. To reduce the risk of COVID-19 infection among 

patients, less restrictive OAT safety measures had been implemented, such as less frequent drug 

screens and longer take-home doses of methadone and buprenorphine. To gain more knowledge 

about the situation in 2021, the present follow-up study was conducted between 14 December 2021 

and 21 January 2022.  

Electronic questionnaires were distributed in December 2021 to managers and lead clinicians at 23 

publicly funded OAT clinics in Norway, responsible for the treatment of 7789 (more than 90%) OAT 

patients at the end of 2021. The median number of patients per unit was 283 (minimum 9; maximum 

1100 patients). Questionnaire items covered the treatment provider experiences and changes in OAT 

service delivery during the past 12 months.  

Most OAT clinics (21/23, 91%) still practiced a flexible OAT approach as established in the beginning 

of the pandemic. The most common adaptions in 2021 were provision of low-threshold access to 

OAT for new clients (14/23, 61%), extended intervals for take-home medications (12/23, 52%) and 

less drug screens (13/23, 57%). Telephone- (21/23, 91%) and video conferences (20/23, 87%) instead 

of face-to-face meetings with patients were common, as well as increased use of outreach services 

and cooperation with health and social services in the municipalities in case of patients being 

infected. According to survey respondents, few OAT patients (<5) nationally had been hospitalised 

due to COVID-19 in 2021. Many patients had responded well to increased flexibility and relaxed OAT 

regulations. However, some managers/clinicians expressed concerns related to reports of increased 

diversion of OAT medications. Another concern was isolation and mental health problems.  

To conclude, although few OAT patients were hospitalised due to COVID-19, social distancing 

measures might have had a negative impact on patients’ mental health. Finding the right balance 

between access and safety in OAT is challenging. More research is needed on how more flexible OAT 

dispensing may influence patient safety and patient satisfaction when our every-day life is no longer 

affected by COVID-19-related measures.   
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1. Innledning 

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at covid-19 på grunn av viruset SARS-CoV-2 var en 

pandemi. Siden da har hverdagen vår i stor grad vært påvirket av tiltak for å redusere risiko for 

smitte, sykehusinnleggelse og død. Nedstengningen av samfunnet i forbindelse med covid-19 har 

også påvirket behandling og oppfølging av personer med rus- og psykisk lidelse, og sannsynligvis også 

tilgang til rusmidler og rusmiddelbruken, om ikke annet periodevis. Personer med rus- og psykisk 

lidelse kan ha flere samtidige kroniske sykdommer som øker risiko for alvorlig sykdom og død ved 

eventuell koronasmitte. Det ble derfor raskt satt i gang tiltak for å ivareta tjenestetilbudet til denne 

pasientgruppen i Norge.  

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) en 

nettbasert spørreundersøkelse mellom 18. juni og 14. august i 2020 for å oppsummere erfaringer 

knyttet til covid-19 i den tidlige fasen av pandemien. Respondenter var ansatte i 

spesialisthelsetjenesten som hadde ansvar for pasienter som mottok legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet. Oppsummeringen fra denne første undersøkelsen viste at 

LAR-tiltakene raskt og i stor grad tilpasset seg situasjonen, og klarte å ivareta tjenestetilbud og 

smittevern i den første fasen etter at Norge stengte ned i mars 2020 (1). For å ivareta smittevern ble 

antall kontaktpunkter redusert, og sikkerhetsordninger i LAR som antall urinprøver og overvåkede 

inntak av metadon og buprenorfin, som begge krever fysisk fremmøte, ble redusert etter individuelle 

vurderinger. Frem til sommeren 2020 var det få smittede blant pasienter i LAR i Norge. Det var 

mistanke om smitte hos ca. 80 av rundt av 8000 pasienter i LAR, men få ble bekreftet positive på 

grunn av begrenset testkapasitet i starten. Tilgangen til enkelte rusmidler så ut til å være redusert i 

den første perioden av pandemien. Samtidig rapporterte LAR-tiltakene at enkelte pasienter opplevde 

økt psykiatrisk sykelighet, isolasjon og ensomhet (1).  

I tråd med det som ble rapportert fra Norge, oppsummerte Det europeiske 

narkotikaovervåkningssenteret (EMCDDA) i mars 2021 at de fleste tjenester rettet mot personer med 

ruslidelse i Europa rapporterte at de hadde klart å tilpasse tiltakene og være fleksible og innovative 

(2). Økt bruk av telefon- og videokonsultasjoner under pandemien har vært vanlig (2-4). Erfaringene 

er stort sett positive, men det rapporteres også om barrierer knyttet til manglende utstyr og 

manglende dataferdigheter i enkelte pasientgrupper. I tillegg kan digitale tjenester føre til lavere 

kvalitet på helsehjelpen som gis (2, 5, 6).  

Når det gjelder medisinering, har mange land under pandemien hatt mer fleksible 

utleveringsordninger for metadon og buprenorfin, med flere «ta-med-hjem» doser (2-4, 7). Dette er 

en utvikling flere ønsker velkommen, ikke minst pasientene selv (8-10). Balansegangen mellom 
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tilgjengelighet, fleksibilitet og brukermedvirkning i LAR på den ene siden og sikkerhet i behandling på 

den andre siden kan være utfordrende (11). Erfaringene internasjonalt så langt er at større 

fleksibilitet i LAR under pandemien har vært opplevd som positivt, både av ansatte og pasienter (5-7, 

12-14). Enkelte klinikere har imidlertid uttrykt bekymring for at flere ta-med-hjem doser og færre 

overvåkede inntak kan øke risikoen for lekkasje og misbruk av LAR-medikamentene og gi økt 

overdosedødelighet (2, 5, 6, 15). I tillegg rapporterer både klinikere og pasienter at enkelte pasienter 

profiterer på eller ønsker mer struktur og regelmessige møter med behandlere (6, 12). I en studie fra 

Ontario i Canada rapporterte to tredjedeler av pasientene som fikk ekstra ta-med-hjemdoser under 

pandemien at de ønsket seg tilbake til strukturen de hadde før koronapandemien (12). Svakheter i 

flere av disse studiene er at de er fra starten av pandemien (2020), hvor samfunnet i stor grad var 

stengt ned, og har kort observasjonstid (7, 12-14).  

Selv om man i Europa generelt så en reduksjon i tilgangen på enkelte rusmidler (spesielt cannabis og 

benzodiazepiner) fra mars til juni 2020, normaliserte tilgangen på de fleste rusmidler seg fra 

sommeren 2020, med noen nasjonale variasjoner (2, 16). Før jul 2020 og i 2021 kom det flere nye 

smittebølger i Europa, med periodevise nedstengninger av samfunnet. Økende smitte i befolkningen 

i Norge, spesielt etter at Deltavarianten av koronaviruset ble mer dominerende vinteren 2021, gjorde 

det naturlig å forvente økende smitte også blant personer med ruslidelse. For å få mer kunnskap om 

utviklingen og erfaringene fra LAR-tiltakene knyttet til koronapandemien i 2021, gjennomførte SERAF 

på oppdrag fra Helsedirektoratet en ny spørreundersøkelse i perioden 14. desember 2021 til 21. 

januar 2022.  

2. Metode 

Spørreskjemaet (elektronisk nettskjema) inneholdt 30 spørsmål om ulike tiltak og erfaringer siste 12 

månedene. De fleste spørsmålene hadde svaralternativene ja, nei eller vet ikke, men noen spørsmål 

hadde kun alternativene ja og nei. Det var mulig med fritekstkommentarer på flere spørsmål, og 

disse er tatt med i rapporten for å nyansere resultatene. Vi har fjernet informasjon om eller navn på 

helseforetak i fritekstkommentarene.  

Spørreskjemaet ble sendt ut via e-postliste brukt til bl.a. innkalling til nasjonalt LAR-ledermøte. 

Mottakerne var administrativ leder og medisinskfaglig ansvarlig ved hvert LAR-tiltak. Instruksjonen 

var at det skulle sendes inn ett svar per LAR-tiltak, og at enten administrativ leder eller 

medisinskfaglig ansvarlig skulle rapportere, men ikke begge i hvert sitt skjema. Det ble oppfordret til 

dialog om spørsmålene på behandlingsstedet der dette var mulig og naturlig. 
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Per 31.12.2020 mottok 8099 pasienter i Norge LAR (17). Nettskjemaet ble besvart av 23 LAR-tiltak 

som hadde behandlingsansvar for 7789 (over 90 %) LAR-pasienter ved årsskiftet 2021/2022. De 

inkluderte LAR-tiltakene varierte i størrelse, med behandlingsansvar for median 283 pasienter 

(minimum ni, maksimum 1100 pasienter). Selv om ikke alle enheter som tilbyr LAR i Norge deltok, 

vurderes undersøkelsen å være landsdekkende og representativ. Alle helseregioner og de fleste 

helseforetak er representert. Litt over to tredjedeler (69,6 %) av spørreskjemaene ble besvart av 

administrativ ansatt, mens resten (30,3 %) er besvart av annet personale. 

3. Særlige tiltak og rutinetilpasninger som er videreført  

3.1 Spesielle rutiner for LAR  

Nesten alle LAR-tiltakene (91,3 %) videreførte rutiner for å forebygge smitte og tilpasse behandlingen 

i 2021. Halvparten (11 tiltak, 50 %) av LAR- tiltakene ønsket fortsatt oppdatert informasjon om smitte 

ved alle pasienthenvendelser (n = 22). De fleste hadde også egne rutiner (95,7 %) eller egne tilbud 

(78,3 %) til smittede pasienter. Noen av dem som svarte at de ikke hadde egne rutiner/tilbud til 

smittede pasienter, kommenterte at det ble gjort individuelle vurderinger.  

Fjorten tiltak (60,9 %) hadde forenklet inntak i LAR som praksis i 2021, her svarte et tiltak «vet ikke». 

Det er i liten grad etablert egne lavterskeltiltak for rask oppstart i LAR. Noen få regioner hadde 

lavterskeltiltak fra før, mens et LAR-tiltak etablerte eget lavterskeltilbud høsten 2021. De fleste LAR-

tiltakene sikret raskt inntak av nye pasienter i eksisterende system eller i samarbeid med 

avrusningsavdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner.  

3.2 Sikkerhetsrutiner i LAR siste år 

I Norge er rutiner i LAR som rusmiddeltester (urin- eller spyttprøver) og overvåkede inntak av LAR-

medikamenter en integrert del av behandlingen og vurderinger knyttet til sikkerhet i behandling. 

Historisk har det vært et større fokus på dette i Norge enn i en del andre land. Mange pasienter har 

utlevering av LAR-medikamenter flere ganger i uka, og minimum ett inntak i uka er vanligvis 

overvåket. Ved forrige undersøkelse i juli/august 2020 rapporterte nesten alle LAR-tiltakene at 

sikkerhetsrutinene i LAR var endret for å redusere antall kontaktpunkter og dermed risiko for smitte. 

Bruk av urinprøver for å få oversikt over legemiddel- og rusmiddelbruk og henteintervaller på LAR-

medikamenter var redusert i 95 % av tiltakene, mens antall overvåkede inntak av medikamentene 

var redusert i 80 % av tiltakene (1). Denne reduksjonen gjenspeilte seg også i LAR-statusrapporten for 

2020, hvor andel pasienter som avla urinprøver regelmessig var redusert fra 43,2 % i 2019 til 35,6 % i 
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2020. Også utleveringshyppighet og antall overvåkede inntak av LAR-medikamenter var noe redusert 

i LAR statusrapporten for 2020 sammenlignet med statusrapporten for 2019 (17), som igjen viser at 

endringer i klinisk praksis var synlig på nasjonalt nivå gjennom 2020.  

Som figur 1 viser, hadde over halvparten av tiltakene (13 tiltak, 61,9 %) i denne undersøkelsen 

videreført færre urinkontroller, mens åtte tiltak (38,1 %) hadde strammet inn (n = 21). I enkelte LAR-

tiltak har spyttprøver i noen grad erstattet urinprøver. Rundt halvparten av tiltakene hadde også 

videreført redusert antall observerte inntak av LAR-medikamenter (52,4 %) og lengre 

henteintervaller på medikamentene (57,1 %), i alle fall for enkelte pasienter. De fleste LAR-tiltakene 

rapporterte at de hadde gjort individuelle vurderinger av sikkerhetsrutiner ut fra smittehensyn og 

medisinsk forsvarlighet. Ett tiltak kommenterte at det er enklere å slippe opp (kontrollordninger) enn 

å stramme inn. 

 

Figur 1. Endringer i sikkerhetsrutiner som er videreført siste år (n = 21) 

 

Kommentarer til sikkerhetsrutiner i LAR: 

 Sjeldnere urinprøver, mer bruk av spyttprøver med smittevern. Mindre overvåkede inntak. Forsøkt 

strammet inn, men ny økning i smitte, medfører tilbake til mindre overvåking ved administrering. 

Henteintervaller vurderes mer individuelt og ikke ut fra anbefalt hentestige fra veileder som fremdeles 

er gjeldende. 

 Evt. innstramminger har blitt vurdert individuelt - noe de uansett ville blitt. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Urinkontroller

Observerte inntak

Henteintervaller for medisiner

Endring kontrollrutiner

Strammet inn igjen Videreført
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 Observerte inntak endret for noen, noen har fått videreført ordningene der det vurderes som 

hensiktsmessig og forsvarlig. 

 Her er det litt både/og, men mange av våre pasienter har fortsatt i liberale utlevering/kontroll 

ordninger. Det erfares at det er enklere å slippe opp enn å stramme inn. 

 Vi har strammet inn igjen kontrollrutinene i de fleste tilfeller, men har en større fleksibilitet totalt enn 

tidligere. 

 For nokon pasienter er det strammet inn, men dette ut fra ein individuell vurdering- ikke pandemistyrt. 

 Har under hele covid - 19 perioden hatt individuelle vurderinger mtp. urinkontroller, observerte inntak 

og henteintervaller for medisiner, hvor det blir lagt vekt på medisinske forsvarlighet og smittefare. 

 Strammet inn igjen henteintervaller begrunnet i smittevern, men gjort individuelle vurderinger om godt 

fungerende "unntaksordninger" kan videreføres som ordinær behandlingstilnærming. 

 Vi har i stor grad gått over til spyttprøver, mens pasienter i behandling hos fastlege fortsatt i stor grad 

tar urinprøver. Kontrollrutiner mest aktuelt i saker som eks. førerkort, ønske om bedre henteordning, 

komedisinering med ADHD/BDZ. Gjøres i samarbeid med pasient. 

 Det er gjort individuelle vurderinger i forhold til urinkontroll og henteintervaller, der det er tatt hensyn 

til feks pasienter med kols. I det siste har man igjen startet opp med urinkontroll for enkelte pasienter 

der det har vært behov for å få en oversikt over rusinntak. 

 Flere av pasientene har fått videreført henteintervall selv om hovedregelen har vært å gå tilbake til 

ordinære prosedyrer. 

 Det gjeld ikkje alle pasientane men nokre av kommunane som deler ut medisinane har vidareført 

tilbodet på pasientar som er stabile. 

 Under start på pandemien og til august 2021 hadde vi ikke krav om observert inntak. Dette har vi 

strammet inn igjen, nå er det kun utvalgte med langvarig stabil rusfrihet som ikke har observert inntak 

av LAR-legemiddel. 

 Normal drift siste år. 

 Vi utfører ikke UP kontroll, observert inntak elle medikament utlevering. Vi ha satt i gang ulike tiltak i 

forhold til utlevering av medisiner i samarbeid med apotekene ved smitteutbrudd. 

3.3. Utleveringsordninger siste år  

I 2020 hadde 95 % av tiltakene liberaliserte utleveringsordninger sammenlignet med årene før covid-

19 pandemien (1). Figur 2 viser endringer i utleveringsordninger i 2021 (n = 22). I denne 

undersøkelsen hadde 12 tiltak (54,5 %) fortsatt liberaliserte utleveringsordninger. Nesten alle 

tiltakene som svarte på dette spørsmålet, 21 av 22 tiltak (91,3 %) hadde egen utlevering for smittede 

pasienter. I 11 tiltak (50 %) var henting sjeldnere enn 7 dager mulig, mens 12 LAR-tiltak (52,2 %) 

hadde fortsatt med hjemmeutlevering av LAR-medikamenter. Her svarte syv tiltak (31,8 %) at de ikke 

hadde fortsatt med hjemmeutlevering, og tre tiltak (13,6 %) svarte «vet ikke». I flere helseforetak 

skjer utlevering av LAR-medikamenter i regi av kommunale tjenester/hjemmesykepleie. Samtidig har 
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flere pasienter nå buprenorfin depot injeksjon (Buvidal), noe som gjør at hjemmeutlevering i enkelte 

LAR-tiltak er redusert. Ett tiltak rapporterte om økt bruk av ksafe til sikker oppbevaring av LAR-

medikamenter hjemme. Det kan dermed se ut som en god del av LAR-tiltakene fortsatt tilpasser 

utleveringsordninger i LAR ut fra smittesituasjonen lokalt. 

 

Figur 2. Endringer i utleveringsordninger som er videreført siste år (n = 22) 

 

Kommentarer til utleveringsordninger og/eller øvrige kommentarer:  

 Utleveringen vurderes hele tiden utfra hva som regnes som forsvarlig og med tanke på 

belastning av helseapparatet. 

 Har vært veldig lite smitte i populasjonen. 

 I det kommunale hjelpeapparatet har det vært en økt bruk av utlevering via 

hjemmesykepleie, som til en viss grad er videreført. 

 Smittede har fått ambulant utlevering- som andre og. 

 Har under hele covid-19 perioden hatt individuelle vurderinger mtp utleveringsordning. Godt 

samarbeid med hjemmebasert omsorg og apotekene. Smittede pasienter har fått eget 

opplegg i regi av hjemmebasert omsorg og andre kommunale rustjenester. 

 Hjemmeutlevering: videreført som del av smittevern, men ikke som ordinært tilbud. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Liberaliserte henteordninger

Henting sjeldnere enn hver 7. dag er mulig

Flere har hjemmeutelvering

Smittede pasienter har egen utlevering

Endringer i utleveringsordningene 

Vet ikke Strammet inn igjen Videreført
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 Det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Der det er medisinsk forsvarlig 

opprettholdes liberal henteordninger. Hjemmeutlevering har nok gått ned da mange har gått 

over på buvidal (12 %). Pasienter i karantene / isolasjon får medisiner hjem. Flere får utlevert 

medisiner dersom de bor i bemannet institusjon. 

 En periode var det noen som fikk henteordning hver 14.dag. Denne ordningen er strammet 

inn på. 

 Liberaliserte ordningar er vidareført for nokre pasientar som er stabile, og det varierar for 

ulike kommunar. Er pasientane ustabile får dei tett oppfylgjng. 

3.4 Nye medikamenter  

Buprenorfin depot (Buvidal) gis som injeksjon med 1 eller 4 ukers varighet, og har vært tilgjengelig i 

LAR i Norge de siste årene. Selv om det under oppstart av buprenorfin depot injeksjon er behov for 

regelmessig kontakt, vil bruk av depot injeksjon redusere behovet for oppmøte for inntak av LAR-

medikament, noe som vil være positivt for mange pasienter. Det er viktig å minne om at behovet for 

klinisk oppfølging ikke bortfaller ved depotmedisinering. Mange pasienter trenger og ønsker tettere 

oppfølging enn hva medisineringsintervall alene fører til. Ifølge LAR Statusrapporten brukte 12 % av 

LAR-pasientene Buvidal i 2020 (17). Det er sannsynlig at andelen pasienter som bruker Buvidal har 

økt i 2021, og for noen har pandemien påvirket medikamentvalget. To LAR-tiltak (8,7 %) rapporterte 

at de også hadde brukt andre medikamenter til smittede pasienter for å redusere risiko for 

smittespredning.  

 Veldig mange pasienter gir uttrykk for å være positiv og fornøyd med Buvidal, der pandemi for en del 

har vært utslagsgivende for medikamentvalg. 

 Flere og flere ønsker seg over til Buvidal. Ca 30 % av alle LAR-pasienter i foretaket bruker nå Buvidal 

 Økt brukt av depot injeksjoner, særlig måneds depot. 

 Forkortet opptrappingsperioden fram til overgang til Buvidal ved oppstart/uteblivelse i tråd med 

produsentens anbefalinger. 

 Ved smitte hos pasient - tett kontakt med kommune, pasient og sammen med fastlege vurdere 

tilleggsmedisinering i avgrenset periode, for å øke mulighet for at den som er smittet (som er i aktiv 

rus) holder isolasjon og karantenen. 

 Samarbeid om økt medisinering (substitusjonsbehandling med vanedannende/og/eller 

sentralstimulerende) av personer som er særlig aktive i rusmiljøet for å unngå smittespredning. 

3.5 Smitteforebyggende rutiner siste år 

Som figur 3 viser, hadde de fleste LAR-tiltakene fortsatt med smitteforebyggende rutiner som økt 

bruk av telefonkonsultasjoner (91,3 %) og videokonsultasjoner (87 %), færre fysiske møter (69,7 %), 
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tilgjengelig smittevernutstyr (91,3 %) og endring i møtelokaler (78,3 %). Installering av plexiglass 

(36,4 %, 1 ubesvart) og tidsbasert henteordning for å redusere ansamling av grupper var mindre 

brukt (45,5 %, 1 ubesvart). Andre rapporterte smitteforebyggende tiltak var ambulant virksomhet, 

utdeling av medikamenter hjemme og pasientmøter utendørs, «walk and talk».  

 

Figur 3. Smitteforebyggende tiltak som er videreført siste år (n = 23) 

 

 

De fleste LAR-tiltakene vurderte at pasientene i stor grad hadde vært villige til å tilpasse seg 

smittevernstiltak. På en skala der 0 var «i liten grad» og 10 «i stor grad» villig til å tilpasse seg, var 

median-scoren 8 (minimum score 4, maksimum score 10). Hovedinntrykket er at de fleste pasientene 

forholdt seg til smittevernregler, med unntak av enkelte av de mest sårbare pasientene. 

Utfordringer hos enkeltpersoner knyttet til smittevern: 

 Noen er imot vaksinasjon og det er utfordrende. Enkelte har stort rusinntak og har mange møtepunkt. 

Dette er mindretall. 
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Økt bruk av telefonkonsultasjoner
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Smitteforebygging
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 Rapportert en del LAR-pasienter som ikke ønsker vaksine, som også har utfordringer med å forholde 

seg til smittevernregler. Dette er de mest sårbare, og med mer alvorlige psykiske lidelser. 

 Svært ustabile pasienter har medført større utfordringer. 

 Noen få pasienter ønsker ikke vaksine, bruke munnbind eller holde avstand. Liten tiltro til informasjon 

som gis av det offentlige. 

 Pasienter har ikke telefon/video tilgang. 

 Enkelte er lite villige til å benytte munnbind på korrekt vis. Bruk av munnbind har også vært 

utfordrende fordi enkelte pasienter har nektet å tatt av munnbind. Har måttet spesifiseres i oppslag 

om munnbindbruk ("skal tas av under inntak av medisiner"). Det har vært enkeltepisoder der pasienter 

har forsøkt å ta med seg medikamenter ut i munnbindet (spyttet ut i munnbind og lagt i lommen). 

 Alle pasienter er flinke til å følge opp smittevernstiltak og anbefalinger. Dette går smertefritt. 

 Enkelte med høyt rusinntak har vansker med/nekter å la seg teste ved mistanke om smitte. Dette er en 

utfordring i kommunene. De aller fleste som er i regelmessige samtaler (på poliklinikk) er veldig bevisst 

og nøye på å varsle om de har nyoppståtte symptomer, teste seg før de kommer, komme med 

munnbind osv. 

 Enkelte ønsker ikke vaksine. 

 Henting på apoteket var utfordrende, vanskelig for pasienter å holde avstand, ikke møte opp ved 

forkjølelse symptomer 

3.6 Bekreftet smitte blant pasienter  

LAR-tiltakene var kjent med at 127 pasienter hadde vært smittet siste år. Antallet kan være noe 

høyere enn det som er oppgitt, da noen tiltak rapporterte at de ikke har full oversikt over antall 

smittede. Ikke uventet hadde de største LAR-tiltakene flest smittede. Det har hittil vært få pasienter 

med behov for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 (under fem pasienter).  

3.7 Vaksinasjon  

Over to tredjedeler (69,6 %) av LAR-tiltakene hadde gjennomført tiltak for å fremme 

koronavaksinasjon blant LAR-pasienter. Eksempler på tiltak var å oppfordre/motivere pasienter til å 

ta vaksine, tematisere vaksine i pasientsamtaler eller i ansvarsgruppemøter, og samarbeide med 

kommunale instanser, fastlege, lavterskeltiltak el. rundt vaksinasjon. Noen få LAR-tiltak tilbød 

koronavaksinasjon på poliklinikk eller utleveringssted. Kun tre tiltak (13 %) oppga å ha oversikt over 

hvor mange pasienter som var vaksinert. Noen LAR-tiltak rapporterte at enkelte pasienter var 

skeptiske til vaksiner (se fritekstkommentarer i avsnitt om smitteforebyggende tiltak). Få LAR-tiltak 

(21,7 %) hadde gjennomført tiltak for å fremme influensavaksinasjon. Fritekstkommentarer 

presenteres i vedlegget.  
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3.8 Behandlingstilbudet opprettholdt 

Litt over halvparten av LAR-tiltakene (56,5 %) hadde hatt smitte blant ansatte, mens litt færre 

(47,8 %) hadde opplevd at sykdom eller karantene blant ansatte påvirket behandlingstilbudet. Alle 

tiltakene hadde opprettholdt behandlingstilbudet i 2021, men syv LAR-tiltak (30,4 %) rapporterte at 

kapasiteten hadde vært begrenset, i alle fall i perioder. Ett tiltak kommenterte at det også hadde 

vært smitte blant ansatte i kommunale tjenester som påvirket oppfølgingen av pasienter i LAR. 

Fritekstkommentarer:    

 Ikke vært like mange gjennomførte fysiske samarbeidsmøter. Vært noe utfordringer med pasienter på 

digitale terapirom grunnet manglende digitalt utstyr hos pasienter. Må evt. møte i offentlige rom for å 

gjennomføre. Hatt mer digitale møter og mister da noen observasjoner som kan være vesentlig i 

behandling, eks lukt, hudfarge tremor ol. 

 Ingen endringer i tilbudet, foruten at noen pasienter ved noen anledninger har måttet forholde seg til 

nye behandlere pga sykdom 

 Det har vært en reduksjon i det ambulante tilbudet, det har vært færre konsultasjoner inne på 

sykehuset, det har vært færre hjemmebesøk. 

 Ingen i LAR teamet har vært smittet, kun samarbeidspartnere (ruskonsulenter, fastleger og 

helsepersonell i egen avrusingsenhet) 

 Noe oppfølging har vært utsatt pga dette, men ikke svekket i særlig grad. 

 Redusert kapasitet til samtaler, langsiktig behandlingsplanlegging o.l. 

 Bruk av video på flere ansvarsgruppemøter og også konsultasjoner. Sårbart i perioder når kommunene 

har sittet på hjemmekontor. 

 Enkelte pasienter har ikke hatt oppfølging av sin faste behandler i korte perioder, og enkelte 

ansvarsgruppemøter har blitt avlyst eller gjennomført uten LAR tilstede. 

 Mulighet for video eller telefon i tillegg til arenafleksible tjenester og ordinære timer på poliklinikk 

 Færre fysiske møter. Mindre reising. 

 Stort sett har vi holdt tilbudene våre - men i begynnelsen av mars 2020 og ut i april hadde vi ikke 

gruppetilbud grunnet stor bekymring for smitte. Vi har hatt tilbud om samtaler hele tiden, i perioder 

mer pr. tlf. video, mer fysisk ute enn på kontor. Har i perioder med høyt smittetrykk mer ambulante 

fysiske samtaler ute, går tur og prater med folk, har også oppfølging med gruppe ute, når 

smittesituasjonen ikke tillater samlinger i våre for små grupperom. 

 Færre ansvarsgruppemøter.  

 Økt bruk av telefon og videokonsultasjon i oppfølging. Økt belastning på behandlere pga. økning i 

sykefravær. 
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3.9 Stabilt behandlingsbehov  

Som figur 4 viser, rapporterte nesten alle LAR-tiltakene (95,2 %) at pågangen til behandling i LAR var 

stabil i 2021 (n = 21). Tre tiltak rapporterte økt tilgang, og to rapporterte redusert tilgang av 

pasienter til behandling (n = 20). Ett tiltak kommenterte den økte tilgangen av pasienter slik: 

 Opplevde i vår svært stor øking i henvisninger på pasienter med opioidavhengighet, men som ikke 

ønsket rehabilitering eller samarbeide med oss i særlig grad. Økt arbeidsbelastning som følge av dette. 

Mange av disse falt ut igjen av LAR når samfunnet åpnet opp igjen i sommer. Vanskeligere å følge opp 

den enkeltes behandling på en god måte.  

 

Figur 4. Endringer i behandlingsbehov siste år (n =21) 

 

3.10 Varige endringer av praksis  

Tiltakene ble spurt om hvorvidt erfaringer fra pandemien har ført til varig endring av praksis. Her 

svarte enkelte LAR-tiltak nei, mens andre fremhevet økt bruk av ambulant arbeid, positive erfaringer 

med digitale møteflater og at enkelte pasienter har profitert på mer fleksible utleveringsordninger. 

Det kan dermed se ut som praksis under koronapandemien har beveget seg noe mot økt fleksibilitet 

og mer individuelle vurderinger.  

Kommentarer: 

 Vi har gjennom evaluering med de ulike kommuner og egne poliklinikker basert videre praksis, ved 

fremdeles pandemi. 
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 Det er pr i dag langt færre fysiske møter, men alle blir kalt inn til en inntakssamtale før oppstart. 

 Viderefører ambulant behandling for pasienter som profiterer på dette. 

 Smittevernsmessige unntak fra henteordningene har vist seg å være veldig fordelaktige for 

enkeltpasienter med tanke på livskvalitet og mestring av hverdagen, og gjort det mulig å tenke mer i 

retning av individuelle vurderinger og bort fra en etablert hentestige-tankegang. Det er utarbeidet 

kartleggingsskjema (nye maler/fraser) for å gå gjennom og evaluere unntak og positive/negative sider, 

risikofaktorer med videre, som vi opplever at fungerer bra i møte med pasientene, og gir støtte til en 

god dialog om ansvar/risiko. Dette også i tråd med det utkastet som ligger til ny LAR-retningslinje. 

Pasienten har fått et større ansvar, og har vært delaktig i risikovurderinger på en annen måte. 

 Videosamtaler vil fortsatt bli benyttet der det er hensiktsmessig. 

 Økt fleksibilitet med video, telefon er kommet for å bli. 

 Mer bruk av digitale møter. 

 I liten grad, med unntak av at vi er noe mer restriktive ift tilgjengelighet i egne lokaler. Dette blir nå 

mer styrt og forutsigbart. 

 Vurdering av henteordning; erfaringer gjennom pandemien har vist at en stor gruppe pasienter 

mestrer mer selvadministrasjon av LAR-medikament 

4. Generelle erfaringer siste år 

4.1 Positive og negative erfaringer  

LAR-tiltakene ble bedt om å beskrive hvordan pandemien har påvirket behandling og arbeidsforhold, 

både positive og negative erfaringer. Dette var et fritekstspørsmål hvor det kom mange og varierte 

kommentarer. Hovedtrekkene er oppsummert i tabell 1, mens alle kommentarene er presentert i 

vedlegget. LAR-tiltakene ble også spurt om koronapandemien har ført til endret samhandling. Flere 

tiltak rapporterte at samarbeidet med andre instanser har vært godt både før og under pandemien. 

Som allerede nevnt rapporteres det om det færre fysiske møter, og mer samhandling digitalt.  
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Tabell 1. Positive og negative erfaringer i LAR-tiltakene i 2021 

  Negative  Positive 

Behandling: Færre tilbud til pasientene Bra samarbeid med pasienter rundt smittevern 

 Mindre kontakt og oppfølging Bedre kontakt med enkelte pasienter 

 Tilbakemelding om at LAR-legemidler deles/selges Pasienter er fornøyd med Buvidal 

 Mer isolerte pasienter Enkelte pasienter er mer stabile 

 Tlf. og video kan ikke erstatte fysiske møter Reduksjon av trusler og utagering 

 Vanskeligere å vurdere pasienter/dose Enkelte profiterer på endrede henteordninger 

 Sårbart for de dårligste 
Økt mulighet for observasjon ved 
hjemmeutlevering 

  Mer individuell behandling 

   

Ansatte: Merarbeid Bruker mindre tid på reiser 

 Lite faglig påfyll Økt digital kompetanse 

 Ikke egnede lokaler Fleksibel bruk av hjemmekontor 

 Økt slitasje pga. sykefravær Opplever at tjenesten er omstillingsdyktig 

 Utfordrende å holde seg oppdatert på smittevernregler 

   

Samarbeid: Vanskelig å gjennomføre samarbeidsmøter Godt samarbeid både før og under pandemien 

 

Pasienter må prioritere hvem de vil ha med i møter 
pga. antallsbegrensning 

Godt samarbeid med andre instanser som 
fastlege og lavterskeltjeneste 

 Sårbart når kommunalt ansatte har hjemmekontor Digitale verktøy letter kommunikasjonen 

  Pandemi og fastlegekrise gjør samarbeidet utfordrende 

Dette er en grov oppsummering av svar fra enheter med ansvar for LAR i helseforetakene. Alle 
kommentarene knyttet til positive og negative erfaringer er tilgjengelig i vedlegget.  

 

4.2 Helsetilstand  

Selv om mange pasienter i LAR kan ha betydelige helseutfordringer, har dette ikke forverret seg 

vesentlig. Den generelle helsetilstanden til pasientene ble av de fleste LAR-tiltakene (91,3 %) vurdert 

som tidligere, mens ett tiltak vurderte at pasientenes generelle helsetilstand hadde blitt verre. 

Svarene på spørsmålet om pasientenes opplevelse av isolasjon og ensomhet siste 12 måneder var 

imidlertid mer varierte. Rundt halvparten av LAR-tiltakene (12 tiltak, 52,2 %) vurderte at pasientenes 

opplevelse av isolasjon og ensomhet hadde økt, seks tiltak (26,1 %) vurderte at dette var som 

tidligere, fire tiltak (17,4 %) svarte vet ikke, mens ett LAR-tiltak vurderte at pasientenes opplevelse av 

isolasjon og ensomhet var redusert (4,3 %). Også svarene på hvorvidt pasientenes mentale 

helseplager var endret siste 12 måneder varierte. Litt over halvparten av tiltakene (56,5 %) 

rapporterte at mentale helseplager var som tidligere, syv tiltak (30,4 %) vurderte at pasientenes 

mentale helseplager var økt, mens tre tiltak (13 %) svarte vet ikke.  

Når det gjelder pasienters grad av fornøydhet med LAR siste år, vurderte 16 LAR-tiltak (69,6 %) at 

grad av fornøydhet var som før, fire (17,4 %) svarte at grad av fornøydhet var økt, mens ett LAR-tiltak 

(4,3 %) vurderte at graden av fornøydhet var redusert. To tiltak (8,7 %) svarte vet ikke.  
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4.3 Rusmiddelbruk  

Når det gjelder rusmiddelbruk siste 12 måneder, vurderte litt over halvparten (54,5 %) av LAR-

tiltakene at rusmiddelbruken hadde vært som tidligere, mens tre LAR-tiltak (13,6 %) at 

rusmiddelbruken var større, og to LAR-tiltak vurderte rusmiddelbruken som lavere siste år (n = 22). 

De resterende LAR-tiltakene krysset av for vet ikke eller svarte ikke på spørsmålet (figur 5).   

 

Figur 5. Rusmiddelbruk siste år (n = 22) 

 

4.4. Alvorlige hendelser  

De fleste LAR-tiltakene (82,6 %) rapporterte at det ikke har vært alvorlige hendelser som knyttes til 

endringer i klinisk praksis, og at antall alvorlige hendelser var som før (figur 6).  
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Figur 6. Alvorlige hendelser siste år (n = 23) 

 

Kommentar:  

 Vi har hatt fleire dødsfall, der det mistenkes overdose. Usikkert om nokon av disse er relatert til 

endringer knytt til pandemien.  

 Vi har opplevd flere som har hatt tilbakefall fordi de har mistet jobben, tiltak eller oppfølging lokalt 

som følge av pandemien. Noen av disse har hatt overdoser, og noen har ikke klart å komme seg videre 

i rehabiliteringen etterpå. Generelt flere pasienter i krise. Økt angst og depresjon. 

 I mars 2020 og utover når Norge var nedstengt var det mye mindre rusbruk, men så har dette steget 

noe og i perioder også økt, spesielt fra sommeren 2021 og utover. Men det er perioder med økt rusbruk 

alt etter tilgjengelighet av spesielt heroin og xanor. 

5. Vurdering og konklusjon   

De smitteforebyggende tiltakene som er iverksatt av LAR-tiltakene under pandemien er i stor grad i 

tråd med det som beskrives i litteraturen, og bekrefter at LAR-tiltakene fortsatt er fleksible. De 

tiltakene som flest LAR-tiltak rapporterte var endret eller videreført var rask vurdering ved inntak, 

økt antall ta-med-hjemdoser og færre urinprøver, utstrakt bruk av telefon- og videomøter, mer 

ambulant oppfølging (spesialisthelsetjeneste og/eller kommune), kontakt og dialog med kommunene 

ved smitte, og smittevern i tråd med nasjonale og lokale føringer.  

Øk fleksibilitet i LAR (færre urinprøver, flere ta-med-hjem doser) har vært vurdert som positivt for 

mange pasienter. En viktig nyanse, både fra denne rapporten og fra litteraturen, er at enkelte 
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pasienter har behov for eller ønsker oppfølging og regelmessig kontakt ansikt-til ansikt. Individuell 

vurdering og dialog rundt hvem som vil profitere på mer fleksible ordninger i LAR er derfor viktig. 

Enkelte klinikere, både i Norge og internasjonalt, har gitt uttrykk for bekymring for at økt antall ta-

med-hjemdoser under pandemien kan føre til økt andel buprenorfin og metadon på avveie. Lekkasje 

og/eller misbruk av LAR-medikamenter kan føre til forgiftninger og overdoser både hos personer i og 

utenfor LAR. I denne undersøkelsen beskrev noen få LAR-tiltak at de enten hadde hørt om lekkasje av 

LAR-medikamenter eller erfart at enkelte pasienter hadde prøvd å ta med buprenorfin i munnbindet i 

stedet for å innta det. Det er vanskelig å finne gode datakilder når det gjelder lekkasje av LAR-

legemidler. I Bergen har man ikke sett økt tilgjengelighet av metadon og buprenorfin i rusmiljøet i 

2021, til tross for mer fleksible utleveringsordninger (18). Bruk av låsbare skap hjemme til sikker 

oppbevaring av LAR-medikamenter og utlevering av nalokson nesespray er viktige forebyggende 

tiltak ved økt antall ta-med-hjemdoser i LAR. Økt bruk av buprenorfin depot under pandemien er 

rapportert både i Norge og i andre land (13). Buprenorfin depot vil for mange pasienter være et 

ønsket alternativ, også uavhengig av pandemien. 

Både i 2020 og 2021 rapporterte LAR-tiltakene at inntak i LAR ble raskt vurdert, hovedsakelig uten 

egne lavterskeltiltak. Statusrapporten for LAR for 2020 som ble publisert i juni 2021, viste en liten 

økning i antall inntak i LAR (nye pasienter og re-inntak) og en liten nedgang i antall utskrivninger i 

2020 sammenlignet med 2019 (17). Årets LAR statusrapport vil vise om denne trenden fortsetter 

eller om økningen fra 2019 til 2020 var en naturlig variasjon. Rundt to tredjedeler av LAR-tiltakene 

vurderte at pasienters mentale helseplager var økt siste år, og halvparten vurderte at pasienters 

opplevelse av isolasjon og ensomhet hadde økt. Noen få LAR-tiltak rapporterte om mulige overdoser 

siste år blant pasienter i LAR som kan være relatert til endret praksis under pandemien. 

Overdosetallene for 2021 er ikke klare ennå. I Norge var det 324 narkotikautløste dødsfall i 2020. Det 

er ikke dokumentert at det var en sikker økning ut over en årlig variasjon rundt et gjennomsnitt på 

ca. 270 døde i året, men antall narkotikautløste dødsfall i 2020 var høyere enn tidligere år. 

Stoffgruppene som viste en økning fra tidligere år var andre opioider som morfin, kodein og 

oksykodon (19).  

I skrivende stund har en ny koronavariant, Omikron, nok en gang endret spillereglene. Siden januar 

2022 har hundretusener nordmenn blitt smittet, og ikke uventet er det nå rapportert om smitte i 

rusmiljøene i alle deler av landet (20). Forskjellen fra tidligere i pandemien er at mange nå er 

vaksinerte, og Omikron ser ut til å gi mildere forløp og færre sykehusinnleggelser. Koronavirus i en 

eller annen variant vil sannsynligvis være en del av livet vårt i årene som kommer. Pandemien har vist 

oss viktigheten av å ha gode strukturer på plass for å sikre tilgangen til LAR-medikamenter og et 

stabilt behandlingstilbud hvis samfunnet må stenge ned. Godt samarbeid med kommunenes helse- 
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og sosialtjenester ser ut til å være en viktig faktor. Selv om få LAR-pasienter har vært innlagt, kan 

tiltak som sosial distansering ha økt LAR-pasienters opplevelse av isolasjon og ensomhet. Det trengs 

mer kunnskap om hvordan økt antall ta-med-hjemdoser av metadon og buprenorfin påvirker 

pasientsikkerhet og pasientfornøydhet når hverdagen ikke lenger påvirkes i like stor grad av tiltak på 

grunn av pandemien. 

5.1 Metodebegrensninger 

Denne rapporten er basert på spørreskjema som er sendt til LAR leder/medisinsk ansvarlig og ikke 

individuelt rettede spørreskjema om hver pasient. Dette betyr at datamaterialet kun gir overordnede 

og samlede vurderinger av situasjonen per tiltak. Hvert tiltak har helt sikkert en rekke ulike typer 

utfordringer og nyanseringer i behandlingstilnærminger, som ikke fremkommer i de mer 

overordnede vurderingene av egen praksis og pasientpopulasjonen, slik data er samlet inn for denne 

rapporten. 

Det er ikke gjort regionale eller øvrige formelle sammenligninger, men heller enkle beskrivende 

fremstillinger av data som er samlet inn. Ulikheter som fremkommer som del av de rapporterte 

resultatene kan ha årsak i både organisatoriske ulikheter, lokal variasjon i problembyrde både med 

rusmiddelbruk og smittetrykk, og i ulik grad av bemanning og «caseload» per behandlingssted.  

5.2 Konklusjon 

Samlet viser funnene i denne rapporten at 2021 fortsatt var preget av tiltak og tilpasninger i LAR- 

behandlingen forårsaket av covid-19-pandemien. Hovedinntrykket et at LAR tiltakene har 

opprettholdt et godt behandlingstilbud, og med et særlig fokus på å senke eventuelle terskler for 

inntak i behandlingen. Det rapporteres om både en del normalisering men også nokså stor grad av 

individuelt tilrettelagte behandlingsopplegg, der man søker en balanse mellom medisinsk 

forsvarlighet, behandlingstilgjengelighet og smittevern. Kliniske tiltak som bør prioriteres fremover, 

er tiltak som kan redusere opplevelsen av isolasjon og ensomhet, og motvirke depresjon og 

motløshet blant pasientene, nå to år ut i en pandemi som heldigvis ser ut til å være på hell. 
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Fritekstkommentarer 

Beskriv eventuelle rutiner som er videreført  

 Rask vurdering og Inntak uten urinprøver med lav dose. Administrering mer ambulant. Mindre 

overvåket inntak. Mer bruk av Ksafe. 

 Til og fra - etter smittetrykk i regionen - har vi tilpasset kontakten pasientens og egen helsetilstand. 

Fortsatt lavterskel vurdering av oppstart LAR. 

 Fortsatt noe utvidet henteordning for noen. Utkjøring av LAR-legemidler til spesielt sårbare pasienter. 

 Begrenset poliklinisk oppfølging, adgangskontroll, bruk av munnbind/tilpasset beskyttelsesutstyr i tette 

situasjoner som injeksjoner og utlevering av medikamenter. Samarbeid om økt medisinering 

(substitusjonsbehandling med vanedannende/og/eller sentralstimulerende) av personer som er særlig 

aktive i rusmiljøet for å unngå smittespredning. 

 Utstrakt bruk av video og telefonmøter der fysiske møter ikke er anbefalt brukt. Bruk av munnbind. 

Større fysisk avstand til pasientene (mindre klemming og håndhilsing enn før pandemien. Kort ventetid 

for oppstart i behandling. Fortsatt stor fleksibilitet i utleveringsordninger av medikamenter. 

 Utstrakt ambulant behandling, Smittevern ifht til einkvar tid gjeldande smittevern i hht nasjonale og 

lokale smittevernregler. 

 Har under hele covid - 19 perioden hatt individuelle vurderinger mtp urinkontroller, observerte inntak 

og henteintervaller for medisiner, hvor det blir lagt vekt på medisinske forsvarlighet og smittefare. 

 Forsterket smittevern, også rutiner for utdeling i bolig ved mistanke om smitte/påvist smitte. 

 Innføring av arbeidstøy - LAR behandlere går nå i "hvitt". Det er også installert pleksiglass i 

utdelingskontor. Det har vært bruk av "sluse" ved utdeling ved forkjølelsessymptomer. Vaktordning for 

kommune for legestøtte fra TSB ved evt nedtrapping/substitusjon for pasienter i 

hjemmeisolasjon/karantene, også for pasienter som ikke er I LAR. Vurdering av unntak fra ordinære 

henteordninger ved høyt smittetrykk i samfunnet for øvrig. 

 Samtaler- muligheter for telefon og video. Mer liberale henteordninger der det var medisinsk 

forsvarlig. Mindre urinprøver. Innføring av spyttprøver til alle som ønsker det. Utkjøring av medisiner 

til pas. i karantene /isolasjon. Pretriage. Oppfordrer til vaksinasjon- hjulpet pas. med å få time til 

vaksine. Tett samarbeid med Sykepleier på Hjul mtp. utlevering av medisiner. Psykososial oppfølging av 

pasienter i karantene/isolasjon. 

 Det har vært lempet på henteordninger og rustester. Ansvarsgruppemøter/samarbeidsmøter har i stor 

grad vært gjennomført digitalt. Bruk av munnbind ved pasientkonsultasjon. Telefonkonsultasjoner. 

 Kontakt/dialog med lavterskel boliger og helseteam/feltpleie i kommunen ved kjente smittetilfeller (og 

ellers) og nærkontakter. 

 Har ikke gjort noe annet enn at alle bruker munnbind ved kontakt nærmere enn 1 meter. 

 Ein del møter blir gjennomført digitalt. Skreening for smitte før konsultasjonar. Nokre kommunar 

leverer medisinen på døra til pas. Nokre pasientar tar sjeldnare up. Nokre pasientar har sjeldnare 

henteordning. 
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 Ikke observert inntak av LAR-legemiddel på utvalgte med langvarig stabil rusmestring, redusert 

henteordning på utvalgte som tross stabilt inntak av illegale rusmidler har et godt funksjonsnivå. 

Begrenset bruk av urinprøver som kontrolltiltak. Har pr. nå bare urinprøvekontroll på de pasienter som 

får foreskrivet 2 A-preparat og de som har foreskrevet A-preparat og B-preparat godkjent av LAR-lege. 

I tillegg ber vi om urinprøvekontroll for å dokumentere rusfrihet under utredning av mulig psykisk 

lidelse for å få valide resultater av kartleggingen. Legger til rette for urinprøvekontroll for de som 

trenger det ift. førerkort, barnevernstjenesten og for de som trenger å dokumentere rusfrihet for å få 

en bedre henteordning. Samt de som trenger dette for sin egen del.  

 Innførte koronalavterskel LAR ved begynnelsen av pandemien, samt tok rask direkte re-oppstart på 

tidligere pasienter. Etablerte eget lavterskel LAR-prosjekt 01.11.21 som er fortsatt i drift - fra 

egenkontakt til oppstart LAR-legemiddel hvis godkjent inntakskriterium tar det 1-7 dager. 

 Avstand og bruk av munnbind. Begrenset fysisk oppmøte og utvidet bruk av videomøter, 

videokonsultasjoner. 

 Avstand, mer aktiv bruk av video og telefon, noe bruk av munnbind. 

 Basale smittevernsrutiner ved behandlingstiltak. 

 Munnbind. Avstand. AMG (ansvarsgruppemøte) digitalt. 

 Endring i henteordning; færre hentedager, vurderes forløpende i hht. Rusmestring. Begrenset 

oppholdstid ved egen utlevering; pasientene tas inn en og en til overvåket inntak. 

Beskriv eventuelle endringer i rutiner for LAR som er videreført 

 Vi mener vi har et lavterskelfokus (også) og har hatt det fra før -19. Scanning (helse/smitte) av alle 

pasienter vi møter. 

 Mistanke om smitte eller smitte: samarbeid med kommunen om utlevering. Lavterskel: utkjøring og 

levering av legemidler hjemme hos pasient.  

 Samarbeide med kommuner om utlevering av medisiner i særskilt tilpassede rammer. Overføring fra 

kommune til oppfølging i spesialisthelsetjenesten. 

 Avrusingsavdelingen som vi benytter/samarbeider med internt, har egen rutine for covid-smittede 

pasienter (ombygd avdeling, smittevernutstyr m.m). 

 LAR (i helseforetaket) har hatt akuttilbod/ lavterskelinntak i LAR sidan 2014. 

 Ingen spesifikke lavterskel tilbud til LAR pasienter i regi av spesialisthelsetjenesten. Samarbeid med 

kommune og frivillige organisasjoner. 

 Lavterskel tiltak: i ordinært henvisningstilbud, med raskere vurdering. 

 LASSO- mulighet for oppstart behandling samme dag. Ikke endret inntaksrutiner LAR.  Generelt kort 

ventetid LAR og mulighet for snarligere vurdering ved behov. Tett samarbeid med førstelinjen. Mye råd 

og veiledning til 1. og 2. linjetjeneste. 

 Ingen venteliste. 

 Har ikkje eigne tilbod for smitta pas, ein gjer individuell vurdering ved behov. 



24 
 

 Tett samarbeid med våre 14-15 kommuner i hver enkelt sak. Ved smitte hos pasient - tett kontakt med 

kommune, pasient og sammen med fastlege vurdere tilleggsmedisinering i avgrenset periode, for å øke 

mulighet for at den som er smittet (som er i aktiv rus) holder isolasjon og karantenen.. 

 Drift som normalt. Vi har hatt kapasitet til å ta unna. Sikret raske inntak v/behov. 

 Henteordning har vært vurdert for alle pasienter, og vi har redusert antall hentedager der det har vært 

vurdert forsvarlig. Urinprøvekontroller er redusert betydelig. Rusmestring vurdert ved observasjon ved 

henting.  

Beskriv eventuelle tiltak for å fremme covid-19 vaksinasjon 

 De som administrerer medisiner i LAR (eget foretak eller kommunale tjenester), har motivert og satt 

vaksine på pasienter som ønsker det. De fleste i LAR HF er nå vaksinert. 

 Kommunene har jobbet lavterskel med/for vaksine av alle i risikogruppen. Helseforetaket har bidratt 

med informasjon og kontakt. 

 Samarbeid med fastlege, kommune, utleveringstiltak for å fremme muligheter, samt øke fokus på 

tilbudet. 

 Det etterspørres spesifikt i hvert ansvarsgruppemøte. Kommunene har tilbudt følge til vaksinering, og 

framskynding i køen. 

 I samarbeid med kommunen har 3 av våre 6 poliklinikker tilbydd vaksine på poliklinikken- dette i 

samarbeid med kommunen. Ellers motivert, også fulgt pasienter til vaksinering i kommunale tiltak. 

 Både LAR og rus-psykisk helse i kommunene har hatt fokus på dette i kontakten med pasientene. 

 Kommunalt tilbud til pasienter ved feltpleie, også med tilbud om vaksinasjon fysisk på LAR poliklinikk. 

Påminnelser til pasienter der vi har kjent til gitt vaksinasjonsdato. Psykoedukative samtaler med 

pasienter for å oppfordre til vaksinasjon. 

 Kartlegges i hver enkelt sak, og bistår uvaksinerte til å få vaksine. 

 Hatt dette som tema i samtaler. 

 Pasienter oppfordres til vaksinering. 

 Anbefaling om og oppfordring via kommunen. 

 Kommunene våre er aktiv på å motivere for vaksinasjon og tilbyr vaksinasjon. LAR poliklinikk motiverer 

aktivt pasienten til å ta imot tilbud om vaksine hos fastlege og kommunale tjenester, men vaksinerer 

ikke selv, har heller ikke fått tilbud om det. 

 Pasienter anmodes om å ta vaksine. 

 Pasientene har fått informasjon om covid-19, og mulighet for vaksinasjon ved kommunal lavterskel 

vaksinestasjon. 
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Beskriv eventuelle negative erfaringer 

LAR-tiltakene ble bedt om å beskrive eventuelle negative erfaringer siste 12 månedene knyttet til 

pandemien og hvordan dette har påvirket behandling og arbeidsforhold for pasienter og ansatte. 

 Vansker med kontrollrutiner ved oppstart, bidrar til mulig for lav dose for pasienter. Dette kan se ut for 

å ha medført mer injisering, økt misbruk hos noen. 

 Det har ikke vært de store forandringene det siste året - sammenlignet med før -19. Vi tror - etter å ha 

fått tilbakemeldinger fra pasienter og andre - at legemidlene i større grad er byttet/delt/solgt mellom 

brukere. 

 Lite siste 12 mnd, men siste uker ifm smitteøkning har det blitt noe begrenset fysiske møter 

 Færre møtepunkter med pasientene, redusert oppfølging. Manglende fysiske møter, der nærhet og 

direkte kontakt er viktig for en del 

 Opplevde i vår svært stor øking i henvisninger på pasienter med opioidavhengighet, men som ikke 

ønsket rehabilitering eller samarbeide med oss i særlig grad. Økt arbeidsbelastning som følge av dette. 

Mange av disse falt ut igjen av LAR når samfunnet åpnet opp igjen i sommer. Vanskeligere å følge opp 

den enkeltes behandling på en god nok måte. 

 Pga. utstrakt ambulant utlevering tenker vi at det er enkelte pasienter vi ikke får observert og samtalt 

med. Dette ein risiko vi arbeider med for å redusere. 

 For sårbare pasienter er det uheldig dersom man ikke får møttes fysisk i f.eks ansvarsgruppemøter. For 

noen medfører det færre møtepunkter med hjelpeapparatet. 

 Kommunale og frivillige tilbud ble vesentlig redusert, og også stengt under den første smittebølgen 

(mars/april 2020). Pasientene hadde dårligere tilgang til oppfølging fra førstelinje generelt. Dette er 

også tilfellet nå, men kommunalt tilbud er noe bedre tilpasset. Møtegjennomføring: 

antallsbegrensninger i antall deltakere, slik at pasientene har måttet prioritere hvem de vil ha med. 

Pasientbehandling: innføring og opphevelse av unntaksordninger har medført både merarbeid for 

behandlere, men også krevd tilpasningsdyktighet fra pasienten  

 Økt slitasje på ansatt pga. sykefravær.  Lite faglig utvikling pga. mindre kurs + at de kurs som ikke 

avlyses er digitale, overlegemøter avlyst.  Julebord og andre sosiale arrangement avlyst pga, 

koronapandemien.  Utfordringer i samarbeid med fastleger pga. økt belastning i førstelinjetjenesten 

(pandemi+ fastlegekrise). Utfordrende å holde seg oppdatert på alle endringer mtp. smittevernstiltak 

og test/karantene og isolasjonsregler.   

 Redusert reisevirksomhet har ført til at man ikke har fått møte pasienter i andre deler av fylket fysisk 

på lang tid. 

 Usikkerhet, behov for raske endringer for å kunne gi et godt pasienttilbud. Mangel på faglig påfyll. 

Mangel på egna lokale 

 Ein del møter har blitt avlyst / flytta på kort varsel, men ellers har pandemien i liten grad påvirka LAR 

tiltaket. 
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 Rykter om videreformidling, videresalg av LAR-legemiddel når vi ikke hadde observert inntak av LAR-

legemiddel, derfor innstramming nå. Redusert fysisk pasientkontakt. 

 Vanskeligere å gjennomføre samarbeidsmøter og andre møtepunkter i perioder med styrket 

smittevern. 

 Telefon og video kan ikke kompensere for fysisk oppmøte. Mindre kontakt med pasienter og ingen 

mulighet for hjemmebesøk/konsultasjoner i hjemmet. 

 Noen pasienter har blitt mer isolerte i og med færre kontaktpunkter. Noen ganger komplisert og 

suboptimalt å gjennomføre møter over telefon og video. Mange kommuner har hatt forbud mot å 

kjøre med pasienter i bilen, dette kan gjøre ting utfordrende, på flere måter, f.eks. henting. 

Beskriv eventuelle positive erfaringer  

LAR-tiltakene ble bedt også om å beskrive evt. positive erfaringer siste 12 månedene knyttet til 

pandemien og hvordan dette har påvirket behandling og arbeidsforhold for pasienter og ansatte. 

 Positivt samarbeid med de fleste pasienter i fht smittevern. Bedre livskvalitet og tid for pasienter med 

ambulant administrering. Observasjoner i hjemmesituasjon utvider observasjons muligheter og bistand 

i hjemmet hos pasienter. 

 En for alle - alle for en. "Alle" våre brukere har forholdt seg minst like bra til tiltakene som vi oppfatter 

den øvrige befolkningen har gjort. Flere har knyttet tettere kontakt med behandleren sin. 

 Økt bruk av telemedisin som videomøter og tlf møter. Redusert reisetid og enklere gjennomføring av 

møter med samarbeidspartnere. Redusert bruk av tid, da det er mindre reisevirksomhet 

 Blitt gode til å bruke alternative verktøy som video og tlf møter. Utviklet fleksibel bruk av 

hjemmekontor. 

 Observasjoner knytt til ambulant behandling: Meir stabil rusmeistring hjå fleire, og pasienter er meir 

stabil på sitt LAR medikament. Bedre psykisk helse, slipper å oppsøke LAR poliklinikk og dei 

utfordringer som er knytt til dette for mange pasienter. Reduksjon av trusler og utagering. 

 Mer rasjonell bruk av tid når man bruker video, i de saker hvor det er hensiktsmessig. 

 Økt digital kompetanse hos ansatte. LAR har vist seg omstillingsdyktig i møte med utfordringene, 

behandlere har bidratt inn i arbeidet med å få til gode vurderinger av unntak, journalføring mv. Godt 

samarbeid med pasienter om endringer og tilpasninger. Smittevernsmessige unntak fra 

henteordningene har vist seg å være veldig fordelaktige for enkeltpasienter med tanke på livskvalitet 

og mestring av hverdagen, og gjort det mulig å tenke mer i retning av individuelle vurderinger og bort 

fra en etablert hentestige-tankegang.  

 Mer bruk av digitale løsninger. 

 Noen pasienter har profittert på endra henteordning. Bedre og tettere kontakt med en del pasienter. 

 Meir fleksible henteordningar har vore positivt for fleire pasientar. 

 Fra mer standardisert tilnærming, til mer og mer individuell behandling i hver enkelt sak. Pasienten gir 

uttrykk for mer tilfredshet med LAR (navn) på alle måter. Behandler lettere tilgjengelig digitalt for 
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pasienten både digitalt men også ambulant. Økt vår tilgjengelighet via alle kanaler. Lav terskel for 

kontakt med oss. Overraskende god effekt av redusert henteordning og redusert kontrolltiltak. 

 Tidsbesparende med mulighet for videomøter, videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner. 

 Digitale møter sparer mye reisetid. Økt bruke av digitale medier og dialogmeldinger letter 

kommunikasjon med fastleger og ruskonsulenter. Mange pasienter har tatt mer ansvar. 

 Pasientene har tilpasset seg pandemitiltak påp en helt adekvat måte 

 arbeidsforhold har blitt tilrettelagt for optimal behandling 

Har koronasituasjonen ført til endret samhandling  

LAR-tiltakene ble spurt om koronapandemien har ført til endret samhandling mellom LAR som er 

spesialisthelsetjeneste og partnere som kommune, frivillige etc. 

 Vi har om mulig hatt tettere kontakt med lavterskeltiltak i kommunen - for å komme i kontakt med 

pasienter som bl.a. har isolert seg. Vi har vært mer ambulerende selv og styrket kontakten med 

Bymisjonen og Frelsesarmeen m.fl. 

 Nei, forsåvidt ikke, vi har hatt god kontakt med våre kommuner siste årene, men kontakten har om 

mulig blitt enda bedre, nærmere også med fastleger. Mer systematisk tre-partsamarbeid både på 

systemnivå og individuelt nivå. 

 Opplever til en viss grad at vi har blitt enda lenger unna pasientens hverdag. Kommunene har måttet 

ta enda større ansvar. 

 Har sannsynligvis ført til redusert samahandling, då LAR har opplevd kommunen som tilbaketrekt. 

Heimekontor både i NAV og booppfølging.  

 Har i utgangspunktet veldig godt samarbeid med kommunene i opptaksområdet. Sårbart når tiltak i 

kommunal regi har vært nedstengt, og ansatte har sittet på hjemmekontor. 

 Nei. Vi har et godt og tett samarbeid, og har også hatt det under pandemi 

 Nei. samhandlingen er i hovedsak god, noe den alltid har vært 

 Det er enklere gjennomføre møter på videooverføringer, men samhandlingen i form av felles møter 

med pas. er i stor grad borte. 

 Har i utg.pkt veldig godt samarbeid med kommunene i opptaksområdet. Sårbart når tiltak i kommunal 

regi har vært nedstengt, og ansatte har sittet på hjemmekontor. 

 Mer bruk av digital dialog, video eller dialogmeldinger i journalsystem. Tettere dialog med feltpleie, 

ruskonsulenter, ledere i boliger. Kortere vei inn til de som kan ta beslutninger enkelte steder.  Særlig 

gjelder dette når det er mistanke om smitte/påvist smitte, og behov for strakstiltak. I første 

nedstenging var samarbeidet utfordrende og LAR satt mye alene med pasientene og det de hadde av 

utfordringer, men fra høst 2020 med nye smittebølger, endret også kommunen sin strategi, og var mer 

tilgjengelig. 

 Mindre fysiske møter enn tidligere. 

 Har medført tettere samhandling med storkommunene i fylket. 
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 Færre fysiske møter med kommunale samarbeidspartnere, mer telefonisk kontakt 

 Mindre fysisk kontakt, mange digitale møter. 

 Digitale møter og kommunikasjon, se over. Tjenestene har blitt mindre ambulante. 
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