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1. Introduksjon  
 

Dette er Skyggeutvalgets rapport. Rapporten er «brukerstemmenes» kommentar til «Rusreformen» 

og Rusreformutvalget som Helseministeren tok initiativ til i 2018 (NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp). I 

vår høringsuttalelse (vedlegg 7) har vi uttrykt støtte til hovedtrekkene i modellen som ble foreslått, 

men først og fremst pekt på begrensningene i mandatet utvalget fikk. En reell rusreform, hevdet vi, 

ville innebære at man utfordret den mangelfulle behandlingen mennesker med rusmiddelrelaterte 

problemer får i hele velferds- og helsesektoren.  

Denne rapporten følger således ikke mandatet som ble gitt til Rusreformutvalget. I stedet fremheves 

synspunkter som vi mener burde være viktige for et utvalg som skal legge til rette for en helhetlig 

rusreform.  

Rapporten består av påstander om brukerstemmene som gruppe. Med «brukerstemmene» mener vi 

folk som har omfattende og tilbakevendende bruk av rusmidler og opplever problemer med dette. 

Det betyr at vi skal gi stemme til de som bruker eller har brukt ulovlige rusmidler og legemidler, 

tidvis i store mengder. Det er svært mange mennesker som er «brukere» etter denne definisjonen, 

og vi har fokusert på noen deler av gruppen, først og fremst mennesker med omfattende og 

tilbakevendende problembruk. Det betyr at vi ikke er mest opptatt av de som lykkes med å finne 

tilbake til et normalt liv gjennom behandling og heller ikke de som er brukere uten at dette går 

utover deres hverdagsliv. Når vi bruker uttrykket «brukerstemmer» heretter, er det med tanke på de 

som har eller har hatt omfattende og tilbakevendende problembruk.  

Utgangspunktet er at brukerstemmene ikke kommer tilstrekkelig til orde. Myndighetene har etter 

hvert innarbeidet brukermedvirkning i de demokratiske prosessene, og det er et stort og 

velkomment fremskritt (NOU 26:19 behandler dette i kapittel 3). Men det er mange som ikke 

kommer til orde i brukerorganisasjonene, og brukerorganisasjonene har svært begrenset 

gjennomslagskraft (av grunner som rusreformutvalget også er inne på). For det første er det en 

bestemt brukerorganisasjon som har utmerket seg med å være spesielt populær i politiske og 

forvaltningsmessige kretser: Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Denne organisasjonen er 

kjent for sin konservative rolle i det ruspolitiske reformarbeidet og er historisk sett sterkt mislikt i 

store deler av det segmentet vi kaller brukerstemmer. For det andre er det etter hvert dannet et 

sjikt av brukerorganisasjoner og representanter som regelmessig deltar i politiske prosesser. Den 

positive siden ved brukerinvolvering er lett å påpeke, men ulempen er at disse representantene blir 

fanget inn i et nettverk av profesjonelle utøvere med langt flere ressurser til å bestemme hva som er 

riktige premisser (Olsen 2014 peker på mange slike grunner, se også Asmussen et. al. 2012). Dette er 

helt allmennmenneskelige mekanismer og gjelder alle organisasjoner på rusfeltet uavhengig deres 

øvrige innsats (de fleste er involvert i å bistå det etablerte behandlingsregimet på en eller annen 

måte). Følgen er at det er et selvstendig poeng å løfte fram brukerstemmenes synspunkter 

uavhengig av brukerorganisasjonene. 

Det er grunn til å dvele litt til ved betydningen av RIO1. RIO har i mange år vært favorittene til 

myndighetene. Det gjelder så vel når det gjelder finansiering som innhenting av «brukererfaring». Vi 

 
1 RIO er tidligere kjent som «Rusmisbrukernes interesseorganisasjon». Fra 2020  heter de «RIO - en 
landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet». 
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vil gjøre oppmerksom på at RIO krever av sine medarbeidere at de skal være rusfrie, og at dette 

kravet har vært håndhevet strengt. RIO har heller ikke vært en demokratisk organisasjon i den 

forstand at man kan melde seg inn (men det sistnevnte er ifølge deres årsrapport for 2019 endret). 

RIO har i realiteten vært en utplukket forsamling med individer som har sagt det som lønner seg i 

den politiske situasjonen. Vi sier ikke dette for å kritisere enkeltpersoner i RIO. Poenget er å gjøre 

oppmerksom på at organisasjonen ikke representerte brukerne på feltet, den representerte et lite 

utvalg av vellykkede pasienter fra russektoren: de som fikk utbytte av rusbehandling og som klarer å 

holde seg unna i ettertid. Skyggeutvalget prøver i motsetning å representere de «mislykkede» 

pasientene, slik behandlingssektoren ser det. Og skal man tro statistikken, er dette langt de fleste av 

pasientene. 

 

Hvordan skal vi snakke om de som er døde? 
De døde fortjener noen ord. Etter det første registrerte overdosedødsfallet i 1977, har mer enn 7000 

mennesker mistet livet på denne måten. Og vi fortsetter å telle.  

Det er vanskelig å snakke om de døde på en saklig måte. Hvordan kan man unngå bli følelsesladet?  

Kanskje skal man ikke unngå det. Det er så meningsløst, og så mange dødsfall kunne vært unngått 

med enkle midler. Antallet døde økte kraftig på 90-tallet og har holdt seg på et antall mellom 250 og 

300 de siste 15-20 årene. Mens de fleste andre dødsårsaker av samme størrelsesorden og med sterk 

økning har utløst kostbare og effektive mottiltak, har rusfeltet vært preget av treghet og 

tilbakeholdenhet med virkemidler. Hvordan kan man ikke være bitter når man tenker på det? 

Likevel må man holde følelsene tilbake. Man kan ikke melde seg på i den ruspolitiske debatten og 

anklage folk som mener noe annet enn en selv for å være mordere. Og mennesker som bruker store 

mengder (såkalte) rusmidler har antagelig alltid hatt overdødelighet. På et eller annet plan er 

mennesker ansvarlige for egne handlinger (Holien 1999). Og selv om det samme gjelder for 

eksempel forulykkede bilister, er det ikke rimelig å anklage bestemte personer eller etater for å ha 

konkret ansvar for disse dødsfallene enkeltvis.  

Døden skaper likevel vanskeligheter. Politikk er prioriteringer, og man kan ikke se tilbake og 

konkludere med at overdoserelaterte dødsfall har blitt tatt like alvorlig som andre epidemiske 

tilstander i befolkningen som hjerte- og kar sykdommer, trafikkdød og ulykker på arbeidsplass. Ingen 

kan si at det å hindre overdosedød har hatt like høy prioritet. Og hva skal man si om nedstengningen 

av samfunnet i forbindelse med pandemien 2020? Det er vanskelig for mange som har overlevd 

krigen mot narkotika i årevis, å akseptere de store kostnadene forbundet med unntakstiltakene, når 

deres egen sårbarhet er så til de grader oversett i flere tiår.  

Vi i Skyggeutvalget vil ikke påberope oss å snakke for de døde. Vi skylder likevel alle sammen å huske 

dem og ta dem med i det store politiske regnestykket fremover. Det betyr også at vi spør, hvorfor 

har ikke myndigheter og forskningsinstitusjoner ropt alarm?  
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Hvorfor Skyggeutvalget? 
Skyggeutvalget er en løst sammensatt ansamling av personer, stort sett tilhørende østlandsregionen.  

Forsamlingen er preget av å være tilknyttet «Brukerstemmene rusfeltet», som også var en løst 

sammensatt forsamling. Brukerstemmene hadde imidlertid en ting til felles: frustrasjon over at 

«Rusreformutvalget» hadde fått et snevert mandat og at man ikke følte seg representert. Man var 

frustrert over at rusreformen ikke skulle bli dyptpløyende nok.  

Skyggeutvalget har forsøkt flere organisasjonsmodeller, men noen dynamisk organisasjon er det 

aldri blitt. Mange var med i starten, og så har det falt noen fra, mens andre har kommet til. Det er 

imidlertid et tosifret antall personer som har vært involvert i Skyggeutvalget i større eller mindre 

grad. Våre synspunkter og erfaringer teller også med i samlingen.  

Problematisk bruk, sosial nød og dårlig helse må iberegnes blant flere årsaker til lav deltakelse. Dette 

preger også måten Skyggeutvalget har vært organisert på. Et rimelig anslag vil være at antallet 

Skyggeutvalget representerer er firesifret. Men vi har ikke lykkes med å fange opp 

minoritetsmiljøene. Det er en alvorlig svakhet (der ser det imidlertid ut til at det er oppstått en 

konkurranse blant brukerorganisasjonene, hvilket i det minste må tolkes som en begynnelse).  

Brukerstemmene er mange og forskjellige, som lever svært forskjellige liv under varierende vilkår og 

har et stort spenn av meninger om alt som har med såkalt ruspolitikk å gjøre. Det har ligget langt 

utenfor Skyggeutvalgets kapasitet å skaffe fram brukerstemmenes synspunkter på de aktuelle 

spørsmål i full bredde. Vi kommer tilbake til fremgangsmåten i neste kapittel. Her vil vi påpeke at det 

er påfallende lite kunnskap om hva brukerstemmene mener om deres egen livssituasjon. Det er et 

gjennomgående trekk (dog med unntak) på rusfeltet at man ikke spør de som bruker ulovlige 

rusmidler og legemidler. Men det er ikke fordi det mangler forskning på rusfeltet.  

Det forskes først og fremst på rusbehandling. Det samles også inn informasjon på de enkelte 

institusjonene (inntakssamtaler o.l. ved lavterskel, behandling, avrusing), i kommunene, og ved 

allehånde møter med hjelpeorganisasjoner. Brukerstemmene er godt vant med å berette om når de 

debuterte med ulovlige «rusmidler» og hva slags «rusvaner» de har. Tidligere var man mest opptatt 

av hva slags behandling som virket og hvordan det gikk med pasientene.  Man er opptatt av hvilken 

behandling som leder pasienter inn i en «rusfri» tilværelse og hvilke pasienter som klarer seg best.  

Hadde forskningen vært mer interessert i brukerstemmene hadde de ikke startet med pasientene. 

De hadde startet med en bred definisjon som inkluderer folk som også er i aktiv rus. Det er helt 

elementært at dersom gruppen man starter med består av de som er i behandling, da kan man ikke 

finne ut hvordan det går med andre enn de som er i behandling. Men langt i fra alle er i behandling 

og svært mange «dropper ut», og da kan forskningen heller ikke si noe om for eksempel hvor mange 

som blir «rusfri» i behandling sammenlignet med de som slutter på egen hånd. Alle som kjenner 

dette miljøet vet at storforbrukere av såkalt narkotika går av og på, ofte med lange intervaller. 

Signalet forskerne sender ut er at man ikke kan lære noe av folks egne erfaringer. I dag er det LAR-

behandling det forskes mest på. «Statusrapportene» som oppsummerer arbeidet i LAR og som årlig 

lages av SERAF tar opp i seg mye av det som finnes av forskning om brukere og deres 

behandlingsforløp. Disse rapportene taler indirekte et tydelig språk om hva som er viktig og ikke 

viktig sett fra myndighetenes ståsted.  Det spørres i liten grad om hva pasienten mener selv, og som 
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vi skal komme tilbake til, er svarene på disse spørsmålene svært lite pålitelige. Men igjen avslører 

denne forskningen en blindflekk: de som ikke er i behandling har ikke deres interesse.  

Til tross for at enorme ressurser brukes til informasjonsinnhenting og forskning, er det vanskelig å 

finne uavhengig forskning og grunnleggende kunnskap om mennesker med rusrelaterte problemer. 

Først og fremst utføres følgeforskningen rundt LAR av mennesker med dypt investerte interesser i 

LAR og utformingen av LAR. For det andre er det, til tross for allmenn bevissthet om overhyppighet 

av skader, sykdom og andre berøvelser, påfallende vanskelig å finne samlet kunnskap over 

brukerstemmenes helsesituasjon.  Situasjonen er på mange måter ikke så annerledes enn den tiden 

da de rusfrie behandlingsinstitusjonene selv forsket på deres egen virksomhet. 

Denne rapporten setter søkelys på det vi mener er gapende hull i forskningen. Den er på den måten 

også et anklageskrift, både mot forskersamfunnet og helsemyndigheter. De har brukt store summer 

på forskning og informasjonsinnsamling, men denne virksomheten har ikke vært innrettet for å få 

fram brukerstemmenes livssituasjon. Den har i altfor stor grad vært innrettet på å serve 

behandlingsinstitusjoner og å opprettholde det politiske regimet Rusreformen skal forandre på.  

Problemet på rusfeltet er ikke bare at politiet har hatt for vide fullmakter til å bruke strafferettslige 

sanksjoner overfor mennesker med rusrelaterte problemer. Problemet er i minst like stor grad at en 

grunnleggende uheldig måte å tenke om mennesker assosiert med rusmidler gjennomsyrer så vel 

administrasjon som forskning, og at det mangler korrigerende stemmer og uavhengige instanser.  

 

Stigmatisering overalt 
Rusreformutvalget fikk i sitt mandat oppgave om å bidra til å redusere stigmatiseringen av 

mennesker med problemer knyttet til rusmidler.2 Stigmatisering betyr at mennesker som bruker 

mye rusmidler og legemidler ulovlig behandles som en moralsk mindreverdig gruppe. 

Skyggeutvalgets første synspunkt er at stigmatisering ikke er et problem som bare handler om politi 

og rettsvesen. Samtidig kan man hevde at kriminalisering av all befatning med det vi misvisende 

kaller «narkotika» er kjernen i det å blinke ut mennesker som en moralsk mindreverdig gruppe. Det 

må derfor sies at Rusreformutvalgets lovforslag vil innebære et stort skritt i riktig retning.   

Stigmatisering er blitt et mye brukt ord, og når også helseministeren bruker det, er det et tegn på at 

det har fått bred aksept. Kanskje er dette nå et så alminnelig ord, at man glemmer hva det betyr? 

For brukerstemmene er stigmatisering noe som er helt konkret, noe man kan ta og føle på. Det føles 

som: 

- At mennesker i med oppgave og mulighet til å hjelpe, ser den hjelpetrengende hovedsakelig 

gjennom vedkommendes «rusbruk». 

- At det å bruke «rusmidler» overskygger andre egenskaper og det man søker hjelp for. 

- At fasttømrede forestillinger om mennesker som bruker «rusmidler» skaper negative 

forventninger om pasienten/klienten. 

- Det pasienten/klienten sier om sine behov blir tolket i lys av de negative forventningene. 

 
2 Fra mandatet: «Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til 
stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med 
hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging» (NOU 2019:26).  
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- Pasienten/klienten får redusert hjelp/blir avvist/blir utsatt for represalier som følge av 

mistanke om lureri.  

Sagt på en annen måte: fordommene knyttet til det å bruke rusmidler skaper en atmosfære av 

mistenksomhet. Mistenksomhet gjør at alt pasienten gjør virvles inn en giftig atmosfære der 

forventninger blir bekreftet og aldri avkreftet. Relasjonen starter med mistillit og pasienten har 

ingen virkemidler til å oppnå tillit. Og hvis man reagerer på mistankene og mistilliten, og protesterer, 

blir det tatt som bekreftelse på de negative forventningene. Pasienten føler at han/hun er på prøve 

og blir aldri trygg. Hvis man reagerer aggressivt, «beviser» det at man ikke fortjener hjelp. Hvis man 

spør forsiktig om noe annet eller mer, er man manipulerende. Hvis man ikke protesterer, viser det at 

hjelperens tilbud er bra nok som det er, selv om det ikke er det. Stigmatisering er den 

selvbekreftende dynamikken som skapes av negative forventninger og som vanligvis ender opp med 

at pasienten får et utilstrekkelig hjelpetilbud (eller opplever å bli straffet). 

Det som kommer fram i denne rapporten er at stigmatisering er gjennomgripende i hele 

velferdsstaten. Den finnes i helsesektoren, NAV, i lavterskeltilbudene og ideelle organisasjoner. Den 

finnes i administrasjon og forskning. Men den er vanskelig å se.  

1. Ofte vil hjelpere oppfatte seg selv om velmenende og kanskje idealistiske. Ikke sjelden vil de være 

utdannet med omsorg på studieplanen. De vil ha lært seg psykologiske tenkemåter og blitt trenet i 

empati. Og alt dette er vel og bra, men det forhindrer ikke at man også bærer på stereotypier, går 

inn i grupptetenking og ikke minst begrunner egne avvisninger med «nødvendig grensesetting», 

lærepenger etc. Problemet med de gode hensikter, er at de så lett kan kamuflere stigmatisering for 

den som utøver den. De kan være intetanende om hva de gjør, og innbiller seg ikke sjelden at de gjør 

det rette, også når resultatet blir som galest.  

2. Det er ofte umulig å vite hva som er stigmatisering og hva som er dårlig behandling. For 

pasienten/klienten ser det likt ut om hjelperen misforstår eller er styrt av fordommer og 

gruppetenking. All dårlig behandling er ikke stigmatisering.  

 

Gruppetenking med tilhørende negative forventninger behøver heller ikke være ubegrunnet. 

Poenget er at folk er folk, også mennesker med problemer assosiert med «rusmidler».  

Gruppetenkingen finnes overalt, men noen er viktigere kilder for stigmatiserende tankegods enn 

andre. I dette eksempelet befinner vi oss på toppen av det rusfaglige hierarkiet i Norge. Tanker som 

disse drypper nedover i hele helsevesenet. Helge Waal og Jørg Mørland skrev en artikkel i Tidsskrift 

for legeforeningen 11.02.2019, der de kritiserer «liberalisering» innen forskriving av vanedannende 

legemidler. I den forbindelse uttrykker de følgende: 

«Fra brukerhold har det kommet forventninger om at brukeren selv skal kunne velge 

medikament, også når det gjelder andre opioider, slik som morfinklorid og oksykodon. Om 

man har vanemessig bruk av heroin, vil noe av det man lengter etter være den umiddelbare 

rusvirkningen etter inntak. Dette ønsket, som forsterkes ved gjentatt bruk, er sentralt for 

forståelsen av en rusmiddellidelse.» 

Som kilde på denne formuleringen viser de til deres egen lærebok «Rus og avhengighet» fra 2016 

(Mørland og Waal (2016). Forfatterne er svært sentrale premissleverandører på rusfeltet i Norge og 
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deres ord veier tungt. Formuleringene deres kan virke tilforlatelige, men hvis man ser nøye etter 

skriver de at man ikke kan tro på en «bruker». Det brukeren sier gjenspeiler «rusmiddellidelsen». De 

har en sykdom, og det er sykdommen som uttrykkes. Ordene de sier gjelder ikke, fordi det er noe 

annet som snakker: en lidelse. Å gjennomskue dette presenteres som vesentlig for alle som opptrer 

profesjonelt overfor brukerne.  

Det burde være et kontrollspørsmål til alle som arbeider med brukerstemmene på rusfeltet, om de 

forestillingene man har om dem, er forenlige med å ha en likeverdig samtale med en person i 

gruppen. Det er ingen tvil om at mennesker med rusproblemer vil gå langt for å holde ubehaget ved 

tap av disse substansene unna og at dette er vanskelige situasjoner å håndtere. Men vil man som 

lege eller ansvarlig være i stand til å ta de reelle behovene som formidles på alvor? 

Waal og Mørland uttrykker her en holdning det er all grunn til å utfordre, og som etter alle 

solemerker har nedfelt seg utallige steder i det norske helsevesenet. Hvordan skal man ellers forstå 

denne manualen for smertelindring av ruspasienter på et stort sykehus? 

«Akutte smerter hos LAR-pasienter og rusavhengige: 

- ta en god innkomst og avdekke hvilke medisiner pasienten bruker til daglig. 

Sørg for at pasienten vet at vi ønsker å hjelpe ved gi ham det han trenger + smertelindring.  

Vi skal lindre abstinens, men vi gir IKKE rusopplevelse.»3  

Så langt er det meste på stell, ingenting galt er sagt og fokus er satt på smertelindring, som også er 

tema for manualen. De tar høyde for at LAR pasienter og rusavhengige, som de kaller det, har 

spesielle behov. Siste setning sier at de ikke gir rusopplevelse, med store bokstaver. Smertelindring 

blir på den måten satt opp mot muligheten for å medisinere slik at det gir rus. Hvor viktig er det 

egentlig å hindre rus? Og når man møter ruspasienter, hvor viktig er det å hindre rusopplevelse 

sammenlignet med å gjøre en god jobb med smertelindring? I neste avsnitt er tonen skjerpet: 

«En rusmisbruker vil alltid prøve å manipulere alle rundt seg til enhver tid».  

Det er derfor viktig med fast opplegg, sies det. Men her er «rusmisbrukere» benevnelsen. Dette 

ordvalget sier at bruk er det samme som misbruk, og dermed settes alt som har med rusmidler i 

forbindelse med denne personen i et mistenkelig lys. Men disse mistenkelige personene, skjæres 

universelt over en kam, og all deres oppførsel blir plassert i en bås som manipulasjon. Hvordan er 

det mulig for en pasient å formidle deres behov, når alt de foretar seg fortolkes som styrt av en skjult 

agenda? Denne måten å tenke om forholdet til pasienten er skreddersydd for å tilsidesette det 

pasienten selv sier. Legen og det øvrige personalet sitter allerede med et kolossalt maktovertak 

(tilgang til knappe ressurser), og her har de i tillegg et virkemiddel til å avfeie pasientenes ord, uten 

mulighet for å formidle deres situasjon, og uten reell klagemulighet.  

Hjelpesituasjonen blir på denne måten utilbørlig maktskjev: Mennesker i abstinens eller som ser 

abstinensen komme, har det ikke bra der og da. Det å «ruse» seg mye bringer heller ikke alltid det 

beste  fram hos et menneske, selv om det med rette også må forstås som selvmedisinering. 

 
3 Dette eksempelet er kommet til vårt kjennskap via personer løst tilknyttet Sskyggeutvalget, som reagerte 
sterkt på å se disse formuleringene svart på hvitt.  
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Rapporten «Utrygg arbeidsplass» vitner om at handlinger begått av folk i rusmiljøet også er en stor 

kilde til hverdagens problemer for de som beveger seg i disse miljøene (Grav og Steenland 

Gulbrandsen 2020). Vi prøver ikke å si at mennesker med «rusrelaterte» problemer er enkle å ha 

med å gjøre. Vi minner om at denne måten å tenke om «rusavhengige» pasienter gjør at de kan 

overkjøres med enkle midler, fordi de har problemer med rusmidler og ulovlige legemidler. Og dette 

gjelder selv om vi ikke har kommet inn på alle de andre elementene i denne situasjonen, som gjør 

den mer asymmetrisk (for eksempel at eksperter med en uforståelig/utilgjengelig språkbruk her 

snakker med mennesker uten ekspertise, i mange tilfeller uten fullført skolegang).  

Manualen om smertelindring er ganske sikkert bare ett av utallige tilsvarende tilfeller rundt omkring 

i det ganske land. Og som det fremgår, er den ikke skrevet i et demonisk språk. Ruspasienter omtales 

også med forståelse. Vi er sikre på at mye helsepersonell også viser den nødvendige forståelse for 

pasienter i mange situasjoner. Alt tyder også på at helsepersonell tenker om seg selv som 

velmenende og hensynsfulle personer, og at de gangene de sier nei, så er det en rimelig form for 

«grensesetting». Men hva slags muligheter har en pasient som kommer skjevt ut med 

helsepersonellet?  

Det er dette som er stigmatisering av mennesker med rusmiddelrelaterte problemer: Det skaper en 

giftig atmosfære rundt deres muligheter for å oppsøke hjelp.  

Resultatet er ensartet behandling basert på stereotypier, og ikke tilpasset den enkeltes faktisk 

behov. 

Det hører med til denne dynamikken at stigmatisering lettere finner sted når man står overfor noe 

fremmed og vanskelig å forstå. Når man snakker om stigmatisering handler det ofte om mennesker 

som gjør ting vanlige folk synes er rart og ulogisk. De fester seg ved handlinger som virker 

irrasjonelle. Intensivt bruk av rus- og legemidler er en sånn aktivitet. Mennesker som lever i den 

illegale rusøkonomien, gjør ofte «dumme», «selvdestruktive» og ødeleggende ting for seg selv, sett 

fra en den alminnelige livsførsel.  

Antropologene som reiste til fjerne himmelstrøk for 100 år siden, brukte mange år på å forstå 

livsførsel og hverdagsvalg i den lokale befolkningen. Den norske antropologen Sørhaug var sammen 

med en gjeng gatefolk og noen sosialarbeidere en helg på 80-tallet. Sørhaug forsto at det å leve i 

rusmiljøene gjør at man får en litt annen «psykologi». Man får blant annet en kortere tidshorisont, 

noe som gjør at man handler rasjonelt med krav om mer umiddelbar gevinst/tap. Det er imidlertid 

mye mer som er fremmed, rart og ikke minst truende, ved mennesker som har levd lenge med 

rusmidler enn det Sørhaug fikk med seg. Sørhaug var på «feltarbeid» en helg. Det virker på oss som 

forskningen og politikken kunne ha godt av å prøve å forstå mennesker som lever i rusmiljøene litt 

bedre. Vi kan ikke oversette til kulturen i rusmiljøene her, men vil bidra til en fortsettelse og påpeke 

behovet der den manglende forståelsen er særlig påtagelig.  

 

En gransking av rusfeltet 
På politikknivå legger man inn mekanismer for å hindre maktkonsentrasjon. Maktfordeling er en 

vestlig kjerneverdi. Dette betyr som regel at man sørger for at det er sirkulasjon av personer i 
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maktposisjoner, og at maktposisjoner har korrigerende miljøer rundt seg. Det må finnes personer og 

miljøer som er uavhengige og i posisjon til å utfordre avgjørelser tatt av de som har makt.  

I denne sakens anledning vekker det undring at en av forfatterne av innlegget i Dagens Medisin ikke 

bare er en fremstående professor emeritus i psykiatri. Han var en av arkitektene bak dagens LAR på 

90-tallet, praktiserende lege i LAR, forsker på LAR-relaterte temaer, har hatt en fremskutt rolle i 

utdeling av forskningsmidler i Norges forskningsråd, sitter i lovforberedende komiteer og ikke minst, 

er førsteforfatter på alle evalueringsrapporter om LAR (med unntak av 1). Dette i tillegg til å skrive 

en lærebok i «Rus og avhengighet» og å være en svært aktiv skribent. Antagelig er listen over antall 

posisjoner i den norske ruspolitiske orden mye lenger, og her har vi ikke en gang begynt å nevne den 

uformelle makten som følger med disse posisjonene. Vår kritikk av helseadministrasjon og forskning 

handler ikke om enkeltpersoner. Men dette eksempelet burde anspore til en helsepolitisk 

«vareopptelling».  

Med denne rapporten ønsker vi å fremtvinge en gjennomgang av bindinger og interesser i 

helseadministrasjon og forskning, med sikte på å skape grunnlag for mer uhildete og uavhengige 

forskningsmiljøer og kunnskapsbaser i fremtiden. Vi viser kunnskapshull, skjevheter i dokumentasjon 

og administrativ interesse. Vi påpeker problematiske bindinger mellom interesseorganisasjoner og 

politikk og myndigheter. Alt dette burde resultere i en uavhengig gjennomgang av dette 

multimilliard-feltet som noen ganger kalles «rusfeltet». 

 

Om denne rapporten 
Budskapet i Skyggeutvalgets rapport er at stigmatisering er et gjennomgripende problem for 

brukerstemmene i hele hjelpe-, støtte- og kontroll-verdenen. Dette er ikke en forskningsrapport, 

men dette er likevel et slags forskningsfunn. Da vi startet arbeidet med denne rapporten var det 

uklart hvordan den skulle organiseres, rent tematisk. Men etter hvert vokste det fram en 

oppmerksomhet om stigmatisering, og vi oppdaget at det lå innbakt i nesten alle uttrykk vi støtte på: 

en bønn om å bli behandlet som vanlige pasienter og vanlige mennesker. Når vi først begynte å lytte 

med dette for øre, kom vi inn på en frekvens med en øredøvende gjenlyd, som fra en brønn: «stopp 

stigmatiseringen».4 Vi gir i denne rapporten et opptak av noen av disse stemmene.  

Stigmatisering handler også om ordvalg. Skyggeutvalget skal ta for seg brukerstemme på «rusfeltet». 

Ordet «rus» gir assosiasjoner til fest og moro, «beruselse» og oppstemthet. Gleden ved de 

substansene vi ofte snakker om her skal ikke benektes, men det gir også et helt feil bilde av hva slags 

rolle «rusmidlene» spiller i brukerstemmenes liv. For mange har inntak av «rusmidler en helt annet 

betydning. Grovt sett kan vi skille mellom tre andre betydninger: 

1. Det handler om å bli frisk. For mange brukerstemmer handler hverdagen om å unngå å bli «syk», 

altså abstinenser. Samtidig lengter man etter den gode følelsen som enkelte av «rusmidlene» gir, om 

så bare for noen øyeblikk. Da får man ro. Og når hverdagen er strevsom og hektisk, blir disse 

lommene av ro, og kanskje «rus» noe annet enn fest og moro.  

 
4 For eksempel omslagssiden til rapporten fra ProLAR (2014): «Bli behandlet som vanlige mennesker med lik 
respekt, at det ikke skal føles som skam å være LAR-pasient.» 
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2. Mye av det som selges på gata er «piller». Det er snakk om forskjellige medikamenter i disse 

pillene, men de virker ofte beroligende på forskjellige måter. Hvor mange brukerstemmer har disse 

pillene som deres primære problem? Mange fler enn det man skulle tro. Problemet med disse 

pillene, er at de virker veldig effektivt. Foruten at man oppnår en form for avhengighet av dem, 

hjelper de også mot angst og annen uro. Har man ikke det før man melder seg på brukerscenen, får 

man raskt erfaringer som kan gi grobunn for dyp engstelse. 

3. Inntak av «rusmidler» er for mange en måte å medisinere seg selv. Mange har erfaringer å slepe 

på, som ikke lar seg håndtere på en tilfredsstillende måte av hjelpeapparatene som velferdsstaten 

har å tilby. Den grusomme sannheten er at mye av det som selges i de åpne «rusmarkedene» 

fungerer beroligende og dempende på diverse plager som hyperaktivitet og traumer. Det finnes de 

som åpent sier «heroin redda livet mitt».  

For den enkelte kan alt disse sidene av «rusmidlene» til tider virvles inn i hverandre, og i perioder 

når bruken kommer ut av kontroll blir alt sammen grøtaktig. Men å snakke om de aktuelle 

substansene som «rusmidler» er sterkt misvisende og bidrar til å gjenskape en myte om at folk som 

bruker «narkotika» er dovne snyltere som bare vil ha det moro. I denne rapporten prøver vi derfor å 

unngå å snakke om «rusmidler», og hvert fall ikke «narkotika». Narkotika er politiets ord, og på 

samme måte som «narkoman» er nedsettende (det reduserer en person til å være en bruker av 

«narkotika») gjenspeiler det manglende forståelse for hva det er snakk om: substanser som både gir 

gleder og medisinering, av mange slag, på kort og lang sikt. For noen vil våre ordvalg virke kunstige, 

men dette er altså fordi vi ikke vil være med på å gjenskape misforståelsene og mytene om 

brukerstemmene. 

Denne rapporten er resultat av Skyggeutvalgets innsats. Det er først og fremst Nicolay B. Johansen 

som har koordinert denne innsatsen og ført rapporten i pennen. Johansen har sideløpende med 

Skyggeutvalget et akademisk forfatterskap, men dette er søkt atskilt fra denne rapporten.  

Skyggeutvalget består av et styre på 7 personer som har møttes med ujevne mellomrom. Arbeidet 

har vært koordinert gjennom styret, men mye av arbeidet har vært lokalisert på Facebook og er 

synlig på våre (og litt andres) Facebooksider. Vedtekter finner du bakerst i rapporten (Vedlegg 3).  

Skyggeutvalget har søkt økonomisk støtte hos Fritt Ord og Helsedirektoratet, uten å få tilslag. Til 

gjengjeld har vi fått moralsk støtte fra Fagrådet for rusfeltet, FHN og en rekke andre organisasjoner, 

foruten en lang rekke enkeltpersoner. Den eneste økonomiske støtten vi har fått er fra en 

innsamlingsaksjon vinteren 2019 (startet av en person hvis navn vi ikke vet om vi skal nevne, men 

som fortjener ære for innsatsen). Støtten fra et stort antall ressurspersoner på rusfeltet har også 

vært overveldende, men ikke alle har ønsket å stå fram offentlig med denne støtten.  

Rapporten er den siste i en tretrinnsprosess. Den første rapporten, «Delrapport 1» ble forelagt 

Skyggeutvalgets interesserte følgere våren 2019. «Delrapport 2» ble distribuert september 2019. 

Dette er «delrapport 3» men også den endelige rapporten.  

Grunnlaget for alle tre rapportene er forskjellige forsøk på å gi brukerstemmene ordet på egne 

premisser. Det har vært en brokete ferd, og kanskje er den ikke kronet med hell. Men det er vårt 

forsøk, og det skulle være en ondsinnet lesning som ikke fant noe å lære av den prosessen vi 

beskriver i kapittel 2.   
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2. Fremgangsmåter 
Skyggeutvalget ble formelt opprettet mai 2018. Det fantes da ingen klart formulert strategi for 

hvordan vi skulle gå fram. Antall personer som var interessert og engasjert var for noen av oss 

overraskende stort. Etter hvert kom vi frem til et mandat (se vedlegg 1). Vi påtok oss ansvaret for å 

utmeisle et grunnlag for en rusreform basert på «brukererfaring» og brukernes «kunnskap». I 

«Delrapport 1» ble dette konkretisert til «Rent praktisk innebærer dette å lete fram stemmer som 

ellers ikke kommer frem i den offentlige samtalen og gi dem en plattform. Det betyr imidlertid at vi 

ikke tar mål av oss til å gi et fullstendig bilde av synspunktene til rusbrukere som helhetlig gruppe» 

(Delrapport 1, vedlegg 6). Vi forsøker med dette å kompensere for skjevhetene som har oppstått i 

debattene omkring «rusreform». 

Vi understreker at formålet med alt vi gjør er å formidle brukerstemmenes ønsker for en rusreform. 

Vår ambisjon er ikke å presentere noen inngående analyse av brukerstemmenes bakgrunn, 

elendighet eller vanskeligheter. Det er likevel ikke til å komme utenom at ønsker for politiske 

endringer henger sammen med «hvordan man har det». 

Det har vært mer krevende enn vi forutså å skape et godt bilde av brukerstemmenes ønsker for en 

rusreform. Vi vil likevel hevde at denne rapporten klart og tydelig viser at rusfeltet bør granskes og 

reorganiseres. Foruten det vi presenterer nedenfor, mener vi det er mye å lære av våre forskjellige 

fremstøt i sakens anledning. I det følgende presenterer vi de forskjellige metodene vi har brukt. 

Etter etableringen av utvalget våren 2018 gjaldt det å definere arbeidsoppgaver. Et arbeidsutvalg 

koordinerte innsatsen, med løpende kontakt via en nyetablert nettside på Facebook og en 

samtalegruppe (chat) på samme plattform. Deretter har det meste av aktiviteten blitt organisert på 

styremøter og i løpende samtale på chat. Skyggeutvalget ble formelt en organisasjon på årsmøtet i 

desember 2018, og ble da vedtatt nedlagt 31.12.2020.  

 

Mangslungne informasjonskilder 
Rapporten er basert på både systematisk og usystematisk oppsamling av informasjon og 

synspunkter. Vi har avholdt en høring og fått innspill på mail og andre plattformer. Vi har også gått 

ute blant brukerstemmene og møtt folk som aldri har hørt om oss. Mest av alt har vi snakket med 

brukerstemmer. Men brukerstemmene er mangfoldige, og vi gjør ingen forsøk på å gjengi et minste 

felles syn på hva som er riktig, eller å oppsummere en vitenskapelig brukbar presentasjon av 

brukerstemmenes erfaringer. Vi tegner en skisse. 

Aviser, film og tv-medier og internett er fulle av historier om mennesker i rus, i møter med politiet, i 

behandling og etter behandling. Vi tillater oss å nevne noen av disse fortellingene, dog selvsagt med 

et kildekritisk blikk. Mye av Skyggeutvalgets aktivitet foregår på Facebook, på vår egen side, og andre 

steder for ruspolitikk. Der diskuteres aktuelle saker, og disse diskusjonene er naturligvis en viktig 

informasjonskilde for stemningen på rusfeltet. Denne rapporten er resultat av svært mange 

forskjellige metodiske innfallsvinkler, som til sammen også utfyller hverandre. Avslutningsvis hviler 

rapporten på et innslag av det Nils Christie i sin kalte «the humming method» som blir beskrevet i 

avslutningen av kapittelet. 
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Selv om dette ikke er en forskningsrapport reiser det seg etiske dilemmaer. Vi har lagt vekt på å 

spørre brukerstemmer om deres synspunkter på rusreform. En del lever svært strevsomme liv, og 

det kan være belastende å bli minnet om vanskelige, til dels traumatiserende hendelser, selv om 

dette ikke er det vi spør etter. Vi har ikke hatt anledning til å følge opp i slike situasjoner og har 

derfor avholdt oss fra å henvende oss til flere mennesker det hadde vært naturlig å snakke med.  

Når det gjelder synspunkter som kommer fram i diskusjoner, bruker vi ikke ekte navn med mindre 

dette er klarert med opphavspersonene. En del fortellinger er også forandret i enkelte detaljer, for å 

sikre anonymitet.  

 

De første planene 

Den opprinnelige planen var å fordele temaområder mellom de som hadde meldt seg under 

etableringen.  

Spørsmålet om hvordan brukerstemmene skulle løftes fram ble diskutert i en slags kjerne av 

utvalgsmedlemmer gjennom sommeren 2018. Den første modellen var at de ansvarlige for de 

forskjellige temaene skulle få stort spillerom for å få folk i tale: snakke med andre i nettverkene sine, 

lage spørreskjemaer, få andre igjen til å intervjue sine aktuelle bekjente. Noen av oss så for oss at 

informasjonsinnhentingen ville gå som løpeild gjennom nettverkene rundt Skyggeutvalget.  

Syv delområder ble definert, med hver sin ansvarlige person. Men den planen kollapset. For mange 

ble nok dette for overveldende. Det ble raskt klart at dette ble uoverkommelig for de som fikk 

tilkjent oppgavene. Sommeren 2018 begynte de som hadde vært med i starten å trekke seg fra 

oppdragene og forsvant ut av sirkulasjon i utvalget. Her ble formodentlig de involvertes vilje og 

overskudd til å bidra til sluttrapporten overvurdert.  

Våre metodiske forsøk og erfaringer forteller om to viktige ting 

1) Hva som skal til for å få fram brukerstemmene 

2) Livssituasjonen til brukerstemmene 

Vi velger derfor å bruke plass på å beskrive disse metodiske erfaringene. 

  

Spørsmål på facebooksiden 

En annen strategi som ble utforsket tidlig i prosessen, om enn som et sidespor til de over nevnte 

ambisiøse planene, var å spørre «medlemmene» på Facebook. Det ble gjort et par forsøk med å 

spørre åpent på Facebook de som hadde meldt seg på siden vår, om deres erfaringer og 

synspunkter. I forbindelse med en aktuell mediesak laget vi således en undersøkelse om 

medlemmenes synspunkter på å inkludere heroin i utvalget av medisiner. Spørsmålene ble stilt slik 

at vi også skulle få fram negative synspunkter. Det var omtrent 200 medlemmer på facebooksiden 

på dette tidspunktet. Litt i overkant av 20 personer svarte på denne «undersøkelsen», og svarene 

kom først inn etter en viss tid, til tross for flere oppfordringer. Muligheten for å utdype synspunkter i 

kommentarfeltet ble heller ikke benyttet i særlig grad. Dette var noe overraskende, da erfaringen var 

at svært mange av de som er i utvalget gladelig deler til dels også svært sensitive opplysninger om 
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seg selv på andre nettsteder for LAR-pasienter og deres omland. Vår interesse var ikke de sensitive 

opplysningene, men terskelen for å dele synspunkter er i utgangspunktet lav. Oppsummeringen ble 

at folk med erfaringer fra LAR eller i målgruppa deres har motforestillinger mot å svare på denne 

typen spørsmål, eller liker ikke å gjøre det på oppfordring. Noen flere «polls» av denne typen er 

laget, med varierende resultater. Følgelig oppsummerte vi at undersøkelser på facebooksiden ikke 

var godt egnet som virkemiddel for å få fram brukerstemmene.  

 

Høring  

Det neste forsøket gikk ut på å lage høringer innenfor de forskjellige temaene. En høring om LAR fant 

sted 15.10.18 i Oslo. Der kunne folk med relevante erfaringer komme og svare på tre konkrete 

spørsmål overfor et publikum. Seansen ble filmet for dokumentasjon, med reservasjonsrett. Det ble 

avholdt flere møter i forberedelsene der spesielt spørsmålene ble spisset.  

På høringen kom 5 personer. De fikk i utgangspunktet 15 minutter hver, men vi kunne gå litt utover 

tiden ettersom vi hadde avsatt tid til flere brukere. Oppsummeringen var likevel også denne gangen 

at formatet ikke egnet seg for formålet. For det første kan stedet ha vært lite egnet (Litteraturhuset i 

Oslo). For det andre kan tidspunktet ha vært dårlig egnet for mennesker i målgruppas livssituasjon 

(klokken 10.00). Og kanskje var formatet noe skremmende. Mange sa de ville komme, men hadde 

for lang reisevei. Andre hadde litt reisevei og kom likevel. Vi valgte å ikke fortsette med denne 

formen for innhenting av synspunkter, som også var nokså kostbar. Samtidig fikk vi flere innspill, 

både på høringen og i forbindelse med forberedelsene og i etterspillet (se vedlegg 6 og 11).  

 

Skriftlige innspill 

I invitasjonene til høringene, og på websiden til Skyggeutvalget, har vi hele tiden invitert folk til å 

fortelle om deres synspunkter på direkte mail. Flere leverte skriftlige innspill i de forskjellige 

kanalene vi holdt åpne. Dette var til dels lange og innholdsrike beretninger, litt mer enn 10 til 

sammen. Det å sette seg ned å skrive oppsummerende om egne synspunkter er ikke noe man kan 

forvente av brukerstemmene, like lite som andre mennesker. For mange er det så skrive også en 

egen terskel man skal komme over (se vedlegg 7).  

 

Enkeltsaker 

Vi har fulgt opp enkeltpersoner med tilknytning til utvalget i deres forehavende med hjelpeinstanser 

som lege og LAR. Vi har fulgt LAR-pasienter i ansvarsgruppemøter som ledsager og vært 

støttespillere i deres saker. Dette er tidskrevende aktiviteter, og det først og fremst to personer som 

er fulgt opp på denne måten.  

I forbindelse med et en lege ble fratatt retten til å forskrive a- og b- preparater til pasientene sine, 

har vi bistått med å utarbeide en sjekkliste for de mange pasientene som ble stående uten fastlege 

som kunne følge opp behandlingsopplegget de var inne i, eller stabiliseringen av tilstanden deres. Vi 

tilbød i samarbeid med en annen lege å ledsage pasientene ved legebesøk. Dette har gitt innblikk i 

brukerstemmenes utfordringer i møter med helsevesenet (se vedlegg 8 og 9). 
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Oppsøkende virksomhet på gata 

Folk man møter forteller villig vekk om egne erfaringer, skrekkhistorier og konkrete behandlere 

behandlingssteder. I brukermiljøet omtales LAR ofte i svært nedsettende ordelag. Da en var i 

Brugata i Oslo for å lodde stemningen før høringen i oktober 2018, ble vi møtt brysk avvisning da LAR 

ble bragt på bane: «jeg har så mange grunner til å være sint på LAR at jeg ikke vet hvor jeg skal 

begynne. Jeg har ikke lyst til å snakke om det». Hva kunne man få ut av å oppsøke folk på gata mer 

systematisk? 

Medlemmer i Skyggeutvalget har periodevis gått runder i Oslo sentrum og snakket med folk i 

rusmiljøet. I den forbindelse har det også vært foretatt enkle intervjuer. Vi planla et begrenset 

spørreskjema med 7 spørsmål. Det ble raskt klart at det ikke lot seg gjøre å styre samtaler omkring 

alle disse spørsmålene, og ambisjonen ble modifisert til å handle om de to siste spørsmålene. Men 

selv dette var det vanskelig å få gjennomført. De vi møtte hadde gjennomgående ikke ro til å svare 

på spørsmålene, og var generelt stresset med deres egne gjøremål.  

Senere kokte vi det vi ville spørre om ned til ett eneste spørsmål: «Hvis du kunne velge ett tiltak for å 

forbedre livet ditt, hva skulle det være?». Disse spørsmålene ble stilt til ca. 30 personer som befant 

seg i Brugata i Oslo midt på dagen. Dette var også mennesker som befant seg i en stressende 

situasjon: kjøp, salg og tilstedeværende politi, foruten mange bekjente og ikke minst muligheten for 

å støte på noen man skylder penger eller endog frykter. Vi fikk en god del respons på disse 

henvendelsene, men vurderte det likevel sånn at denne fremgangsmåten ikke opplyste spørsmålene 

nok til å gjøre dette i stor skala (se vedlegg 10).   

 

Facebookdiskusjoner 

En Facebook-side var en spesielt verdifull kilde i denne sammenhengen, «LAR-nett Norge», men 

denne er fjernet og administreres av andre5. En (anonymisert) gjennomgang, eller analyse av disse 

sidene ville vist hva slags stemning vi viser til når vi for eksempel hevder den er negativ til LAR. Det 

er pt. En god del andre facebook-grupper der disse synspunktene deles nokså fritt. Et sted lanserte 

administratoren i gruppa en post som sa: «Har du hørt om LAR-pasienten som var så glad og 

fornøyd? Nei, for han finnes ikke». Denne gruppe har mange hundre medlemmer, og sett under ett 

kommer det fram mange nyanserte synspunkter i andre diskusjoner (ikke kun negativitet). Men her 

fikk administratoren mye støtte. Samtidig er det ikke fritt for nyanser. Noen synes det blir for mye 

vekt på det som er negativt. Det er svært sannsynlig at de tilfredse stemmene er sterkt 

underrepresentert i disse foraene og i diskusjonene. Det forhindrer likevel ikke at man her finner et 

jevnt tilsig av historier om fortvilede og sinte mennesker. Den foreløpig siste Statusrapporten fra 

SERAF antyder at noen derfra følger med i disse gruppene. Omfanget av disse historiene og 

beretningenes innhold, kunne med hell vært håndtert av en særskilt ombudsmannsordning. Fokuser 

i denne rapporten er imidlertid synspunkter på en reell rusreform.  

 

 
5 Organisasjonen LAR-nett ble tatt opp i ProLAR.  
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Rapportene som metode: «Humming method» 

Delrapport 1 og 2, og prosessene omkring høringsuttalelsene har vært delt på vår facebookside 

(samt andre nettsteder). Den første rapporten handlet om LAR og var på 75 sider. En del 

tilbakemeldinger fikk vi, mest positive. Noen ville presisere. Hovedinntrykket fra tilbakemeldingene 

var støtte til konklusjoner og fremstillingen for øvrig. Men formatet var tilsynelatende for 

omfattende for svært mange brukerstemmer. Vi fikk også kritikk for å skrive for komplisert. Samlet 

sett er det mange brukerstemmer som ikke får gitt deres tilbakemelding via denne kanalen. Dette er 

likevel verdt å notere som en egen metodisk korrigeringsmekanisme. Delrapport 2 (som tok for seg 

det det ruspolitiske bildet i større bredde) ble etter de foran nevnte erfaringene også formulert 

kortere og mer poengtert. Vi oppsummerte i nummererte punkter under hver overskrift. Her fikk vi 

også flere tilbakemeldinger. I forbindelse med vår høringsuttalelse til Rusreformutvalget 

gjennomførte vi en lignende prosess (som endte med en fullstendig omskriving av uttalelsen). Det 

hører dermed med til den metodiske tilnærmingen i denne rapporten at konklusjonene er formulert 

overfor et stort publikum av brukerstemmer som er oppfordret til å kritisere. Hvorvidt det er 

realistisk å forvente reell kritikk via denne kanalen kan diskuteres, men «metoden» hører med til 

helhetsbildet. 

 

Skyggeutvalgets fremgangsmåte(r)  
Vårt formål er å få fram brukerstemmene på rusfeltet med henblikk på den såkalte rusreformen. Vi 

er et styre på 7 personer, med bredt kontaktnett blant brukerstemmene. Alle unntatt en er eller har 

vært aktive i rusmiljøene, men det er til gjengjeld den mest skrivende av oss. Vi beveger oss blant 

brukerstemmer og snakker om rusreform. Vi har mer enn 400 «medlemmer» på Facebook og 

mellom 8 og 900 «likes» på siden vår6. Der har vi jevnlig prøvd ut påstander og diskutert relevante 

spørsmål. Vi har arrangert møter og høringer. Vi har invitert til direkte henvendelser og fulgt folk til 

møter med hjelpeorganisasjoner. Vi har spurt folk på gata og når vi har møtt folk forskjellige steder. 

Vi har fanget opp inntrykk. Alle disse elementene utgjør forskjellige former for å fange opp inntrykk. 

Disse inntrykkene er samlet i forskjellige dokumenter, der delrapport 1 og 2 er de mest omfattende, 

men i prinsippet gjelder det samme for alle tekstene vi har skrevet inkludert høringsuttalelsen. Vår 

metode består således av to utfyllende strategier. En innsamlings-strategi, og en kontroll-strategi.  

Vi påberoper oss ikke å levere et presist bilde av brukerstemmenes syn på rusreformen. Rent 

forskningsmessig ville man snakket om en betydelig skjevhet i informasjonsgrunnlaget, i og med at 

verken utlendinger eller unge er med. Det bildet vi presenterer er imidlertid svært avvikende fra det 

bildet som ellers legges til grunn i forskning og styringsdokumenter. Det alene burde vekke interesse. 

Det tar også opp i seg en krattskog av fremstillinger i presse og bøker. Men som alle andre forsøk på 

det samme, er vår rapport feilbarlig. Her har vi etter forskningsetiske idealer synliggjort vår 

informasjonsinnhenting, og slik gjort oss tilgjengelige for kritikk. Vi mener som et minimum det skal 

argumenteres godt for å ikke innarbeide noen av våre innsikter i fremtidig forskning omkring 

mennesker med rusrelaterte problemer.  

 
6 Det er snakk om to forskjellige funksjoner på Facebook. Vi har en side for diskusjoner og en annen side for 
støtte.  
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Vi er ikke tilfredse med måten forskningsinstitusjoner og myndigheter har forvaltet sin oppgave med 

å følge opp brukerstemmene på rusfeltet.  Vi omtaler forskningen på feltet i kapittel 11.  

Neste kapittel handler om brukerstemmenes livssituasjon. Dette kapittelet skisserer et 

bakgrunnsteppe for måten man forstår mennesker med rusmiddelrelaterte problemer. Deretter 

følger kapitler om brukerstemmenes syn på helsevesenet, NAV, Politiet, Behandling, LAR og 

lavterskeltilbud, før vi i kapittel oppsummerer. Kapittel 11 løfter blikket og anklager 

forskningsinstitusjonene og myndigheter for å vanskjøtte sitt samfunnsoppdrag. 

Til sist følger 11 vedlegg, som er underlagsmateriale for påstander og konklusjoner i denne 

rapporten.  

  



19 
 

3. Hvordan har brukerstemmene det? 
Dette kapittelet handler om brukerstemmenes livssituasjon. Kapittelet berører på den måten svært 

sensitive spørsmål. Vi vil understreke at vi ikke har spurt til disse temaene. De flyter likevel til 

overflaten i mange sammenhenger (samtaler og alle andre informasjonskilder vi har omtalt over). Vi 

har altså tatt til oss inntrykk, og som beskrevet i avslutningen av forrige kapittel, brukt rapportene 

som prøveballonger.  

Brukere av ulovlige rusmidler lever svært forskjellige liv, akkurat som befolkningen for øvrig. Det er 

likevel mulig å si noe. Det er mange «veier inn» i bruk (Smith-Solbakken og Tungland 1997), men hvis 

man ser på brukerstemmene som helhet, er det en påtagelig overhyppighet av problematisk 

menneskelig bagasje.  

Blant brukerstemmene finner man en overvekt av mennesker som har flere av disse kjennetegnene:  

• Uten stabilt arbeid.  

• Ustabile boforhold 

• Hovedinntekt i NAV 

• Periodevis med inntekt fra ulovlige handlinger (eller «spe-på inntekt» fra dette) 

• Usikre dager med hensyn til fungeringsevne, avhengig av tilgang til rusmidler/medisiner. 

• Varierende grad av helseplager. 

• Vedvarende følelse av å ikke bli hørt, forstått eller respektert. 

Punktene ramset opp over er kommet frem etter prosessen beskrevet i forrige kapittel. I dette 

kapittelet går vi nærmere inn på hva som skjule seg bak disse formuleringene. 

 

Forskning på brukerstemmenes livsvilkår 

Det er som nevnt mye forskning om brukerstemmene på rusfeltet, men denne forskningen handler i 

liten grad om hvordan de har det.  

Kunnskapen om mennesker med problematikk rundt bruk av illegale rusmidler ble ikke systematisert 

ordentlig før på slutten av 1980-tallet. Det man forsket på var behandling (se kapittel 11), men også 

det kom kun gradvis. Avisene var fulle av historier om «narkomane» i de store byene allerede på 70-

tallet, men kunnskapen om hvem de var og hvordan de levde var mangelvare og ble i stedet 

erstattet med myter og skandaløse rykter. Det var gode vilkår for fordommer og sementering av 

stereotypier. Diverse bøker kom på markedet, noen mer virkelighetsforpliktede enn andre. Filmer 

med mer og mindre dokumentarisk kvalitet kom også på markedet.  

På 80-tallet startet SIFA («Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning») de såkalte 

«stikkmerkeundersøkelsene». Denne forskningen tok sikte på å kartlegge antallet mennesker som 

injiserte rusmidler. Dette var rett og slett omfangsundersøkelser. De lurte på hvor mange det var der 

ute. Men hvordan hadde de det? Hvordan levde de, og hva slags helsesituasjon opplevde de? Det 

eneste man fikk vite var at de døde i uforholdsmessig stort og stigende antall.  

I dag utfører SERAF fra tid til annen undersøkelser av LAR-pasienters livskvalitet og helseforhold. 

Men dette er LAR-pasienter, og det er som omtalt i kapittel 11, ikke dekkende for brukerstemmer.  
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Gjersing (2017) og Gjersing og Sandøy (2014) har levert et sjeldent bidrag til å bli kjent med 

brukerstemmene, og det de forteller sammenfaller i stor grad med det vi har presentert over. Det er 

likevel påfallende at da forskningsinstitusjonene endelig tok seg bryet med å oppsøke 

brukerstemmene der de (også) befinner seg, var deres hovedfokus «debutalder, sprøytebruk, bruk 

av rusmidler og priser». De spurte imidlertid også om bosituasjon, økonomi, utdanning og kontakt 

med hjelpeapparatet, foruten andre «bakgrunnsvariabler». De aktuelle forskernes fokus henger 

sammen med at prosjektet var finansiert i forbindelse med overdosestrategien 2014-2017. Denne 

kritikken skal således ikke ligge de aktuelle forskerne til last. Man spør seg likevel, hvorfor fliken av 

kunnskap ikke resulterte i en interesse for å finne ut mer.  

Gjersing og Sandøy, og deres assistenter, oppsøkte i den førstnevnte undersøkelsen folk utenfor 

«ulike typer lavterskeltiltak, inkludert botilbud og gatemagasiner (…). Rekruttering av informanter og 

gjennomføring av intervjuer ble i de fleste tilfeller gjort med utgangspunkt i de ulike 

lavterskeltiltakene enten utenfor eller i tiltakenes lokaler» (2014, side 13). Gjersings undersøkelse fra 

2017 er en oppfølger med et litt mindre utvalg7. Gjenstand for undersøkelsene er med andre folk fra 

gatemarkedene som benytter seg av lavterskeltilbud. Vi vil bare minne om at vi med uttrykket 

«brukerstemmer» opererer med en bredere definisjon enn det forfatterne gjorde her (ikke minst en 

stor gruppe mye mindre hjelpetrengende, eller som får et hjelpetilbud de får effektiv støtte av). Et 

annet krav for å bli inkludert i undersøkelsen var at man hadde brukt legemidler man ikke hadde lov 

til siste 4 uker: «Personer som ble intervjuet måtte ha brukt illegale opioider, som for eksempel 

heroin eller illegal metadon, og/eller sentralstimulerende midler, som amfetamin og kokain, en eller 

flere ganger de siste fire ukene» (2014, side 13).  

Det de fant var en relativt gammel gruppe. Dette er ikke ungdommer, gjennomsnittsalderen var 41 

år. Da Gjersing gjennomførte en litt billigere og mindre oppfølgerstudie fire år senere, var 

gjennomsnittsalderen økt med nesten 2 år (Gjersing 2017). Dette stemmer med et bilde mange 

kjenner fra før, av at det er lite rekruttering til de mest aktive i de åpne gatemarkedene.   

I det totale utvalget til Gjersing og Sandøy (2014) hadde 63 % egen bolig (eid eller leid), mens 29 % 

var uten fast bopel eller bodde midlertidig på hybelhus (Tabell 4). 7 % bodde på institusjon.  

De aller fleste var norske, både av opprinnelse og kultur (?). Når det gjelder opprinnelsesland sies 

det at «Av de til sammen 1 020 informantene var 11 % født utenfor Norge, og 20 % hadde minst én 

forelder som ikke var født i Norge.» Av disse 199 hadde 73 mor eller far fra Norge, mens den andre 

forelderen var fra Europa. Og 17 der «utlendingen» blant foreldrene var fra Sør- eller Nord-Amerika. 

Det var altså maksimalt 109 av ca. 1000, dvs. 5,5 %, som kan sies å ha «fremmedkulturell bakgrunn». 

Gjersing og Sandøy har således heller ikke lykkes med å få tak i de miljøene vi vet eksisterer, med 

dominerende innslag av mennesker med «flere foreldre født i utlandet». 

De som var med i undersøkelsene var en gjeng med lite utdanning. Kun 1/3 har mer enn grunnskole. 

Dette er ingen overraskelse, alle som ferdes i miljøet vet at det er lett å finne mennesker med dårlige 

skoleerfaringer. Det er mange grunner til dette, og vi behøver ikke nevne dem her. Dette 

samstemmer med et veletablert inntrykk, nemlig at de åpne russcenene befolkes av folk med mindre 

 
7 «Formålet var å beskrive deltakerne inkludert i undersøkelsen, den illegale rusmiddelbruken siste fire uker 
før intervju, hvor store andeler som oppga ikke-fatale overdoser noen gang, siste år og siste fire uker og 
tilgangen til nalokson nesespray» (Gjersing 2017).  
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skolevennlige ressurser enn vanlig. Ressurser er imidlertid et vanskelig uttrykk, for det er svært 

krevende å holde gang i en avhengighet. Det finnes mange former for ressurser, samtid er det store 

fordeler med ferdigheter som belønnes i skolene, og disse tallene forteller nokså sikkert at svært 

mange har hatt problemer med å følge med der. Aktive barn faller ofte ut av skolen, og det er for 

eksempel ikke uvanlig å høre i disse miljøene at folk sier de har ADHD. Det sies også at det kan være 

vanskelig å se forskjell på oppførsel til barn med ADHD og traumer. Utagerende oppførsel kan være 

uttrykk for at barn er stresset av usikre omgivelser og/eller omsorgssvikt. Fra USA kommer det svært 

tungtveiende rapporter om at mennesker med blant annet rusrelaterte lidelser er nesten 50 ganger 

så sannsynlig utsatt for traumatiserende opplevelser i oppveksten som resten av befolkningen 

(Standal 2017). Det er overhodet ingen tvil om at mange av de man finner i de åpne russcenene og 

ellers bak brukerstemmene, bruker de ulovlige medisinene som for å håndtere indre stress 

forårsaket av omsorgssvikt og lignende. For dem er medisinene, lovlige eller ikke, kompenserende 

for hull i velferdsstaten. Vi kunne nevnt hundrevis av eksempler, men dette er velkjent og vi har 

ingen mulighet for å slå i bordet med vitenskapelig tyngde i dette spørsmålet.  

I Skyggeutvalget har vi heller ikke lyst til å spørre til den slags opplysninger av to grunner. Dels skal 

man la folk være i fred med vanskelige personlige forhold, men det viktigste er at folk går inn i livene 

sine med de forutsetningene de har. Uansett om det er synd på folk eller ikke, er det et selvstendig 

poeng å anerkjenne folk på like fot. Det er et selvstendig poeng å ikke låse folk fast i historiene sine. 

Dette krever at man starter med å gi folk tillit: tillit til at de har funnet en strategi som fungerer for 

dem selv. Når svært mye av deres møter med hjelp og kontroll, handler om at de gjør noe ulovlig, og 

at man for enhver pris må hindre disse ulovlighetene, er denne tilliten umulig. For at rusreformen 

skal bli en tillitreform, er det helt nødvendig at dette absolutte forbudet blir opphevet. 

En annen side av brukerstemmenes livssituasjon som støttes av de omtalte rapportene er at de lever 

i fattigdom. Av de godt 1000 som svarte på skjemaet, svarte nesten alle på spørsmålet om hvordan 

de skaffet seg penger (Gjersing og Sandøy 2014). 

o 10 % sa at de hadde alminnelig arbeid, selv få av disse hadde dette som hovedinntekt. 

De tjente i gjennomsnitt 14000 på dette pr.mnd.  

o Nesten alle, 85%, hadde trygd eller sosialhjelp som inntektskilde (10000 i gjennomsnitt 

pr. mnd.) 

o En av fire hadde «andre» inntekstkilder i følge Gjersing og Sandøy. Med «andre» kilder 

mener de «tigging, salg av gatemagasin, lavterskel jobbtiltak, panting av flasker og 

lignende». I gjennomsnitt ga det 12500 pr. mnd.  

Forskerne spurte også om ulovlige inntektskilder. Noen få selger sex (2%), men det er 

vinningslovbrudd og salg av ulovlige rusmidler som er mest utbredt: 

o Vinninglovbrudd: 11% (30 000 i gjennomsnittsinntekt) 

o Salg: 29% (28 797 kr i gjennomsnittsinntekt) 

I 2017 finner Gjersing lite påfallende forskjeller8. Dette stemmer med våre erfaringer, men vi synes 

likevel det er et poeng å fremheve det. Brukerstemmene lever, som gruppe betraktet, i absolutt 

 
8 I 2017 beskriver Gjersing deltakerne i undersøkelsen på følgende måte: «Av de 497 personene som ble 
inkludert i september 2017 var deltakerne i gjennomsnitt 43,8 år, ¼ var kvinner og 17% hadde hatt en ustabil 
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fattigdom. Medlemmer i utvalgets styre har for eksempel ikke penger til å betale for transport til og 

fra våre møter. Det mest vanlige er å slite med økonomiske forehavender, gjerne hver dag. Tallene 

til Gjersing og delvis Sandøy underrapporterer denne fattigdommen, ved at de ikke ser større på 

brukerstemmenes økonomi. Det krever som sagt sitt, ikke minst av økonomi, å holde et stort forbruk 

av medisiner, lovlige så vel som ulovlige. Det er store kostnader forbundet med dette livet, også for 

LAR-pasienter (som for eksempel mange steder avkreves det ene gebyret etter det andre, også for å 

avgi urinprøver).  

Når forskningen nå endelig har funnet en vei inn til «narkotikabruk på gateplan», er det først og 

fremst noe som skal applauderes. Dernest må det være lov til å si at disses undersøkelsene bare får 

fram en flik av virkeligheten for dem det gjelder. Når det gjelder økonomien i hverdagen, er det også 

noe mer forskning fra Bretteville-Jensen som fyller ut bildet, men helt generelt mangler det 

dybdeforståelse for hvordan rusøkonomien fungerer, og hvordan den er innvevd i deres 

livssituasjon.  

Denne undersøkelsen viser at det er mulig å nå fram til brukerstemmene med forskningsmetoder, og 

basert på våre egne erfaringer er det både oppløftende og imponerende. Forskningen understøtter 

noen av de momentene vi har fremhevet i vår rapport, men det er også sider av livssituasjonen som 

ligger uberørt. Mer forskning ville kunnet bidra til å synliggjøre at menneskene det her snakk, er mer 

og mye annet enn «misbrukere» og lovovertredere.  

En annen side av livssituasjonen er helse.  

 

  

 
bosituasjon de siste fire ukene (Tabell 1). Med ustabil bosituasjon menes at de var uten fast bopel (UFB) eller 
bodde i et midlertidig botilbud (f.eks. hospits). For å finansiere stoffbruken oppga nesten alle trygd/sosialhjelp 
som en av inntektskildene sine (91%), mens kun 10% oppga arbeidsinntekt. 1/3 del oppga stoffsalg. Kun 8% 
oppga tyveri som en inntektskilde. Det var vanlig å ha vært i fengsel noen gang (77%), men kun 2% hadde vært 
i fengsel siste fire uker. Halvparten av deltakerne var i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på 
intervjutidspunktet» (Gjersing 2017, nettside og ingen sidetall). 
Det er i det store hele sammenfallende kjennetegn ved utvalgene i 2013 og 2017 og poenget med den siste var 
å sammenligne tallene med den første. Formålet var som sagt å bidra til overdosestrategiene. Det er da 
betegnende at det man spør etter er «Stoff inntatt med sprøyte siste fire uker», «brukt sprøyte alene», «stoff 
inntatt på annen måte enn sprøyte siste fire uker» og «tilgang til nalokson nesespray» (overskriftene i 
rapporten om undersøkelsen). 
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Overdoser 
Overdoser og død er en del av livet blant brukerstemmene. Utviklingen i antall overdoser er nesten 

ikke til å tro:  

 

Er det nødvendig å kommentere disse tallene? Sammenlagt er det mer enn 7000 mennesker som har 

mistet livet av «overdoser». Hvis man sammenligner med andre dødsårsaker er det vanskelig å ikke 

spørre hva som har tatt så lang tid med å slå alarm, slik helseministeren gjorde da han lanserte 

«rusreformen».  

Skyggeutvalgets oppsummering på dette punktet er lavmælt: 

• Det er svært vanlig å ha mistet venner og bekjente i overdose.  

• Mange sliter med vonde tanker om disse tapene.  

Det er foreløpig ikke etablert noen form for krisehåndtering for mennesker som mister venner og 

familie i overdose. Våren 2019 la regjeringen fram deres tredje «overdosestrategi», og den skiller 

seg fra de foregående ved at den går lenger enn tidligere i å ta i bruk kontroversielle virkemidler. 

Dette signaliserer sammen med rusreformutvalgets mandat og modell at såkalt ruspolitikk er i 

endring.  

To utvalgsmedlemmer skrev høsten 2018 et innlegg om overdoser (Osen og Magnussen 2018, se 

vedlegg 12). 
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Fysisk helse 
Blant brukerstemmene er det mange som har vondter, sykdommer og skader. 

• Betennelser, byller og tannverk er vanlig forekommende. 

• Sår og skader er et tilbakevendende innslag på gata. 

• Det samme gjelder hepatitt. 

• Abstinenser er en plage for mange. 

• Sykeligheten er generelt høy, og dødsfall er stadig forekommende også for andre, 

somatiske tilstander. 

• Mange sliter med bivirkninger fra metadon: apati og diverse fysisk ubehag er hyppig 

omtalt. Spesielt de som har fått metadon lenge sliter med bivirkninger.  

• Skader og plager er utbredt, men så forskjelligartet at de ikke lar seg samle opp i en kort 

oversikt. 

Det er fortsatt sånn at man blant brukerstemmene finner utbredt sykelighet og stor forekomst av 

skader. Dette henger delvis sammen med at livet på gata på ingen måte er uten risiko, både med 

tanke på vold og ulykker, foruten skader direkte relatert til rusinntak.  

Legen Sverre Eika, som har arbeidet med lavterskel helsehjelp i Oslo i en årrekke, rapporterer om 

folk i rusmiljøet som går rundt med store skader (sår) i årevis (se for eksempel Larsen 2015). Dette er 

ikke ulikt tilstanden slik den ble beskrevet av Hart for 20 år siden (Hart 2001). Etter år 2000 har det 

imidlertid blitt etablert flere lavterskel helsetilbud for brukerstemmer og folk i gatemiljøene i de 

store byene.  

En sak vi likevel klarer å forlike oss med, er at det ikke finnes noen systematiserte oversikter over 

gatefolks helsetilstand. Det er vanskelig å ikke knytte dette fraværet til en manglende interesse fra 

myndigheter og forskningsinstitusjoner. Vi skriver mer om dette i kapittel 10, der vi poengterer at 

det er et stort misforhold mellom all den informasjonen brukerstemmer avgir om seg selv, og 

kunnskapen som samles om dem. Hvordan er det mulig at et land som overvåker influensapasienter 

hos fastlegene og reagerer med alarm når antallet overstiger 1,4%, ikke har noen som helst oversikt 

over livstruende betennelsestilstander, kreft og invalidiserende skader blant folk på gata?  

Det samme gjelder psykisk helse. 

 

Psykisk helse 
Å bruke såkalte rusmidler er ikke en psykisk sykdom. Uttrykket «dobbeltdiagnoser» er derfor 

misvisende. Det er likevel oftere at mennesker som av forskjellige grunner sliter med sitt sjelsliv 

fastner i bruk av legemidler o.l. Det er heller ikke sunt for den mentale helsen å bruke store mengder 

av de stoffene vi her snakker om.  

• Svært mange brukerstemmer har og har hatt psykiske problemer, alt fra angst til 

depresjoner, mange har fått behandling i psykiatriske institusjoner og flere har erfaring 

med psykoser.  
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• Svært mange brukerstemmer rapporterer om angst i hverdagen. Angsten gjelder det å 

komme seg ut blant folk, men spesielt for møter med offentlige institusjoner og 

hjelpeorganisasjoner.  

• En god del indikerer også at de plages av brutte relasjoner og er ensomme.  

• Mange føler skam eller at de blir urettferdig stigmatisert. 

Mange sliter med destruktive tanker, men temaet psykisk helse er ikke noe Skyggeutvalget, av 

grunner som er omtalt over, har valgt å gå nærmere inn på. Det er viktig for å forstå 

brukerstemmene at mange har ting å tenke på som fyller mye i bevisstheten. Samtidig vil vi insistere 

på at brukerstemmene ikke skal sykeliggjøres. Det er all grunn til å ha det som utgangspunkt at folk 

som bruker mye såkalte rusmidler gjør det av en grunn, men vi behøver ikke vite om denne grunnen. 

Det handler om noe så enkelt som å ta folk på alvor.  

 

Oppsummering 

En godt voksen veteran som klarer seg bra i dag, kommenterte slik på kulepunktene om helse:  

De fleste i rusmiljøet er traumatisert av opplevelser som overgrep, vold, utsatt for ran, truet 
med våpen, blitt skutt på/etter, opplevd voldsom død og overdosedødsfall osv. 
Krisehåndtering/psykologhjelp, burde etableres som et obligatorisk, fast tilbud i en 
behandlings/kontaktsituasjon. Et faglig sterkt spesialist-team på dette området, burde vært 
det første rusavhengige kommer i kontakt med på veien mot "et bedre liv". Totalt rusfritt 
eller ikke. 

Det som sies her er i første omgang at mange brukerstemmer er traumatisert før og/eller etter at 

man begynte med ulovligheter. Men det lages også en forbindelse mellom denne erkjennelsen og 

tiltakspakken som er etablert fra myndighetshold. Dersom man tar disse erkjennelsene inn over seg, 

og inkluderer den generelle helsesituasjonen, må konklusjonen nødvendigvis bli at man hjelper de 

det gjelder betingelsesløst (i kapittel 9 spør vi hvorfor det er så vanskelig å etablere reelle 

lavterskeltilbud). Fraværet av systematisert kunnskap på dette feltet er derfor påfallende. 

Sykelighet og traumatisering blant brukerstemmene er imidlertid ikke ukjent i forskningsverden. I 

den største undersøkelsen av pasienter i rusbehandling på norsk, oppsummerer forskerne på denne 

måten om gruppen som helhet: 

Mer enn 60 % oppga at de hadde lære- og/eller atferdsvansker i grunnskolen, og 

utdanningsnivået var gjennomgående lavt. En femtedel hadde hatt inntekt fra eget arbeid 

siste 30 dager, og ca 10 % var uføretrygdet. Av andre inntektskilder rapporterte 60 % at de 

hadde mottatt sosialhjelpstønad, 40 % inntekt fra stoffsalg og nærmere 30 % fra annen 

kriminalitet siste 30 dager før inklusjon. 

Mer enn halvparten oppga at en eller begge foreldre hadde hatt alkoholproblemer som de 

enten hadde vært i behandling for, eller som de ut fra klientenes opplevelse burde ha fått 

hjelp for. Over 40 % svarte at de vurderte det slik at en eller begge foreldrene hadde hatt 

betydelige psykiske vansker. (…) Det er også rapportert ulike former for krenkelser og 

mishandling som kan ha medført traumatiske reaksjoner og utvikling av senere psykososiale 
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vansker. En fjerdedel var svært plaget eller bekymret for familieproblemer ved inntak i 

behandling. 

De somatiske helseopplysningene i studien er i stor grad injeksjonsrelaterte. Mer enn 60 % 

av alle kjente til at de var HCV-smittet. Nærmere 90 % hadde testet seg for HIV, mens 3 % 

rapporterte å være HIV-smittet. En tredjedel av alle opplevde å ha kroniske fysiske 

sykdommer eller skader som påvirket livsførselen. 

Undersøkelsen gir nok en bekreftelse på at rusmiddelproblemer og psykiske vansker ofte 

opptrer sammen. Rundt 60 % hadde opplevd depresjon og angst tidligere i livet, og 40 % 

hadde fått forskrevet medikamenter for psykiske vansker. Mer enn 40 % oppga tidligere 

selvmordsforsøk, og en nesten like stor andel rapporterte vansker med å kontrollere voldelig 

atferd. En høy andel hadde en eller flere personlighetsforstyrrelser (PF) vurdert ut fra MCMI, 

hvorav omtrent halvparten fikk bekreftet en antisosial personlighetsforstyrrelse og rundt en 

tredjedel borderline PF (…). 

Det var også stor grad av kriminalitet, blant annet hadde 70 % vært tiltalt for besittelse eller 

salg av narkotika, over 60 % for annen vinningskriminalitet og ca. 30 % for vold. Nærmere 

60 % hadde vært fengslet eller i varetekt (Lauritzen, Ravndal og Larssen 2012). 

Her er en oppsummering i Tidsskrift den norske lægeforening, fra 2007: 

Alvorlig stoffmisbruk er en sammensatt lidelse som svært ofte medfører alvorlige sosiale og 

helsemessige problemer. Det kan derfor betegnes som et biopsykososialt syndrom. 

Tradisjonelt har mest oppmerksomhet vært rettet mot syndromets sosiale sider, som er 

iøynefallende, og til dels mot de psykiatriske, mens det har vært mindre oppmerksomhet på 

den somatiske sykeligheten. Den økte forekomsten av hepatitt C og hivinfeksjon er velkjent 

for de fleste. Klinisk erfaring viser at også annen alvorlig somatisk sykdom forekommer 

hyppigere i denne gruppen enn i befolkningen generelt, selv om dette er lite systematisk 

studert. De vanligste akutte somatiske helseproblemene er overdoser, skader og akutte 

infeksjoner, men en rekke sjeldnere tilstander, gjerne spesifikt relatert til de enkelte 

rusmidlene, forekommer hyppigere enn i befolkningen ellers (Skeie 2007). 

Det må understrekes at dette ikke gjelder alle brukerstemmer. Sett under ett er det likevel umulig å 

unngå å fange opp at man her finner mye sykelighet av ymse slag. Som gruppe betraktet snakker vi 

om mennesker med færre (skole-)ressurser, flere traumer og skader på sinnet, dårligere helse og 

generelt en overopphopning av dårlige erfaringer.  

Hvorfor er det ikke dette som er det viktigste som trekkes frem med mennesker som «ruser seg»? 

Det er helt sikkert riktig å si at bruk av ulovlige legemidler og reelle rusmidler, som for eksempel 

alkohol, på lang sikt er en dårlig løsning for mange, kanskje de fleste. Men er det riktig å si at bruken 

er det mest interessante man kan si om dette mennesket? 

Brukerstemmer i aktive perioder, er i stor grad også prisgitt det illegale markedet. Dette er et 

uregulert marked, uten garantier for at avtaler holdes og uten noe mattilsyn som kontrollerer 

varenes kvalitet. Markedet er sterkt preget av overhengende farer for å bli revet ut av livsførselen, 

fare for å miste det man har, og ikke minst vold. Vold kan komme i form av ran, forstyrrede andre i 

miljøet eller represalier. Lureri (bøffing) forekommer regelmessig, noen ganger blir det gjort opp 
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senere, enten fysisk eller gjengjeldelser av andre slag. I tillegg er det et usikkert liv med tanke på 

inntekter. De fleste «ordner seg» på flere måter. Man bytter alt mulig og er konstant på utkikk. Dette 

blir borte i økonomenes oppregninger. Noen ganger har man nok til å klare seg gjennom dagen, 

andre dager har man mer enn nok, mens alt for ofte går det marginene eller man må utholde 

abstinenser, sult og plager. Livet som aktiv bruker er strevsomt og usikkert, for ikke å si farlig, på 

mange måter. Det gjør at mange trekker seg tilbake og omgås lite folk. Man deler sjelden og 

langvarige relasjoner er sjeldne. Men vet hva man har, og at man risikerer å bli lurt. Samtidig blir alt 

man har en mulig inntektskilde. Har man et sted å bo eller særlige ferdigheter til å injisere spesielle 

steder på kroppen, kan dette byttes inn i ettertraktede goder. Det er et grunnleggende usikkert liv. 

Forstår forskere og myndigheter hvordan dette livet er?  

Skyggeutvalget etterlyser en samlet undersøkelse av rusavhengiges livsvilkår og helse. 
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4. Helsevesenet 
 

Brukerstemmene har ofte bruk for helsehjelp. Helsearbeidere er vanligvis vennlige og hjelpsomme, 

men det er store forskjeller i både måten man blir snakket til og behandlingen man får som bruker 

av ulovlige «rusmidler». Mange opplever som et av våre medlemmer, at det å være «rusavhengig» 

blir hoved-diagnose selv om man skal gjøre noe så ordinært som å undersøke et kne. Mange 

brukerstemmer har dårlige og til dels traumatiserende erfaringer fra helsevesenet.  

Helsevesenet er i dag mer tilpasset brukerstemmenes særegne behov i de største byene, men 

fortsatt opplever rusavhengige stigmatisering og til dels manglende adekvat behandling i det 

ordinære helsevesenet. Dette gjelder spesielt smertebehandling.  

• Man møter fastleger som noen ganger strekker seg ekstra langt, og noen som er redd for å 

bli lurt og er tilbakeholdende.  

• Fastlegen deltar i ansvarsgrupper for LAR-pasienter, men spiller en underordnet rolle overfor 

LAR.  

• På legevaktene kan man noen ganger møte forståelse, men stort sett opplever man 

mistenksomhet og avvisning.   

• Brukerstemmene opplever stadig å bli stigmatisert når man ber om helsehjelp. 

Helsevesenet er den største organisasjonen i Norge og den største posten på statsbudsjettet. Det er 

nytteløst å sammenstille noe helhetlig om brukerstemmenes erfaringer med alle fasetter av 

helsevesenet. Som nevnt er også erfaringene delte, selv om vårt fokus nødvendigvis blir av det 

negative slaget.  

Et blikk inn i brukerstemmenes erfaringsverden ble formidlet av Arne Hart i hans bok «Hospits 

Central» (Hart 2001). Hovedpersonen reiser rundt på Oslos hospitser og tilbyr fysioterapi og trening 

for beboerne der. Bokens fiksjonskarakter skal imidlertid ikke skygge for at den gjenforteller 

forfatterens faktisk virke nærmest i dagbokform. Han finner, ikke overraskende, mange skader og 

stort behov for helsetjenester. Som Skyggeutvalget gjerne skulle gjort mer, fulgte han noen av disse 

menneskene til helsetilbud og fulgte dem opp på andre måter. Dette er 200 sider med til dels 

vennlig formulerte avvisninger, eklatante rettighetsbrudd, og ikke minst et solid underforbruk av 

helsetjenester.  

Mange av de stridstemaene Hart trekker opp er mindre presserende i dag enn de var den gangen. I 

dag er for eksempel terskelen for å få utdelt substituerende medisin (metadon) langt lavere. Det er 

også opprettet særegne helsetiltak for brukerstemmene, som tar hensyn til en utbredt svekket evne 

til å holde avtaler (blant annet Feltpleien i Oslo). Det må formodes at Harts opplevelser blant Oslos 

brukerstemmer er noe bedre i dag, men hvor mye bedre er det? Hvordan er egentlig tilstanden i 

dag? 

 

Smertelindring 
Smerte- og abstinenslindring har tradisjonelt vært det store konfliktområdet for brukerstemmer og 

helsevesenet (Hart 2001). Men den gradvise normaliseringen av metadon og andre 



29 
 

substitusjonsmedisiner har gjort det enklere for brukerstemmer å ta imot helsehjelp. Dette er 

imidlertid ikke blitt et konfliktfritt tema, noe som kom klart og tydelig frem i introduksjonskapittelet, 

der vi gjenga innholdet i en smertelindringsmanual på et sykehus.  

Den stigmatiseringen som omtales i fjerde kulepunkt over viser seg rent praktisk i at mange stadig 

opplever at de ikke får den medisineringen de trenger for å holde abstinenser i sjakk eller individuelt 

tilpasset smertelindring. Det er ikke mye forskning å vise til på dette feltet, men i en studie fanges 

dette opp i disse formuleringene: 

«Jobber man tett på rusmiddelbrukere i Norge vil man raskt få øye på at mange erfarer å bli 

stigmatisert, neglisjert og tilsidesatt i det offentlige helsevesen. Tjenestene som tilbys er i 

liten grad tilpasset pasienter med rusavhengighet. Mange deler også erfaringer om å bli 

møtt med omfattende fordommer både i NAV-systemet og i helse-Norge. Noen går så langt 

som å nekte å motta helsehjelp, fordi skammen og følelsen av å bli sett ned på blir for stor. 

En av våre sykepleiere sier det slik: «Sist uke var det en pasient som ikke torde og ikke ville 

ha hjelp av noen, ikke legevakt eller feltpleie, ikke noen. Hun godtok bare Sykepleie på hjul. 

Vi fikk være med inn. Til slutt fikk vi stelt sårene hennes. Hva var det vi gjorde? Vi ventet, vi 

brukte tid, vi fordømte ikke»» (Tørnby og Thingnes 2020). 

Man kan spørre seg om det er rimelig å gå så langt som Sykepleiere på hjul gjør her, det er heller 

ikke poenget å kreve det. Det er under alle omstendigheter positivt at det finnes helsetilbud som tar 

hensyn til diverse særegenheter ved brukerstemmene. Poenget her er å vise til disse forfatternes 

generaliserende påstander. De stemmer med våre inntrykk.   

Det vil uansett være svært enkelt å spørre brukerstemmene selv om erfaringer med abstinens og 

smertelindring, i et forskningsprosjekt. En annen gruppe forskere har tatt for seg helsearbeidersiden 

av helsearbeidet. De konkluderer også med at helsearbeidere både mangler kunnskap og har 

nedlatende holdninger over mennesker med rusmiddelrelaterte problemer:  

Et mindretall (38 prosent) av respondentene oppga at de kartla pasientenes rusmisbruk. Om 

lag halvparten (47 prosent) svarte at de ga pasientene opioidsubstitusjon for å forhindre 

abstinenser. Femtito prosent anvendte aldri smertekartleggingsverktøy. Resultatene viste et 

egenvurdert kunnskapsnivå på under 3,0 (fempunktsskala med 5 som høyeste verdi). 

Flertallet (56,1 prosent) av sykepleierne og en sjettedel (15,8 prosent) av legene følte seg 

manipulert av opioidavhengige pasienter. Et mindretall (20,8 prosent av sykepleierne og 

26,3 prosent av legene) trodde på pasientens smerteformidling (Li, Undall, Andenæs og 

Nåden 2012). 

Denne forskningen er noe eldre og den er åpen for forskjellige tolkninger. Det fremstår imidlertid 

ganske klart at de beskrev et betydelig underskudd i å ta hensyn til pasienter med rusmiddelrelaterte 

problemers særegne behov. Det kommer også fram at de bekymrer seg for om de blir manipulert. 

Slik sett gjenspeiler disse funnene tankegangen bak smertemanualen omtalt i introduksjonen. En 

annen og litt senere studie av sykepleieres håndtering av brukerstemmer peker i samme retning: 

«Sykepleierne i studiene hadde vanskeligheter med å forstå oppførselen til mennesker med 

rusmiddelavhengighet og uttalte følgende: 
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«Tro meg, jeg forsøker å finne løsninger fordi det er vanskelig å gi god omsorg, men 

når du har denne negative følelsen, da er det vanskelig å gi god omsorg, veldig 

vanskelig, så jeg prøver å rettferdiggjøre atferden deres sånn at jeg kan jobbe med 

dem.» (...)  

Dersom disse pasientene etterspurte smertelindrende medikamenter, ble de ansett som 

«russøkende». Noen sykepleiere mente pasientene var manipulerende, trengende og 

russøkende: 

«Av og til er det rett og slett vanskelig å vurdere smerten deres og hvorvidt den er 

reell. Det kan være veldig forvirrende.» (…) 

Sykepleiere opplevde å bli lurt når disse pasientene spurte om smertestillende. Av 

sykepleierne mente 20,8 prosent at opioidavhengige forteller sannheten når de formidler 

smerte, mens 29 prosent av sykepleierne svarte at pasientene forsøker å lure dem når de 

spør om smertestillende (Ververda, Hansen og Larsen 2018). 

Redsel for manipulasjon er altså et tema som går igjen. Er det et urimelig ønske at helsearbeidere, 

som del av rusreformen, blir konfrontert med disse temaene, og får vite at «hvis man skal gjøre noe 

som er feil, er det minste ondet at pasienten opplever rus»? 

Den mange ganger omtale smertelindringsmanualen er imidlertid bare ett av veldig mange uttrykk 

for en tankegang der prioriteringene kommer ut helt feil. Men stigmatiserende gruppetenking om 

mennesker med rusrelaterte problemer går helt til topps i det medisinske hierarkiet og er nedfelt i 

lærebøker. Og som sagt behøver ikke dette bety at forfatterne er dårlige mennesker eller har vond 

vilje. De er etter alt å dømme velmenende og ønsker det beste for alle omkring seg. Men 

stigmatisering sprer ikke sine konsekvenser gjennom ond vilje. Den spres gjennom innarbeidet 

gruppetenking, sementerte stereotypier og ikke minst utbrenthet. Det er helt alminnelig kjent fra 

omsorgsyrker at konflikter gir slitasje over tid, og at mennesker som arbeider med mennesker som 

trenger hjelp ubevisst tyr til gruppetenking og ikke minst «småstraffing» (hva som er stort og smått 

avhenger av hvem man spør).  

Derfor er det viktig at det er systemer for å fange opp tilløp til utbrenthet og forstadiene til 

utbrenthet. Dette vil innebære debrifing etter konfliktsituasjoner, og helst forebyggende virksomhet 

gjennom kontinuerlige påminnelser om pasientenes livssituasjon o.l. Finnes dette tilstrekkelig 

utviklet i rusrelaterte helsetjenester? Manualen for smertebehandling omtalt i kapittel 1 tilsier at så 

ikke er tilfelle. 
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5. NAV 
 

NAV skal hjelpe mennesker med sosiale problemer. Skyggeutvalget vil gjerne minne om at mange 

rusavhengige lever relativt vanlige liv. Mennesker med rusproblemer har imidlertid ofte også andre 

problemer, ikke minst økonomiske. NAV er også et nødvendig mellomledd for å komme i 

rusbehandling. Men hvilken rolle spiller NAV for brukerstemmene på rusfeltet? 

• Nav er en svært viktig inntektskilde og en garanti for inntekt og bolig, gjennom trygd, 

sosialhjelp og annet stønad. 

• Mange blant brukerstemmene får spesialdesignet hjelp for somatiske og andre problemer. 

• Mange brukerstemmer er fortvilet over hvor vanskelig det er å komme i kontakt med NAV 

og saksbehandlere.  

• Mange brukerstemmer sliter med langvarige søknadsprosesser, saksbehandlere som ikke 

tror på dem og generell nedlatenhet og mistenksomhet.  

• Forholdet til NAV er en vedvarende kilde til frustrasjon.  

• Selvstendig arbeid er for mange et urealistisk mål.  

• Krav til dokumentasjon og manglende mulighet for å inngå i såkalt normal livsførsel fungerer 

som hinder for å få hjelp til å bygge seg et bedre liv.  

• Utover økonomisk hjelp og innsøking til behandling spiller NAV sjelden noen rolle i 

brukerstemmenes hverdag.  

Disse kulepunktene er ikke unike for brukerstemmene. Med de sosialpolitiske endringene som har 

hjemsøkt vårt land de siste tiårene har tendensen gått i retning mindre og mindre personlig 

oppfølging og direkte kontakt med klientene. Fokuset er strammet inn om tiltak rettet mot aktiv 

yrkesdeltagelse.  Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer er i noen grad unntatt fra den 

stegvise avpersonifiseringen. Grunnen er dels at samhandlingen med NAV er konsentrert om LAR og 

behandling, og ikke arbeidsrettede tiltak. 1 av 4 LAR-pasienter har ut fra SERAFs statusrapporter 

(Waal et.al. 2019) «individuell plan (IP). Litt over halvparten har hatt møte i deres ansvarsgruppe, 

kan man lese samme sted9. Samtidig er brukerstemmer helt generelt utsatt for den samme 

innelukkingen, reduserte åpnings- og ringetider og papirløs saksbehandling, som alle andre. En sier 

det sånn:  

(…) alt har blitt digitalisert og åpningstider på de lokale kontorene er mange steder 

innskrenket så til de grader (noen steder åpent kun 2 timer om dagen), noe som igjen fører 

til at verdifull kommunikasjon går tapt og konteksten i den enkelte brukers liv blir borte. Og 

hvis man som bruker er så heldig å få et møte med en saksbehandler så har ofte ikke 

vedkommende beslutningsmyndighet, og møtet blir vel egentlig mer en formalia. 

Dette hjertesukket oppsummerer nok manges opplevelser. Ansatte i NAV virker i det hele tatt lite 

innrettet på å møte brukerstemmer. En erfaren brukerstemme kommenterte slik: 

Saksbehandlere har liten/ingen erfaring i samhandling og kommunikasjon. De lener seg på 

retningslinjer innen systemet i NAV. Intern opplæring, på samme måte som politi, leger og 

 
9 Her skal man huske på at det er saksbehandlerne selv som fyller ut disse skjemaene. 
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andre helsearbeidere bør få, hadde nok hjulpet mye når det gjelder trivsel og samarbeid, for 

begge sider av "bordet". Flere saksbehandlere med spesialkompetanse, hadde vært flott. 

På den ene siden er det fint at brukerstemmer blir møtt som andre NAV-klienter. Men hvis 

saksbehandlerens holdning er at klienten er ute etter å lure dem, har dårlig moral og/eller fortjener 

å lide litt (kanskje som en liten «lærepenge), er vi like langt. Eller kortere.  

Mange brukerstemmer har i store deler av deres liv, særlig i perioder med mest behov for hjelp, 

livene sine i et lite antall poser. Digital tilgang er langt utenfor rekkevidde i en hverdag der man 

strever med å holde hodet over vannet. Det er også velkjent at dokumentasjonskrav og lignende kan 

få selv høyt utdannede NAV-klienter til å gi opp. Legger man til andre kjente trekk ved 

brukerstemmene som gruppe, omtalt i introduksjonen, sier det seg selv at utviklingen i NAV har 

laget en gradvis høyere terskel for å motta reell «sosial» hjelp. Det skal imidlertid ikke underslås at 

nesten 90% av de spurte i undersøkelsene til Gjersing og delvis Sandøy (2014, 2017) oppga 

økonomisk støtte fra NAV som en viktig inntektskilde.  

Men det er lite systematisert kunnskap om erfaringene med NAV sett fra klientenes ståsted. Det 

gjelder også brukerstemmer. Det er merkelig, egentlig. Det var så lite som skulle til.  

Hva betyr det at det til tross for all satsningen på rusfeltet, ikke finnes noe kunnskap om 

brukerstemmenes forhold til NAV heller? Det må være noe fullstendig galt i hele dette såkalte 

rusfeltet, og noen burde sette seg ned og granske det.  
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6. Politiet 
 

Brukerstemmene har dårlige erfaringer med politiet. Disse erfaringene gjør generelt sterkt inntrykk 

og former deres oppfatning av politietaten. Men brukerstemmene har også andre og positive 

erfaringer. Mange i politiet oppfører seg vennlig, er omtenksomme og ivaretagende. Mange ser 

gjennom fingrene med bruk og besittelse og er oppmuntrende og positive. Atter andre ser ikke 

gjennom fingrene, men oppfører seg likevel vennlig. En stor andel politifolk er imidlertid svært ivrige: 

de lusker rundt og tar brukerstemmer for de minste forhold, de er unødvendig fysisk brutale og 

bruker varierende former for utilbørlig press. Det samme gjelder andre etater som utøver polisiære 

funksjoner, som brukerstemmene kommer i kontakt med. 

• Politiet er generelt en stressfaktor for brukermiljøet, selv om enkeltpersoner opptrer på en 

omgjengelig og ivaretagende måte.  

• Politiet opptrer fra tid til annen på en brutal og hensynsløs måte.  

• Det er sjeldent aktuelt for brukerstemmene å selv ta kontakt med politiet når de har vært 

utsatt for tyverier, ran, vold eller andre overgrep.  

• Vektere opptrer ofte som reservepoliti. Noen vektere er hyggelige og ivaretagende, men 

mange er overivrige i tjenesten. Noen vektere er voldelige. 

• Vektere er ofte nedlatende og stigmatiserende. 

• I arrest: Ansatte på politihusene er høflige og profesjonelle, men også nedlatende og 

respektløse.  

• I domstolene møter man dommere som stort sett ikke har forståelse for livet på gata og 

brukerstemmene.  

• Fengsel: Livet på celle er krevende, ikke minst for brukerstemmer med strevsomme tanker i 

hodet. Men fengsler er også et sted der brukerstemmene kan hente seg inn fysisk, og 

komme vekk fra det stressende livet på gata.  

• Fangevoktere kan være imøtekommende men viser liten forståelse for livet på gata.  

 

Det overivrige politi 
Politi og andre håndhevere innen kontrollregimet griper inn i brukerstemmenes liv på hovedsakelig 3 

områder: Gateplan, i hjem og i forbindelse med omsetning. (Vi tar ikke for oss fengsler).  

Politiet prioriterer å lage straffesaker av bruk og besittelse av illegale rusmidler. De konfiskerer det 

de finner, og sier de destruerer det. Mange blir arrestert på gata. På denne måten bidrar politiet inn i 

det fundamentalt usikre livet brukerstemmene til tider lever. Dette er ganske sikkert også en del av 

hensikten. For eksempel var navnet på den delen av politiet som arbeidet denne typer saker 

«uropatruljen», og uttrykket «å uroe» miljøet eksisterer enda. Man ønsker å skape uro. For brukerne 

er dette usikkerhet og umiddelbar fare for å bli revet ut av en skjør tilværelse der man prøver å 

holde abstinenser stangen og sykdom og vold på armlengdes avstand.  

Hvor ofte møter man på politi som bruker, og hvordan oppleves dette? Grunnen til at ingen spør 

brukerstemmene om dette, er formodentlig at man ikke vurderer deres stemmer særlig verdifulle. 

Det eneste vi vet er antall anmeldelser (takk til Åsmund Birkeland for tallene):  
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Antallet anmeldelser økte kraftig gjennom 90-tallet, før det fant en topp rett etter millenniumskiftet, 

sank merkbart for gradvis å stige til et nytt toppunkt i 2014. I 2015 fikk vi ny straffelov med nye 

inndelinger i statistikken, rent teknisk. Tallene er derfor ikke helt sammenlignbare.  Det er ingen 

grunn til å gå dypt inn i disse tallene og kurvene, her er det nok mange snubletråder. Hvor mange av 

disse sakene er for eksempel blåst opp som flere anmeldelser (både bruk og besittelse)? Vi vet fra 

Sverige at narkosaker brukes for å bedre politiets egen oppklaringsprosent (Holgersson og Knutsson 

2011), og det er sterke indikasjoner på at lignende dynamikker har vært i sving i Norge. 

Riksadvokaten gikk for eksempel langt i å antyde dette i noe så sjeldent, fra den kanten, som en 

reprimande av politiet (Johnsrud 2014). Vi har ikke kommet over forskning som bringer større 

klarhet i sånne spørsmål. Det vi kan lese er at omfanget er vesentlig høyere nå enn på begynnelsen 

av 90-tallet, og stabilt, selv om tallene svinger fra år til år.  

Hva er terskelen for å si at tallene er høye? Det vi kan si er at de er veldig mye høyere enn tidligere, 

og at de fra politisk hold forsøkes å holdes nede. Det er politiet som driver tallene opp. 

Det er gode grunner til å tro at tallene uansett skjuler svært mye forskjelligartet virksomhet, og 

denne virksomhetet har ikke forskningen eller andre kartlagt annet enn anekdotisk. 

Brukerstemmene forteller om et overivrig politi.  
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Straffeloven, legemiddelloven og straffeprosessloven gir politiet fri adgang til å ransake, konfiskere 

og straffeforfølge mennesker som kan mistenkes for å være i noen som helst befatning med illegale 

legemidler o.l. Denne muligheten brukes i varierende grad, men som oftest svært målrettet.  

 

På gaten:  

Møter mellom brukerstemmer og politi på gateplan er mangfoldige. En del av dette bildet, som 

mange har fortalt om, består i at politiet oppsporet en som var (er) i ferd med å injisere sine 

foretrukne legemidler. De tok så det skyteklare skuddet, og sa de ville spyle det ut dersom 

vedkommende ikke fortalte hvem de hadde handlet med. På denne måten presset politiet fram 

informasjon om hvem som er aktive selgere.  

Fremgangsmåten er feil på mange måter. En ting er at man må spørre om det etiske i å bruke så 

store politiressurser på mennesker som trenger hjelp. Noe annet er det at politiet her opererer i den 

villfarelsen at selgerne i disse miljøene er noen andre enn brukere. De som er aktive selgere på det 

aktuelle tidspunktet har naturligvis kontakter med andre over seg igjen, men det jo den en ny runde 

(som vi vet aldri kommer særlig langt). Det viktigste er kanskje likevel dette, at fremgangsmåten 

presser fram at enten 

a) En syk person blir enda sykere 

b) En allerede utsatt person gjør noe som vedkommende kan bli straffet for i rusmiljøene 

ved en senere anledning. Det å «tyste» kan også få langsiktige konsekvenser, noe Grav og 

Gulbrandsen endelig har dokumentert (2020).  

Alternativ b) er farlig for brukeren. Sett fra brukerstemmene er dette en hårreisende 

fremgangsmåte, helt uten kontakt med alminnelige proporsjoner mellom lovbrudd og konsekvenser.  

Hvordan kan (noen) politifolk får seg selv til gjøre slikt? 

Hvor ofte har denne strategien vært brukt?  

Hvor ofte brukes den nå?  

Ingen vet, men det må være en del av oppgaven for en granskingskommisjon å finne ut av.  

 

På skolen 

Alle skoler skal ha en kontaktbetjent i den forebyggende seksjonen av den lokale politistasjonen. De 

fleste elever møter på denne måten politiet som del av et publikum, der betjenten står foran og 

informerer etter beste evne og overbevisning. Det er fint at politi og skole har et samarbeid, men 

man kan spørre om politiet er den grenen av norsk forvaltning som er best egnet til å formidle 

kunnskap om rusmidler.  

De fleste ungdommer går på skoler og de som utforsker rusmidler har en tendens til å møtes 

utendørs og i tilknytning til skolebygninger. Alt ungdommer foretar seg kan knyttes til skolelivet i en 

eller annen forstand. Det er følgelig ikke til å undres over at de ungdommene politiet kommer i 

kontakt med i forbindelse med forebyggende arbeid er tilknyttet en skole.  
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Politiet har i en lang rekke saker satt denne koblingen på spissen ved å gå til aksjon mot elever i 

skolesituasjonen. I februar 2014 gikk politiet til aksjon mot en skole i Bergen. 100 tjenestepersoner 

deltok i en koordinert narkotikaaksjon, basert på informasjon funnet på noen elevers 

mobiltelefoner. 40 skoleelever og lærlinger ble arrestert. Arrestasjonen foregikk på skoler og 

arbeidsplasser. De fleste ble siktet for bruk og besittelse, hovedsakelig av cannabis.  

Rett nok er det ulovlig å bruke cannabis. Men hadde politiet i Bergen mistet all sans for 

proporsjoner? Det ungdommene har gjort er ikke spesielt uvanlig for deres aldersgruppe. Det pågår 

dessuten en politisk strid om hvorvidt det de har gjort skal bli lovlig eller avkriminalisert. Det er ikke 

et ransmiljø som er satt ut av spill. Påtalemyndigheten forsøkte å presentere seg som snille siden de 

pågrepne fikk såkalt hjelp og milde sanksjoner som påtaleunnlatelser. Det forhindrer likevel ikke at 

det å arrestere borgere i seg selv er et sterkt maktmiddel som politiet skal være varsomme med å 

bruke. Det står faktisk i grunnloven, i tillegg til en rekke andre steder. Men ikke bare ble 

ungdommene arrestert, de ble arrestert på skolene og arbeidsplassene sine. Og i samarbeid med 

skolene ble navnene på de arresterte lest opp.  Denne fremgangsmåten ble ifølge avisene valgt 

bevisst, for at aksjonen skulle virke avskrekkende. Politiet har altså ikke bare brukt et tvangsmiddel 

ute av proporsjon med handlingenes alvorlighet, de har aktivt forsterket effekten av dette 

tvangsmiddelet.  

100 tjenestepersoner! Hvilke andre operasjoner de siste årene har dratt på lignende ressursbruk?  

Det uforholdsmessige i denne saken er foruroligende. Samtidig er dette ikke det politiet folk flest 

kjenner. Norsk politi opptrer vanligvis både høflig og ikke minst tålmodig overfor selv borgere som 

ikke viser seg fra sin beste side. Politiaksjonen i Bergen 2014 står i grell kontrast til det politiet vi 

ellers kjenner fra før og de viktige kulturendringene som har kjennetegnet etaten de siste minst 30 

årene. 

Vi vet ikke om det er gjort lignende aksjoner siden, eventuelt i mindre skala. Det vi imidlertid vet, er 

at politiet har etablert en praksis med å komme uanmeldt på skoler med «narkohund». Denne 

hunden markerer på elever som har ulovlige rusmidler i sin besittelse, spesielt cannabis. Hvorvidt en 

slik fremgangsmåte er egnet til noe mer enn å støte vekk elever som kanskje trenger det minst, skal 

være usagt. Det som er ganske sikkert er at denne fremgangsmåten i beste fall ligger på grensen til 

hva som er tillatt. Politiet beveger seg på kanten av det politiloven, straffeprosessloven og ikke minst 

grunnloven sier og signaliserer. Det mangler også en fornemmelse for proporsjonalitet, som også er 

nedfelt i alt dette lovverket. Professor Marthinussen ved universitetet i Bergen mener politiet har 

gått utover sine fullmakter:  

(…) «selv som en ren forebyggende aksjon, er slik bruk av narkotikahund lovstridig og i strid 

med Riksadvokatens føringer, instruks fra Justisdepartementet og Politidirektoratet, i tillegg 

til vedtak i Stortinget. (…) Tidligere har et enstemmig storting i 2012 uttalt at det må 

innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres personverninngripende 

narkotikaaksjoner ved skolene. Dette vedtaket ble i september 2012 fulgt opp av en instruks 

fra Politidirektoratet om at politidistriktene måtte sørge for samtykke fra alle elever som 

berøres av en slik aksjon. Da Elevorganisasjonen truet med søksmål i 2013, ga 

Justisdepartementet en klar instruks til Politidirektoratet om at ordningen med hundesøk på 

skolene måtte stanses umiddelbart. 
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Selv mener jeg at aksjonen er så langt utenfor de rammene som gjelder, at den er brudd på 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Barnekonvensjonen, og en straffbar 

tjenestefeil» (Marthinussen 2018b). 

Hvordan er det mulig at politiet velger å ta sjansen på trosse både stortingsavgjørelser, 

riksadvokatens rundskriv og grunnloven? Hadde dette vært et enkeltstående tilfelle, kunne vi 

kanskje tolket det som utslag av enkelte personers overivrighet. Den tidligere lederen av 

avholdsorganisasjonen Actis (blant annet), Arne Johannesen, har en overordnet stilling i dette 

politidistriktet. Men dette er ikke et isolert enkelt-tilfelle. Det er et mønster. I «kampen mot 

narkotika» er brudd med proporsjonalitetsprinsippene i politiloven, straffeloven, kjennelser i 

Høyesterett og Grunnloven, foruten lavere rettskilder, et gjennomgangstema.  

Holdninger der man tar seg til rette på en måte som overskrider rettsstatlige prinsipper kjenner man 

igjen hos «brennende sjeler» (Benneche Osvold 2002) som føler at deres sak er viktigere enn alle 

andre og at de dermed står over loven.  

Vi skulle gjerne visst mer om politiaksjoner som de som er omtalt her, og om det eventuelt er noen 

som tar grep internt i politi eller påtalemyndighet for å forhindre «brennende sjeler» i å ta seg til 

rette. Men med de signalene som kommer fra ledelsen i Politidirektoratet i forbindelse med 

Rusreformen, kan det tyde på at de brennende sjelene går hele veien til topps i disse 

organisasjonene. Et par dager før Rusreformutvalget leverte sin rapport, 19.12.2019, skrev 

politidirektør Bjørnland en kronikk i Aftenposten der hun tok avstand fra utvalgets konklusjoner. 

Dette er i seg selv et dubiøst grep i en politisk prosess. Dernest lignet argumentasjonen påfallende 

mye på argumentene til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som er en politisk lobbyorganisasjon 

for strengere narkotikapolitikk.  

Igjen ser vi altså tegn på uryddighet mellom politikk og forvaltning, og folk som helt sikkert mener de 

har de beste hensikter, som tar seg til rette på tvers av rettsstatsprinsipper. Og i dette lyset er det 

nok ikke så overraskende at politi eller medlemmer av NNPF, det er ikke godt å si ved flere 

anledninger grep inn i skolevalgkampen høsten 2019, for å hindre et parti i å fremføre et budskap 

om å endre lovverket når det gjelder cannabis. Dette skjedde omtrent samtidig som politiet 

beskyttet tidligere dømte rasister i å ytre seg i en demonstrasjon på Tøyen i Oslo.  

Unge Venstre ble med andre ord hindret i å bruke ytringsfriheten i ruspolitisk sammenheng, samtidig 

med at en bitteliten mer eller mindre åpent rasistisk organisasjon ble beskyttet da de brukte sin rett 

til å provokativt tale midt i en innvandrertett bydel i Oslo.  

Det samme bildet av uproporsjonal kontroll med narkotika finner man i trafikken.  

 

I trafikken 

En viktig del av politiets virksomhet er å sørge for trygge forhold i trafikken. De sjekker at bilene er 

sikre og at sjåførene holder seg edru, våkne og kapable. I den forbindelse har politiet lagt seg på en 

linje der de fratar sjåfører førerkortet dersom det kommer fram at den enkelte har brukt ulovlige 

rusmidler, spesielt (igjen) cannabis.  
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Fremgangsmåten her er påfallende. Førerkortet blir inndratt uten domstolsbehandling. Det er derfor 

et forvaltningsvedtak. Dette i motsetning til tilfeller der den enkelte blir påtruffet med ulovlige 

mengder alkohol i blodet. I disse tilfellene blir man dømt og får en straff, som også rommer den 

dimensjonen at man blir fratatt førerkortet. I slike tilfeller viser straffen til et lovbrudd som har 

funnet sted; å kjøre bil etter å ha inntatt alkohol.  

Cannabisrelatert fratagelse av førerkort viser ikke til noe forutgående lovbrudd, annet enn bruk og 

mulig besittelse. Man viser til at all bruk av ulovlige rusmidler er straffbart. Men denne typen 

lovbrudd er ikke fra politisk hold foreslått regulert gjennom trafikklovgivningen. Den er regulert 

gjennom straffeloven og legemiddelloven. Det er følgelig å strekke innsatsen langt, å bruke 

veitrafikkloven for å hindre bruk. Er det å strekke det for langt?  

Det som er påfallende at politiet har fått kritikk for denne praksisen. Mediene er også skeptiske. 

Bergens tidende skriver i en lederartikkel 02.06.2020 «At politiet bruker veitrafikkloven til å 

praktisere sin egen, konservative ruspolitikk, er moralistisk maktmisbruk som må ta slutt.».  

Å si at dette er å drive moralisme er ikke tilstrekkelig. Det som skjer her er at politiorganisasjonen 

igjen tar seg til rette. Ikke bare strekker de loven, de velger å overse korrigeringer fra høyere hold. 

Marthinussen oppsummerer slik:  

«Problemet er (…) at selv kontrollert, sporadisk bruk av cannabis leder til inndragning av 

førerkort, stikk i strid med loven. Og til tross for at politiets inndragningspraksis er sterkt 

kritisert av Sivilombudsmannen og underkjent i norske domstoler flere ganger, har 

Politidirektoratet forsvart sin praksis og later til å ville fortsette som før. Dette er en del av 

historien om et norsk politi som er blitt blind for grunnleggende rettsstatlige rammer i sin 

narkotikabekjempelsesiver» (Marthinussen 2018a). 

Vi tilslutter oss denne konklusjonen, men føyer til at dette er et mønster.  Vi har et politi som ser 

altfor stort på rettslige rammer for deres egen virksomhet når det kommer til 

«narkotikabekjempelse».  

 

Hjem 

Brukerstemmene forteller som nevnt om forskjelligartede møter med politiet. Ofte er det 

hverdagslig og humørfylt, noen ganger ivaretagende og hjelpsomt. Og så er det skrekkhistoriene. De 

fleste har alle slags opplevelser, og noe av det mest skremmende, bent fram traumatiserende, er 

tilfeller der politiet bryter seg inn i leiligheter. Det er langt mellom beskrivelsene av slike «razziaer», 

så ved en gransking av politiets opptreden overfor brukerstemmer vil det være naturlig å spørre om 

slike hendelser tilhører sjeldenhetene eller om det er vanlig forekommende. 

Dette er beretningen om en opplevelse fra slutten av 1990-tallet. Forfatteren kjenner «Elias» som en 

ryddig person med orden hjemme. Hun banker på:  

«Han ser ikke bra ut, han er syk. Politiet hadde kommet dagen før. Full razzia. Fire 

politimenn. De gjorde beslag av 4 paralgin forte, som han ikke kunne vise resept for. Både 

han og kjæresten hadde blitt ført inn i en politibil i håndjern og fraktet til politistasjonen. 

Midt på dagen mens alle naboene sto og så på. Begge to tilbragte ettermiddagen og kvelden 
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i hver sin glattcelle mens abstinensene meldte seg med full styrke. (…) et nytt sjokk ventet 

dem da de låste seg inn i leiligheten. Alt var endevendt. Jeg kunne bare komme inn og se. De 

hadde ikke begynt å rydde, bare gravd seg fram til sengen og forsøkt å få noen timers søvn. 

Det jeg så var en strippet leilighet. Alle skap og skuffer var tømt utover gulvene. Klær og 

papirer, pyntegjenstander og bøker, kopper, kar og bestikk, mat og søppel. Alt lå om 

hverandre. På kjøkkenet var kattens matskål tråkket i stykker, en stol var knust til pinneved 

og oppå alt som var tømt ut av skapene lå innholdet fra søppelposen. På badet lå klær og 

sengetøy fra skittentøydunken blandet sammen med vaskepulver og hårshampoo som var 

tømt utover, i tillegg var alt feid ned fra skap og hyller» (Frantzsen 2001, side 94). 

Var dette virkelig nødvendig? Politiet fant i tillegg til de fire Paralgin forte 15000 kroner (som de ikke 

hadde oppgitt på listen over beslag), men uansett hva Elias hadde gjemt, må man spørre om dette er 

gjengs fremgangsmåte? I mangel av noe å sammenligne med, minner det om hvordan den kjente 

politimannen Eirik Jensen beskriver aksjoner mot medlemmer av gjengmiljøet (Jensen 2015). Kanskje 

man i politiet oppfatter småselgere som Elias på samme måte? Elias hadde opplevd det samme før, 

og hadde tryglet om at de skulle la være. I stedet opplevde han det samme uken etter.  

Brukerstemmene forteller regelmessig om «razziaer» som dette, men det er uklart hvor vanlig dette 

er og hvor langt disse hendelsene ligger tilbake i tid. Det vi kan si, med sikkerhet, er at dagens politi 

truer med å «knuse døra» til unge som ikke avstår fra å bruke eller besitte ulovlige legemidler (Solhøi 

med fler 2016). Om dette er tomme trusler eller ikke, er vanskelig å si. Brukerstemmene forteller at 

slikt forekommer.  

Den samme politimannen som opptrer i TV-programmet over, er i alle fall også involvert i en helt 

reell husransakelse som følger det samme mønsteret som er omtalt over. Etter en offentlig 

fremføring av synspunkter på at enkelte legemidler på narkotikalisten bør legaliseres, ble forskeren 

Tori Krebs både arrestert og fikk huset ransaket.  

På bakgrunn av denne kunnskapen - og med det tilleggsargument at akkurat disse stoffene 

regnes tilnærmet ufarlige (i motsetning til for eksempel alkohol) ved ansvarlig bruk - har 

Krebs argumentert for at både rekreasjonell og medisinsk anvendelse av stoffene må være 

omfattet av menneskerettighetenes beskyttelse av privatliv. Den europeiske 

menneskerettighets-konvensjonen slår fast følgende om retten til privatliv, «there shall be 

no interference by a public authority with the exercise of this right except such as [..] is 

necessary in a democratic society». Man kan være enig eller uenig med Krebs, men det er i 

alle fall et legitimt synspunkt å ha. (…) 

Narkotikapolitiet stiller opp og overvåker arrangementet. Der ser de Krebs holde apell og 

foretar da den vurdering at denne meningsmotstanderen de i lang tid har fulgt med på og 

irritert seg over, «ser ruset ut». På bakgrunn av denne subjektive vurderingen arresteres 

Krebs foran øynene på sin to år gamle datter. 

(…) 

Bare timer etter pågripelsen tar Bresil og kumpanene seg inn i Krebs’ bopel og endevender 

den fullstendig. Oppå et skap finner politiet 0,8 gram fleinsopp. En psykoaktiv sopp som 

vokser fritt i norsk natur. 
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Dette er et kvantum som vil gi en grad av rus tilsvarende et par kopper sterk kaffe. Selv om 

funnet kun kvalifiserte til bot, besluttet politiet å holde på Krebs, og at også far skulle 

pågripes. Johansen og eldstedatteren på fire ble hentet ved midnatt, og de to foreldrene satt 

på glattcelle til neste kveld. Ut over de 0,8 grammene med fleinsopp beslagla politiet hos 

paret også noe røkelse og et par fluortabletter – som ble sendt Kripos til analyse for at det 

hele ikke skulle se fullstendig latterlig ut 

Ruspåvirkningen var oppdiktet. De 0.8 grammene med fleinsopp (som jo også viste seg slett 

ikke å tilhøre Krebs) var heller ikke så mye å snakke om. Man skulle jo derfor tro at det hele 

skulle være fort unnagjort. 

Men den gang ei. Skal man tro forsvarernes opprørte kronikk i etterkant var temaet nemlig 

et helt annet. De skriver: 

"Det ble stilt inngående spørsmål om deres politiske syn og foreningen EmmaSofia, og den 

flere timer lange utspørringen virket myntet mer på politiske dissidenter enn vanlige borgere 

siktet for et bøteforhold."» (Standal, 2016).10 

Denne saken forteller at husransakelser fortsatt foregår, men den forteller ikke at de foregår på 

samme måte som i tilfellet til Elias. Kan hende spiller arrestantens status inn her, slik at hun ble 

bedre behandlet enn mistenkte gateselgere. Saken forteller også at politiet går til sak mot en erklært 

meningsmotstander. Tjenestepersonen som arresterte og gjennomførte husransakelsen av Krebs er 

var på det tidspunktet leder for Norsk Narkotikapolitiforening.  

Selv om vi ikke kan si noe sikkert om omfanget og måten husransakelser foregår på i dag, kan vi med 

sikkerhet si at det er et mønster som går igjen: Vi har et politi som tar seg til rette i saker som 

handler om narkotika, og det på bekostning av borgernes alminnelige rettigheter og uten hensyn til 

konsekvensene for den mistenkte. Dette gjelder sikkert ikke alle, men det får foregå uten at det blir 

stanset av kolleger.  

 

Brukerstemmenes møter med politiet 
Sommeren 2020 legger en i styret av Skyggeutvalget dette bildet på vår Facebook-vegg, med 

følgende påskrift: 

«Selv om det skulle vært gjemt sterke rusmidler på folk så reiser jeg spørsmål ved om det er 

så viktig å finne de at denne granskningen er nødvendig ?, og i tilfelle hvorfor ? 

Seriøse svar på spørsmålene utover det at de forbudte rusmidlene i seg selv er forbudte -- 

Hvis det er noen med politi-bakgrunn her i gruppa, så er også seriøse svar fra den kanten av 

stor interesse». 

 

 
10 En tilsvarende sak kjenner vi fra 90-tallet, der politiet aktivt gikk inn og fikk fjernet en lærer på en 
videregående skole, eksplisitt fordi han ga uttrykk for liberale holdninger (Schrøder 1999). 
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«Hva slags signal sender dette?» spørres det. 

Bildet er fra Danmark, hentet fra en dansk Facebookgruppe. Vi har ikke kontrollert bildets ektehet, 

poenget med å vise det fram her er imidlertid ikke om dette har skjedd, og hva som faktisk skjedde i 

den avbildede situasjonen. Bildet er presentert som at politiet sjekker om mannen med buksene 

dratt ned sjekkes for om han har gjemt cannabis rundt tissen. Poenget er å fortelle hva slags 

kommentarer bildet fikk. 

Den første som kommenterer skriver: «Jeg ble stoppet en gang for mange år siden, og dette 

var rett på utsiden av der jeg bodde, og grunnen til at de stoppet meg var: jeg kjørte 

mopeden min over gaten til bensin stasjonen uten å ta på meg hjelmen! Men når dem så att 

det var meg, en gammel kjenning og misbruker som jeg var den gangen, så var det full 

stripping rett på utsiden av blokka der jeg bodde! Ingen hensyn i det hele tatt! Og dem var 

langt ifra høflige, men det var man så vant med at det eneste du tenker på er å bli ferdig, og 

få gjort det som jeg skulle, som var å fylle bensin på "moppen"! 😢‼️Jeg tror jeg fikk en bot på 

1000kr for å kjøre uten hjelm!» 

Trådstarter svarer slik: «Sånne erfaringer har vel de fleste av oss -samboern og jeg ble 

slept ,- i undertøyet gjennom hele blokkbebyggelsen der vi bodde, med 2 ekstra politifolk 

som bar hvert sitt medisinskap ( høyt over hodet, som trofeer )!! Det var så ille at 

pensjonistene i naboblokka mistet all respekt for politiet. Alt dette for noen gram m dårlig 

hasj.» 



42 
 

Dette blir bekreftet, fra førstekommentatorens side: «helt utrolig! Og som du skriver så har 

vel de fleste av oss en eller annen historie om hvordan snuten har tråkka på alt som heter 

lover og regler! 

En annen skriver: «Har mange offentlige ransakelser før lar. Til og med barna mine, som sto 

forskrekka og så på at politiet sjekka meg. En gang kom det en bakfra, og klemte meg rundt 

halsen, så jeg ikke skulle rekke å svelge, hvis jeg hadde noe i munnen. Da var yngste dattra 

mi ca 2,5 år. Og satt i vogna si. Ble selvfølgelig redd. Mange overtramp på 80 og 90 tallet. 

Fikk jo 300 kr i bot, hver gang mann hadde styr på seg. Noe jeg stort sett hadde i lomma». 

En tredje skriver: «Akkurat denne praksisen [pågår] fremdeles med full tyngde og det [blir] 

nesten skambelagt å snakke om. Fordi det er så fornedrende, så absurd, at det er vanskelig å 

forholde seg til. Vanskelig å skulle påberope seg for den som må leve med det!» 

Det er to ting å merke seg med disse kommentarene. For det første hevdes det at dette er hendelser 

alle har opplevd og at det fortsatt er vanlig. For det andre fortelles dette med rolig innestemme. Det 

er ingen tegn på overdrivelser eller dramatiske effekter. Det fortelles om slike møter med politiet 

som en hverdagslig sak (det er litt høyere temperatur i den danske Facebook-tråden, men ellers den 

samme fortellingen om at dette er vanlig forekommende). De mest dramatiske historiene ligger 

lenger tilbake i tid, men det kan skyldes at de som uttaler seg har levd mer ordnete liv med LAR i 

lang tid.   

Hvordan vil man se på bilder som dette, og politiets innsats, når bruk av illegale rusmidler er 

akseptert som et «helseproblem» og cannabis formodentlig er legalisert om noen år? Er det ikke helt 

fullstendig ute av proporsjon med lovbruddets karakter å strippe folk nakne på gaten?  

Listen over betenkelig, tvilsom og direkte lovstridig politiutøvelse kunne vært gjort lenger. Den som 

gir øre til brukerstemmene har tilgang til en kaskade av lignende historier. Vår hensikt er å henlede 

oppmerksomhet mot dette mønsteret av overivrighet. Det ser ut til å prege hele 

politiorganisasjonen. Det er i så måte påtagelig at langt de fleste som arbeider med kontroll med 

narkotika i dag er organisert i Norsk Narkotikapolitiforening. Dette er en organisasjon som i all deres 

fremtoning baserer seg på å hviske ut skillet mellom politikk og forvaltning, der man driver politiske 

kampanjer med lånt legitimitet fra uniformene (Standal 2016). Deres aktiviteter viser en systematisk 

vilje til å tilsidesette rettsstatens standarder. Vi ser drypp av dette mange steder, men vi er kanskje 

de første som setter disse dryppene sammen til en helhet? 

Utenfra sett, er det opplagt at politiet noen ganger er nødt til å kutte rettsstatens hjørner. I kriser 

som miljøkatastrofer, mulige terroranslag og situasjoner der det står om umiddelbar fare for liv. Det 

er kanskje for mye forlangt å kreve at politiet skal opptre 100% korrekt i absolutt alle situasjoner. 

Spørsmålet er om politiet har en generell unntaksbestemmelse i narkotikasaker. Vi har listet opp 

eksempler fra forskjellige sfærer av politiets arbeid, og flere kunne vært nevnt.  

- Hvordan reguleres politiets bruk av informanter blant brukerstemmer? Dette er et spørsmål 

som er blitt hyperaktuelt etter dommen mot Eirik Jensen. Mye tyder på at politiet spiller en 

svært aktiv rolle i å forme markedet for ulovlige rusmidler gjennom å tillate deres 

informanter i å drive videre. Dette er uten tvil voldsdrivende i et allerede utsatt miljø. Vi 
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merker oss også hvor mye hat mot Jensen som har dukket opp blant brukerstemmene etter 

avsløringen. 

- I den andre enden av skalaen har vi jenta som anmeldte en voldtekt. Da politiet så igjennom 

telefonen hennes oppdaget de at hun hadde befatning med cannabis, og ga henne et 

forelegg for dette. Denne avgjørelsen er gal på så mange måter samtidig at det vanskelig å 

fatte. Den ble da også omgjort. Men kun etter at media tok opp saken. Saken er således mye 

større enn selve jenta og cannabisen, og det lokale politikammeret. Man er nødt til å spørre 

seg, hvor ofte skjer det at politiet anmelder for bagatellmessige narkotikaforhold, som de 

har fått informasjon i overskudd fra annen informasjon? Og hvor mange jenter er det som 

har latt være å anmelde voldtekter, fordi de har vært redde for politiet? Dette er rimelige 

spørsmål å ta opp, for en granskingskommisjon. Og man kan selvsagt legge til, hvor mange 

har unnlatt å anmelde voldsforhold helt generelt, av samme grunner? 

Vi påstår som sagt flere ganger, at dette ikke er hele bildet. Vi vet ikke nok om hvor ofte overtramp 

foregår, men vi vet at veldig mye unødvendig forfølgelse og bruk av straff forekommer. Dette kan 

politiet noen ganger demonstrere selv, som i et par «dokumentarer» i aviser og på TV (for eksempel 

«Politi og Røver» på NRK-TV).  

I TV-programmet «Politi og røver» og Aftenpostens TV-dokumentar «Unge ned i 13-årsalderen 

kjøper og selger narkotika åpenlyst» følger man politiet i deres kamp mot selgerne og kjøperne på 

Grønland. De leker «katt og mus» sies det i NRK-programmet, men det virker som en kamp på liv og 

død, for politiet. Men det er en ujevn kamp, ikke som når man leker i politi og røver som barn. Da 

skal det helst være litt jevnbyrdige lag. Her er det veltrente menn med slagsmålserfaring, eventuelt 

med væpnet back-up et tastetrykk unna, mot fattige unge gutter. De unge guttene er nederste ledd i 

en til tider brutal bransje, som lett kan byttes ut med neste kull av unge gutter. Det har etter sigende 

aldri skjedd at tilbudet av ulovlige rusmidler har blitt mindre eller svekket av denne typen 

politiarbeid. Vi avventer den minste lille indikasjon på det motsatte, og ser med stor forventning 

fram til en reell kost-nytte-analyse av denne typen innsats. Det er ikke nødvendig, men det hadde 

vært kledelig, om en slik analyse hadde tatt opp i seg kostnader i form av brutalisering av 

distribusjonskanalen.  

De kaller det en lek, men for brukerstemmene er dette blodig alvor. Politiet slår seg sikkert på 

brystet og er stolte over at de har gitt noen en lærepenge, og kanskje ledet dem inn på den rusfrie 

vei. At politiet tror dette selv, er kanskje mulig å forstå, - som mennesker lurer vi oss selv hele tiden. 

Men at journalistene ikke gjennomskuer det er mindre forståelig. Vi ser ikke bort fra at mediene i de 

omtalte sakene har fått «eksklusiv» tilgang til disse politioperasjonene gjennom svært aktive 

representanter for den omtalte organisasjonen NNPF. Da har den kritiske journalistikken dårlige kår. 

Og det skulle ikke forbause noen om politifolk her synes de har en så viktig sak, at det ikke gjør noe 

om de manipulerer litt med medieomtalen.  

Det er heller ikke lekenhet som preger politiet i narkotikasaker. Når man snakker om fulle folk, sitter 

de morsomme historiene løst. Vi kan alle festlige fortellinger om drita fulle finner, og tårene triller 

når vi forteller om hvor fulle vi selv eller noen av vennene våre var da og da. Fulle folk er et fast 

innslag i alt fra Olsenbanden og Aristokattene til de fleste kriminalhistorier på TV.11 Politiet er som 

 
11 Med unntak av en serie med sketsjer på NRK for 20 år siden (figuren «Jarle» i «Åpen post») er det vel ikke 
innarbeidet så mye humor om gatefolk og det vi kaller brukerstemmer. 
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helhet humørløse på dette området. Der går grensen. Det blir som å spøke med at man har en 

bombe i bagasjen på en flyplass. Da er det rett inn til full stripping og gjennomgang av bagasjen og 

flyet holdes på bakken. På flyplassen kan dette forstås, for det gir mening å hindre faktiske 

terrorister å skjule seg bak humor. Men dette er altså vanlige folk som i verste fall har til hensikt å 

skade seg selv littegrann.  

I dette kapittelet kompenserer vi for fraværet av brukerstemmer i vurderinger av politiets rolle i 

narkotikakontrollen. Det vi har gjort er å fortelle hvordan den også oppleves, i dag så vel som i går. 

Politier ser åpenbart ikke konsekvensene av deres egne handlinger. Brukerstemmene må derfor 

involveres i kunnskapsutveksling om dette. En gransking vil være første skritt i denne retningen, for å 

få rettet opp kursen sånn noenlunde.  

Vi kommer likevel ikke unna spørsmålet om hvordan ting har kunne bli så galt som det vi har antydet 

over. Selv om politi rundt omkring i det ganske land er velmenende, søte og snille vanlige folk, er det 

mye som tyder på at det hersker en forestilling om at befatning av narkotika gjør en person til et 

mindreverdig menneske: et menneske som ikke fortjener den samme forutsetningen om uskyld, å 

handle i beste intensjoner, fortjener de nedfelte rettsstatsgarantier, enn si alminnelig høflighet.  

Hvis man, som hensikten med rusreformen er, ønsker å redusere betydningen av stigma for 

brukerstemmene, er det dessverre slik at politiorganisasjonen er kjernen av problemet. Det å fjerne 

bruk av straff som virkemiddel overfor brukerstemmenes forbruk, vil være et nødvendig første steg. 

Alt tyder på at norsk politi har en yrkeskultur preget av forestillinger om brukere av illegale 

rusmidler, som gjør dem upålitelige i denne typen saker.  

Rusreformutvalget har utarbeidet et forslag til måten bruk og besittelse av såkalt narkotika skal 

avkriminaliseres. Skyggeutvalget stiller seg ikke bak en bestemt reguleringsmodell. Vi vil imidlertid 

insistere på at straff skal spille en ubetydelig rolle, det gjelder også småstraffer. Såkalte småstraffer 

er store for mennesker med lite penger. Og det er et maktovergrep å bruke straffetrusselen til å 

tvinge folk til å søke behandling de selv ikke mener er riktig for dem eller for å holde dem fra 

rusmidler som er til hjelp i hverdagen. Forholdet mellom straff er antageligvis noe mer komplisert 

enn Rusreformutvalget la til grunn. Vi støtter imidlertid tendensen i deres modell. Vi er likevel 

bekymret for at rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering medfører at brukerstemmene blir 

møtt med en lang rekke pålagte tiltak og velmente terskler som til sammen blir til et uoversiktlig 

nettverk av småtvang, som igjen fører til at de som trenger hjelp trekker seg unna. Hjelp bør holdes 

atskilt fra straff og tvang.  
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7. Behandling 
Brukerstemmene har mange og forskjellige erfaringer med behandling i alle mulige former: rusfri 

behandling i kollektiver, terapeutiske samfunn, evangeliske sentre, «addictologi» og tilsvarende, 

psykiatrisk behandling og løselig organiserte prosjekter som «Ut av tåka», med mye mer. 

Brukerstemmene har naturligvis også rikelig med erfaringer i LAR. I forbindelse med behandling blir 

det ofte snakk om tvang og frivillighet. De fleste Skyggeutvalget er i kontakt med, er godt voksne, og 

flere har opplevd tvang på kroppen. Det er ut fra helsesituasjonen til brukerstemmene opplagt at 

mange har erfaring med tvangsvedtak i så vel rusbehandling som i psykiatrisk sammenheng. 

Skyggeutvalget har imidlertid ikke presis formulerte synspunkter på tvang og tvangsbehandling. 

Stemningen er generelt (svært) negativ til tvangsbruk, men det er også de som sier at tvang reddet 

livet deres.  

Brukerstemmene har varierende opplevelser med rusfri behandling.  

• Mange har positive erfaringer med opphold i døgninstitusjoner. Det positive er først og 

fremst å være skjermet fra ruslivet i stabile omgivelser omgitt av mennesker som bryr seg. 

• Det er likevel ofte uklart hva som egentlig var behandlingen, hva som var ment å skulle 

kurere dem. 

• I institusjonene ble det ofte stilt integritetskrenkende krav, gjerne begrunnet i institusjonens 

behandlingsfilosofi. 

• Mange har opplevd å bli tvunget til å gjøre nedverdigende oppgaver. 

• Mange har opplevd å måtte stå til rette for resten av pasientene og personalet og tåle 

ydmykende seanser der de har måtte tåle kjeft og utskjelling i andres påsyn. 

• Konfrontasjoner blir delvis forstått som behandlingsmotivert, men det er ikke alltid klart om 

personalet selv forstår hvordan det føles for den enkelte, og hvordan pasientene tar med 

dette videre. 

Behandling i døgninsititusjon kan være gode dager for brukerstemmene, men ofte av litt andre 

grunner enn selve behandlingen. Og det man opplever i disse institusjonene kan være 

traumatiserende for den enkelte. Brukerstemmene (og mange av de som er døde etter overdoser 

tatt i avbrudd fra behandling) er i seg selv indikasjon på at behandling ikke er effektivt, og til dels 

skadelig. Det finnes pr. dags dato ingen forskning om behandlingsskader. Vi ser også at sentrale 

elementer i rusbehandling (for eksempel uttrykket «medavhengighet») lar seg bruke i rene 

svindeloperasjoner hvor rusavhengige og deres familier blir utnyttet på det groveste. Det er på høy 

tid med en gjennomgang av behandlingsideologiene som aksepteres på rusfeltet og ta inn over seg 

at mange av de metodene som finansieres i dag består av etisk tvilsom og til dels skadelig praksis. 

Brukerstemmene vil gjerne bli hørt. Derfor oppfordrer vi departementet til å finansiere forskning om 

hvordan brukerne selv har opplevd behandling: hva har vært positivt, hva har vært negativt? Hva har 

pasientene sittet igjen med i etterkant? Hva har de kunnet bruke i livene sine, og hva har tynget 

dem?  
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Om behandlingssektoren 
Vi venter på den store boken om norsk rusbehandling. Det bør bli en kritisk historie (som for 

eksempel Edman 2012), men vi skal ikke foregripe denne her. Det er velkjent at «narkotikaondet» 

rent politisk kom til Norge på 60-tallet og at den første behandlingsinstitusjonen ble opprettet på 

Hov i land i 1961 (Statens klinikk for narkomane). De fleste medikamentene som i dag brukes i de 

åpne rusmiljøene var velkjente lenge før 1961, men det var på denne tiden et egen behandlingsspor 

for rusproblemer ble etablert ved siden av alkoholbehandlingen. Var det virkelig grunnlag for, eller 

lurt, å behandle rusrelaterte problemer forbundet med medikamenter som noe vesentlig annerledes 

enn andre rusmidler? Senere erklærte USA sin krig mot narkotika, og sementerte dermed deres 

isolasjon av noe rusproblematikk som noe særskilt og annet enn alkohol. Norge fulgte som resten av 

det vestlige samfunn opp denne inndelingen. Mest kjent er krigen mot narkotika for vektleggingen 

av strafferettslige virkemidler, men en like viktig bestanddel var at behandlingssektoren ble skilt ut 

som en særegen gren.  

Behandlingsinstitusjonene ble etter hvert oppdelt i mange forskjellige skoleretninger og tradisjoner. 

Utgangspunktet var psykiatrisk behandling på Hov i Land. Derfra kom initiativ til alternative 

behandlingsformer i kollektiver på landet. Sollia ble opprettet rundt 1970 i en blanding av hardt 

landbruksarbeid og økonomisk-sosialt felleskap. Denne modellen spredte seg etter hvert og smeltet 

sammen med andre strømninger innen den fremvoksende behandlingstanken. Rusbehandling for 

«narkotika» ble åpnet for ideelle og private aktører, og dermed gjenstand for invasjon fra en hel 

rekke ideologiske leire: religiøse miljøer (Evangeliesenteret og mange mindre, lokale menigheter), 

politiske miljøer (ytre venstrefløy, AKP(ml) og Tyrili) og de såkalte terapeutiske samfunn, i en uklar 

miks av psykiatere, psykologer og avleggere fra de første skoleretningene. Hvilken rolle spiller det for 

fremveksten av denne behandlingssektoren at dens idegrunnlag er hentet fra totalitære ideologier 

(Hassela i Sverige, som inspirerte Tyrili) og hjernevaskingsprogrammene i Koreakrigen (Chatfield 

2014)? Og ikke minst har alkoholbehandlingens semireligiøse selvhjelpsprogrammer laget sitt eget 

spor med NA (Anonyme Narkomane). Lauritzen og hennes kolleger oppsummerte «de mest typiske, 

norske behandlingstilbudene» på denne måten i 2012:  

«Kollektiver og kollektivlignende enheter er omfattende og systematiske tiltak for unge med 

begynnende, alvorlige rusmiddelproblemer og markante atferdsavvik. Psykiatriske 

ungdomsteam (PUT) var polikliniske tilbud som siktet mot unge voksne med sammensatte 

rusmiddelproblemer og psykiske vansker. Teamene hadde lav terskel for inntak, og tilbud 

om bred og langvarig oppfølging. Døgnenheter for voksne, med sikte på rusfrihet, dekker 

ganske mange ulike typer tiltak med pedagogisk og psykososialt behandlingsinnhold og er i 

stor grad beskrevet med rehabiliteringsformål. Døgntiltakene er et tiltaksvalg hvor det 

vurderes nødvendig å gi døgnkontinuerlig behandling og omsorg. LAR er i hovedsak et 

poliklinisk tilbud til de som har alvorlig avhengighet av heroin og andre morfinstoffer. Ved 

studiens start var målgruppen klienter med særlig store helse- og rehabiliteringsmessige 

vansker i tillegg til avhengighet, og i tillegg til flere behandlingsforsøk før LAR» (Lauritzen, 

Ravndal og Larsson 2012, side 113). 

Behandlingssektoren for «narkomani» har imidlertid ikke oppfylt løftene om å tilby noen kur eller 

effektive hjelpemidler. Mange har hatt nytte og glede av rusbehandling, men det er uklart hva som 

har vært nyttig. Vi har ikke klart å finne noen systematisk kunnskapsoppsummering på dette 

området. Det som var, var i stor grad overlatt til behandlingsinstitusjonene selv. Bøker og 
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evalueringer av Tyrili, Sollia, Veksthuset og Selbukollektivet ble skrevet av folk tilknyttet 

institusjonene eller noe så merkelig som deres egne «forskningsavdelinger». Noen samlet oversikt 

synes ikke å eksistere fra myndighetshold. Det som derimot har vokst fram, er en erkjennelse av at  

1) ingen skoleretninger peker seg ut med bedre resultater enn de andre 

2) ingen har gode resultater i det hele tatt 

Disse erkjennelsene har vokst fram nokså langsomt, og en grunn til det er at institusjonene har 

manglet eksterne vurderinger. De har derfor laget suksesskriterier som stiller dem selv et fordelaktig 

lys. For det første har de begrenset evalueringene av egne terapeutiske tiltak til innlagte som 

fullfører behandlingen, og for det andre har de vurdert seg selv etter hvorvidt de innlagte er 

«rusfrie» etter nokså kort tid etter «behandling». Slik sett har rusbehandling vært beskyttet mot å ta 

ansvar for de som avbryter behandling og langtidseffekten av behandling. Begrensningene i denne 

fremgangsmåten har formodentlig bidratt til erkjennelsen av dødelighet forbundet med avbrutt 

behandling kom svært langsomt. I tillegg har det betydd en manglende erkjennelse av de svake 

behandlingsresultatene. Dette er forhold man naturligvis kan klandre den enkelte institusjon for, 

men samtidig er dette naturlige følger av at behandlingsinstitusjonene opererer i konkurranse om 

offentlige tilskudd. På samme måte har institusjonene konkurrert om de pasientene som har best 

prognose for vellykkete behandlingsforløp (yngre framfor eldre, for eksempel). Kunnskap om deres 

virksomhet har effektivt sett inngått i deres markedsføring. Skillet mellom forskning og reklame er 

blitt visket ut. Det er nesten unødvendig å legge til at det overhodet ikke er undersøkt om det 

foregår overgrep i denne sektoren, eller om behandlingen medfører skader for den innlagte. 

Helsemyndighetene har ikke kompensert med uavhengige kunnskapskilder, og prisen for denne 

vanskapte ordningen har vært et skjevt og mangelfullt kunnskapsgrunnlag for hele sektoren.  

 

Forskning 
Som sagt flere steder, bærer mye av forskningen på rusfeltet preg av skjevheter (se særlig kapittel 

11). I betydelig grad fremstår forskningen som innvevd i det samme segmentet som behandling og 

administrasjon av rusfeltet. Forskningsinstitusjonen SIRUS hadde for eksempel en periode også 

direktoratfunksjon for helsedepartementet. Og blindflekkene til forskningen sammenfaller i 

påfallende grad med det man finner i forvaltning og politiske miljøer.  

Brorson og hennes medarbeidere «avslørte» dette nokså ettertrykkelig i 2013. De sammenlignet 122 

forskningsstudier som omfattet nesten 200.000 pasienter. Bare ni prosent av studiene så på 

sammenhengen mellom dropout og trekk ved behandlingsopplegget eller terapeut. Som Brorson & 

co formulerte det: suksesshistorier fra behandlingsindustrien blir sjelden veid mot andelen som 

dropper ut (Brorson et-al 2013). Det falt dem ikke inn, for blikket er stivt rettet mot at behandling er 

et gode.  

Den største og mest omfattende behandlingsundersøkelsen i Norge ble gjort av Lauritzen, Ravndal 

og Larsson og publisert i 2010. Forskerne tok utgangspunkt i pasienter i fire forskjellige typer 

behandlingsinstitusjoner i 1998, og fulgte opp med intervjuer av disse personene i en tiårsperiode. 

Formålet var å beskrive «endringer i problembelastning». De startet med 481 «narkotikabrukere» 

fordelt på  
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• Behandlingskollektiver 

• «Hierarkiske terapeutiske samfunn» og «mer tradisjonelle døgninstitusjoner» 

• Polikliniske, psykiatriske ungdomsteam (PUT) 

• Polikliniske legemiddelassisterte rehabiliteringstiltak (LAR) 

Etter 10 år gjennomførte de intervjuer med nesten 300 av de som hadde vært pasienter i 1998. 75 

(15%) var døde, andre hadde emigrert eller ble ikke funnet (5%), mens 18% ikke ville bli intervjuet 

(enten fordi de klarte seg bra eller dårlig, oppgis det).  Dette fremstår som et svært ambisiøst 

forskningsprosjekt, selv om nesten 40% falt fra i prosessen. Det setter imidlertid konklusjonene 

deres i et litt underlig lys, at 4 av 10 ikke er med. De viktigste funnene deres var (Lauritzen, 

Ravndal og Larsson 2010, kapittel 7): 

• Funnene viser sterk sammenheng mellom rusmiddelproblemer og psykiske vansker. Ved 

inntak til behandling oppga 61 % at de i løpet av livet hadde opplevd å være alvorlig 

deprimert, og 58 % hadde opplevd alvorlig angst. Ved alle fire oppfølgingstidspunkter lå 

andelen for rapportert depresjon siste år rundt 40–45 %, mens tilsvarende andel for angst lå 

mellom 50–65 %.  

• Boligsituasjonen generelt hadde endret seg positivt for mange  

• Andelen yrkesaktive økte gjennom hele observasjonsperioden.  

• Antallet som oppga sosialhjelp som inntektskilde ble gradvis redusert  

o Ved endt observasjonstid oppga en femtedel at de hadde uføretrygd på grunn av 

fysiske skader eller sykdommer. 

• En markant nedgang i stoffsalg 

• Andelen som tilbrakte mest tid sammen med familie uten rusmiddelproblemer økte 

betydelig  

• Andelen plaget og/eller bekymret for familieproblemer økte fra noe over halvparten til 

nærmere 80 %. 

• Andelen som ikke hadde bekymringer for fysiske problemer (siste 30 dager), økte fra 53 til 

63 %. Andelen med lite/moderate plager eller bekymringer ble halvert fra omtrent 30 til 

15 %, mens det var en økning fra 16 til 22 % som opplevde betydelige/svært store plager 

eller bekymringer. 

• En økende andel fikk forskrevet medikamenter for psykiske vansker gjennom 

observasjonstiden.  

• Andelen med suicidale tanker målt gjennom siste år holdt seg stabilt. 

• De fant en betydelig nedgang i bruk av «narkotiske stoffer» og pengebruk til dette. 

• Forskerne «Skisserer» fire modeller som fanger opp bruk av illegale og legale (substitusjon 

etc) greier. De viser alle nedgang (fra 40-50% til 20-30% daglig).  

De fant altså at pasienter som hadde vært i rusbehandling ti år etter hadde det bedre og brukte 

mindre ulovligheter enn utgangspunktet på disse områdene. Hvorvidt dette er bra nok og forvarer 

innsatsen er et annet spørsmål de ikke kommer inn på. Vi anerkjenner utfordringene med å 

gjennomføre så store undersøkelser over så lang tid. Vi må imidlertid spørre om konklusjonene 

hadde blitt annerledes dersom forskerne 
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1) Tok hensyn til at 15% var døde, hvilket tilsvarer dødeligheten i de aktive rusmiljøene. Dette 

antyder at det å begynne i behandling ikke reduserer dødeligheten. De kommer heller ikke 

inn på spørsmålet om hvor mange som døde kort etter behandlingsavbrudd. Dette er et 

velkjent fenomen, som på forskjellige måter stiller spørsmål om selve behandlingssektoren.  

2) Spekulerte litt i hvorfor 18% ikke ville la seg intervjue.  

Vi ville gjerne stilt flere spørsmål, men det er like presserende å spørre til selve grunnlaget for 

undersøkelsen. Hvor er de som ikke var i behandling? Gjorde de det bedre? Hvor meningsfylt er det 

egentlig å starte på det tidspunktet de gjorde? De fleste av pasientene hadde prøvd både det ene og 

det andre tiltaket, hvorav mye var «behandling», på kryss og tvers i sektoren ti år etter. Hva er det 

man da egentlig måler av input? 

Forskerne konkluderer med å peke mot det positive:  

«Studien bekrefter at et flertall av de som kommer i behandling for rusmiddelmisbruk synes 

å trenge omfattende behandling over mange år. Dette er ingen nyhet for klinikere og andre 

hjelpere. Men det er mange spørsmål knyttet til faktum. Ett handler om kompetanse. Møtes 

klientene med den nødvendige tverrfaglige tyngde slik at kompleksiteten i problembildet blir 

forstått og ivaretatt? Tas det hensyn til at endring og ofte oppbygging av grunnleggende 

ferdigheter og mestringsstrategier tar tid? Utnyttes de ulike behandlingsformene i 

tilstrekkelig grad som komplementære til hverandre? Og ikke minst: settes det høyt nok på 

dagsorden at elementære behov som bolig, tilpasset yrkesaktivitet og meningsfylte 

sammenhenger kan være forutsetninger for å stoppe en negativ runddans? Vi står overfor 

vanskelige oppgaver. Rusmiddelmisbruk og avhengighet gir atferdsmåter og 

samhandlingsformer i det private nettverket og i møte med profesjonelle hjelpere som kan 

være særdeles utfordrende» (Lauritzen, Ravndal og Larsson 2010, side 131). 

Det er sikkert mye bra med såkalt rusbehandling, men er det et entydig gode? Denne undersøkelsen 

må roses for å sette fokus på pasientenes livssituasjon som helhet, og å få fram underliggende 

problemområder. De begrenser seg ikke utelukkende til bruk av illegale substanser, men hva hadde 

kommet ut av en undersøkelse som ikke bare «målte» alt mulig, men også spurte pasientene om 

hvordan opplevelsen var? 

 

Pasientenes beretninger 
Mandatet til rusreformutvalget kan tolkes som en gavepakke til behandlingsindustrien. Utvalget har 

vurdert alternativer til straff, der samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til 

eget bruk «overføres fra justissektoren til helsetjenesten». Med tanke på at svært mange ukritisk 

omfavner ”behandling” som noe ubetinget positivt – uten å ha nødvendig kjennskap til innhold - vil 

en slik overføring fra justis til helse, lett innebære en økt satsning og fokus på nettopp 

rusbehandling. Tørres uttrykker dette i en av svært få tilbakeblikk på egen behandling:  

«Det er ikke ofte en politiker uttaler seg om rusreform uten også – og nærmest på autopilot 

– å nevne at det skal satses mer på behandling. Og samtidig understreker hvor viktig det er 

med behandling. Man kan – feilaktig – få inntrykk av at behandling er det motsatte av straff. 

Derfor vil jeg forsøke å redegjøre for hvorfor dette ikke er tilfelle. 
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Videre mener jeg at når man omsider skal reformere ruspolitikken, bør man også se på den 

rusbehandlingen man planlegger å sluse enda flere inn i som et alternativ til dagens 

reaksjoner basert på bøte- og fengselsstraff. Det betyr å se på formålet med behandlingen. 

Dernest på innholdet i den behandlingen som tilbys. Man må se hva som ligger bak 

sledeturer og fjellklatring, bak grilling av pølser i gapahuk, «åndelige oppvåkninger» og turer 

til Teknisk museum» (Tørres 2019).  

I dagens kuperte landskap av rusbehandlingsinstitusjoner, er det lett å miste oversikten over 

innholdet i hva de forskjellige institusjonene tilbyr, hvilken behandlingsfilosofi / ideologi de arbeider 

etter, og hva den kan bety for den enkelte pasient. Alle institusjonene har likevel noe grunnleggende 

felles, nemlig at målet for behandlingen er (total) rusfrihet, uavhengig av om institusjonen tillater 

medisinsk behandling eller ikke. Vi vet også at veldig mange ikke fullfører behandling. 

Rusbehandling i Norge i dag henter sin grunntanke fra målet om nulltoleranse for illegale rusmidler 

og fra forbudstankegangen hvor total rusfrihet fra illegale rusmidler er oppstilt som eneste mål og 

suksesskriterium. Dette fokuset er ikke hensiktsmessig og til hinder for en effektiv rusbehandling. En 

rusbehandling med større fokus på livskvalitet og funksjonsnivå fremfor total rusfrihet, ville gitt 

bedre resultater og også ført til at flere gjennomførte behandling, samt gi færre behandlingsskader, 

noe som vil komme samfunnet som helhet til gode, og ikke bare enkeltpersoner.   

Selv om man til tider sier noe annet, er total rusfrihet det viktigste suksesskriterium og mål for 

dagens rusbehandling.12 Mye av behandlingens innhold og årsak, samt hvilke holdninger 

rusavhengige blir møtt med, synes å henge igjen fra den gang rusavhengighet ble sett på som et 

resultat av dårlig moral og dårlige valg. Dette kommer videre til uttrykk blant annet gjennom i 

hvilken grad behandlere mener den rusavhengige selv er ansvarlig for sitt problem. Behandleres syn 

på rusproblemer i psykisk helsevern og i rusfeltet (Bøgwald og Øvreness 2007). Dette viser seg helt 

spesielt i håndhevingen av institusjonenes interne ideologier og regelverk. Tørres skriver: 

«Under den diffuse og uutforskede sekkebetegnelsen «miljøterapi» som anvendes innenfor 

døgnbehandling, iverksettes blant annet begrensninger av frihet gjennom faste innetider, 

ransakinger av rom og eiendeler, kroppsvisitering, kontroll av eller forbud mot bruk av 

telefon og internett, perioder med utgangsnekt, eller kun med følge, regler for når man får 

lov å spise, når man skal stå opp og når man skal vaske rommet for å nevne noe. 

 
12 Lauritzen, Ravndal og Larsson diskuterer suksesskriterier for sektoren på denne måen: «Fullføring av 
behandling kan være en kvalitetsindikator ved behandlingstiltaket og en god prediktor for en positiv prosess 
videre, men ikke nødvendigvis. Hvor stor fullføringsprosenten er, er et vanlig spørsmål å stille i 
behandlingsforskning. Det ble derfor samlet inn slike data også i denne undersøkelsen. Sammen med ledelse 
og behandlere i det enkelte tiltak ble hver klient vurdert med hensyn til plassering innenfor kategoriene fullført 
eller drop-out, og i forhold til behandlingslengde. Andelene i hver kategori ble aggregert opp til 
rekrutteringsgruppe nivå, og resultatet er presentert i rapportens kapittel fem. Naturlig nok ser en at 
oppholdstiden i indeksbehandlingen var lengst i kollektivene for de unge og i LAR. Dette er lite overraskende, 
da kollektivmodellen var formidlet med en flerårig behandlingstid, og også i noen grad brukte tvang som 
element i behandlingen. LAR er for de fleste et livsvarig tilbud. Drop-out andelen var omtrent lik i de tre 
rekrutteringsgruppene når LAR holdes utenfor, og andelen ligger mellom 55 og 58 %. Innenfor 
rekrutteringsgruppene var det større variasjoner i drop-out/fullføringsprosent. Sammenlignet med andre 
lignende undersøkelser av enkelttiltak, kan dette sees som en god fullføringsprosent» (Lauritzen, Ravndal og 
Larsson 2012, side 114). 
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Selv om det etter «Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon» av 1. november 2016 i 

utgangspunktet kreves samtykke fra pasienten for å innhente prøver av biologisk materiale, 

som for eksempel urinprøver, oppfattes det fortsatt flere steder av pasienter som et direkte 

krav for å få behandlingsplass» (Tørres 2019).  

Dette kan være bevisst eller ubevisst hos behandlingspersonalet. Bevisst fordi mange behandlere 

fortsatt ser på avhengighet som et resultat av dårlig moral og dårlige valg. Ubevisst fordi holdninger 

og tilnærming til pasientene lett blir internalisert hos behandlere gjennom den behandlingskultur 

som råder der de arbeider.  

Denne behandlingskulturen nedfeller seg i håndheving av institusjonens reglement på måter som 

kan være minst like konsekvenstunge for brukerstemmene, som det å bli tatt av politiet.  

Når man skal snakke om «behandling» er det ikke ideologier og terapeutiske teknikker som er mest 

viktig. Det viktige er å tvinge pasientene gjennom håndheving av institusjonens regler. Man gir et 

gode, opphold på et ønsket sted med oppfølging, og setter inn større om mindre straffer ettersom 

pasienten ikke underkaster seg regimet. Straffene går fra å miste små og store privilegier, til å bli 

kastet. Man kan måtte tåle surhet, «den varme stolen», retten til å være med på turer eller i verste 

fall miste plassen. Alt dette, og mere til, gir Tørres eksempler på: 

Tap av behandlingsplass er et eksempel på et straffetiltak. Selve tapet av plassen er konkret 

nok, men vurderingen bak kan ofte være vanskelig å få tak på. Pasienten kan også være 

uenig i vurderingen og stille seg uforstående til den. 

Selv om rus formelt ikke lenger skal være nok til å miste behandlingsplass, skjer det fortsatt i 

praksis. Resultatet vil ofte være fortsatt tidvis tung og destruktiv rusbruk i påvente av en ny 

behandlingsplass. Tap av behandlingsplass begrunnes ofte med manglende motivasjon og at 

pasienten derfor ikke drar nytte av behandlingen. Hva som konkret skal til for at man får 

dommen «umotivert» er uklart og derfor vanskelig å forholde seg til. Ofte vil pasienter som 

oppfattes som umotiverte, oppleve innholdet i behandlingen som meningsløs og lite nyttig. 

Det gjør det naturligvis vanskelig å mønstre den etterspurte motivasjonen.  

Ingen spør heller ikke om det er holdninger hos ansatte som er med å bidra til mistrivsel og 

mangel på motivasjon. Hele motivasjonsbyrden legges på pasienten. 

Det terapeutiske språket har innarbeidet et kraftfullt vokabular for å legge skylden på pasienten: 

Det er ikke uvanlig å se på den rusavhengige som manipulerende og uærlig. At det nærmest 

er i den rusavhengiges natur å være manipulerende og uærlig. Med andre ord er man fra 

starten av mistrodd, og det forventes at man skal opptre uærlig og ikke være til å stole på. 

Institusjonenes tilnærming til og opplevde behov for kontroll, utgår fra denne fordommen. 

På denne måten blir pasientens reaksjoner forstått som dårlige personlige egenskaper, som det til 

alt overmål er institusjonens høyverdige mål å knekke. Det er pasientens skyld. Tanken på at 

pasienten beskytter seg mot ubehag blir tilsidesatt. Kravet om rusfrihet stiller dette temaet på 

spissen. Det er, sier Tørres, et … 

paradoks er at det som regel gis uttrykk for at «sprekker» i behandlingen er forventet, og at 

det er en del av prosessen. Når man så nærmest lever opp til forventningene, risikerer man å 

bli skrevet ut. 
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For eksempel vil en institusjon kunne anse sine fordommer bekreftet i tilfeller hvor en 

pasient mistenkes for å ha hatt en såkalt rusepisode og konfronteres med mistanken. Ofte 

vil pasienten forsøke å nekte og derfor oppfattes som manipulerende og uærlig dersom 

mistanken bekreftes. At man nekter, skyldes ikke at man er rusavhengig og derfor uærlig, 

men mer fordi man ved å erkjenne de faktiske forhold utsetter seg for konsekvenser og 

gjerne straff man naturlig nok helst vil unngå. 

Straff kan i ytterste konsekvens medføre tap av behandlingsplass. Ønske om å unngå 

ubehagelige konsekvenser kan vanskelig sies å være et særlig rusavhengig trekk. Det skyldes 

altså et kontroll- og straffesystem som ikke oppmuntrer til ærlighet mer enn den 

rusavhengiges antatte iboende uærlighet. 

I samfunnet ellers har man et generelt vern mot selvinkriminering. I rusbehandling er dette 

snudd på hodet, og man anses i stedet som manipulerende, noe som igjen kan brukes som 

et argument for å hevde at pasienten er umotivert og som etter en helhetsvurdering altså 

kan medføre tap av behandlingsplass. 

Trusselen om å miste behandlingsplassen ligger under forholdet mellom institusjonen og pasienten.  

Pasienten er helt avhengig av å ha et godt forhold til både behandlere og institusjon og vil 

naturlig nok kvie seg for å gjøre noe som kan rokke ved dette i frykt for å komme i unåde og 

bli sett på som «vanskelig». Et eksempel på det er den gang jeg skrev et innlegg om hva vi 

som beboere på et av Velferdsetatens botiltak måtte kunne forvente av ansatte. Noe av det 

første representanten fra Velferdsetaten kommenterte, var at det var modig gjort av meg å 

ta opp dette mens jeg fortsatt bodde på stedet. Underforstått at det kunne få konsekvenser.  

Pasienten må være på vakt og passe på at stemningen rundt sin egen person ikke blir dårlig. Man må 

ikke skuffe personalet, som har vide fullmakter til å på føre store og små justeringer. Disse 

justeringene kan få store konsekvenser for pasienten, de kan gjøre oppholdet til en god opplevelse, 

eller et helvete.  

En del døgninstitusjoner bruker gruppepress som en del av miljøterapien. Noen tiltak og 

institusjoner reklamerer faktisk også med at gruppepress er positivt. 

Anvendelsen av gruppepress kan for eksempel innebære at den som har gjort noe, eller som 

har en atferd institusjonen mener ikke er akseptabel (noen ganger kan det å være for mye 

på internett bli ansett som uakseptabel atferd), blir plassert på en stol midt i en sirkel av 

andre pasienter og ansatte. Da må vedkommende finne seg i å høre hva de andre 

pasientene mener om seg og sin atferd. 

Det oppstår en form for massesuggesjon, og det er få lovord som utdeles. Tidligere ble dette 

kalt en «hot chair». Den varme stolen er nå omdøpt til «love chair» uten at den oppleves 

mer kjærlig av den grunn. Det er heller skam som påføres i håp om at den skal ha en positiv 

atferdsregulerende effekt. 

Gruppepress og påføring av skam er enda to eksempler på noe man i samfunnet ellers 

oppfatter som negativt, men som i rusbehandling plutselig har fått motsatt fortegn og blitt 

noe man applauderer. Påføring av skyld og skam anses for øvrig som en hersketeknikk man 

bør motsette seg så langt det er mulig. Det samme gjelder gruppepress. 

På enkelte rusinstitusjoner blir man ansett som vanskelig og kanskje til og med påklistret den 

risikable merkelappen «umotivert» om man tar til motmæle mot slik behandling. Det er ikke 
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uvanlig at pasienter på en eller annen måte avbryter behandling som en direkte konsekvens 

av denne typen konfronterende behandling. 

Tørres følger opp disse påstandene med historier fra hans egen behandlingserfaring.  

Noen kontrolltiltak som like gjerne kunne vært utført i fengsel er romkontroller/razziaer. Jeg 

har opplevd mange, og i dette konkrete tilfellet ble alle pasientene vekket tidlig en mandag 

morgen av personalet. Vi ble bedt om å kle på oss og innfinne oss i fellesstuen. Vektere var 

innkalt i all hemmelighet før de «slo til». Deretter ble alle pasientrom avlåst, og vektere ble 

utplassert som vakter for å hindre at noen fikk tilgang til egne rom, eller avdelingens arealer 

for øvrig. 

Så ble rommene gjennomsøkt av personalet, delvis i samarbeid med vektere. Da rommene 

var ferdig kontrollert, ble rommene igjen låst opp for oss. Vi så vektere og ansatte bære ut 

alt de mente var ulovlig. Deretter ble vi forelagt et brev som beskrev hva de mente var 

ulovlig. Jeg tror også vi måtte underskrive dokumentet og vedkjenne oss det de mente å ha 

funnet. Dette ble opplevd som invaderende. Det gjorde ikke situasjonen bedre at mange av 

oss allerede hadde et problematisk forhold til vektere. 

Denne episoden vever seg for Tørres sammen med en generell mistro mot ham, fordi han hadde 

brukt ulovlige rusmidler og var «narkoman». 

Et annet eksempel gjelder en gang jeg kom syklende tilbake til institusjonen på en sykkel. 

Sykkelen hadde jeg fått av en venninne. De ansatte var godt informert om sykkelen og hvem 

jeg hadde fått den av. Men på grunn av begrensninger i utetid, hadde jeg ikke hatt anledning 

til å hente sykkelen før etter cirka en måned. Så da jeg kom tilbake til institusjonen med 

sykkelen – som jeg i tillegg hadde gitt beskjed om at jeg skulle hente også før jeg dro ut – ble 

sykkelen fjernet fra sykkelstativet. Den ble låst inne på mitt rom uten at jeg ble informert. 

Å bli ansett og behandlet som skyldig før annet er bevist, sier mye om hvilke holdninger som 

finnes. 

Rommet er det eneste stedet man har noe som kan likne et privatliv. Rommet ble ikke gjort 

tilgjengelig før etter at personalet hadde fått en bekreftelse fra politiet om at sykkelen ikke 

var stjålet. Det er vanskelig å beskrive blikk og kroppsspråk, og holdningen jeg ble møtt med 

fra de ansatte – mens de ventet på politiets svar. Det var lite hyggelig for å si det forsiktig. Å 

bli ansett og behandlet som skyldig før annet er bevist, sier mye om hvilke holdninger som 

finnes mange steder i rusomsorgen. 

Disse holdningene nedfeller seg som gjennomgående mistenksomhet. 

[K]ontroll [er] den sterkeste ryggmargsrefleksen på alle rusbehandlingsinstitusjoner, og det 

kommer kanskje klarest til uttrykk gjennom det opplevde behovet for urinprøver. Urinprøver 

måtte tidligere avlegges. Etter en forskriftsendring i 2016 kreves det nå i utgangspunktet 

samtykke for å avgi urinprøver. Selv om man nå kan nekte, sitter følelsen av å bli 

mistenkeliggjort dersom man likevel nekter. Og det er steder hvor det gis inntrykk av at man 

ikke vil få plassen dersom man ikke gir samtykke. 

Dersom noen ikke klarer å avlegge en urinprøve, anses den normalt som positiv. Straffen for 

å ikke komme helskinnet gjennom et kontrolltiltak er alltid en form for straff. Straffen kan 
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være skjult som noe som gjøres til ditt eget beste, for eksempel at du ikke får lov til å gå ut 

på en uke fordi da vil du antakelig bare ruse deg. 

Og igjen har institusjonene et terapeutisk språk som snur verden på hodet. 

Problemet med mange av disse straffetiltakene er at de formuleres på en måte som gir 

inntrykk av at de kun er ment som hjelp, men i praksis vil de stort sett oppleves som en 

straff. Og straff er dårlig gjødsel for motivasjon. 

For ikke å si, at det påvirker tilliten pasienten har til behandlerne og institusjonen på en negativ 

måte. Han fortsetter: 

Disse kontroll- og straffetiltakene kan også brukes samtidig for best mulig effekt. Som et 

eksempel – fra en gang jeg ble midlertidig utskrevet fra en institusjon. Midlertidige 

utskrivelser har for øvrig en ugrei tendens til å bli permanente, og ikke alle av oss som ble 

utskrevet denne dagen klarte å komme tilbake. Jeg hadde vært på denne institusjonen i cirka 

fjorten dager. Jeg hadde nettopp bestemt meg for at jeg skulle bli værende og gi det et 

forsøk. Det innebar at jeg også skulle gå til det skrittet å pakke ut de to bagene jeg hadde 

bodd i, i lang tid og som naturlig nok var fulle av både klær samt alskens «rusk og rask». Som 

også beskrevet over ble rommene avlåst og kontrollen gjennomført mens vi satt samlet 

under bevoktning i stuen. Resultatet var at de fant noe udefinerbart rusk under den ene 

bunnplaten i en av bagene mine. Dette medførte at jeg (og noen andre som også hadde noe 

«ulovlig») fikk overlevert hvert vårt brev hvor våre overtredelser var beskrevet detalj. For 

ikke å si, blåst ut av proporsjoner. Etter dette ble alle ansatte og pasienter samlet i en ring i 

stuen, og vi måtte lese opp for alle det brevet vi hadde fått og motta kommentarer fra de 

andre. Der sto det også at jeg nå var utestengt fra institusjonen i fem dager. Hvordan de kom 

frem til at fem dager var en passende utestengelsesperiode skal jeg ikke forsøke å mene noe 

fornuftig om. Fem dager kunne like gjerne vært 10 eller 15 for en som ikke hadde et fast 

sted å bo.  

Da jeg for så vidt – og mot alle odds – kom meg tilbake til institusjonen etter fem dager, 

måtte jeg avlevere en negativ urinprøve før jeg formelt fikk lov å komme tilbake. Det var kun 

en kvinnelig ansatt på jobb den kvelden. Jeg måtte kle av meg alle klærne og levere dem til 

den kvinnelige ansatte. Jeg sto naken med døren åpen og forsøke å avlevere en prøve mens 

hun så på. Det var lettere sagt enn gjort. Det tok tid. Da jeg spurte henne om hvorfor jeg 

ikke, i det minste, kunne lukke døren inntil – hun hadde tross alt absolutt alle klærne mine 

utenfor døren – svarte hun: «nei, man vet aldri med sånne som deg». 

Sånne som Jan-Erik Tørres, altså. Den sorten.  

For oss er han en som har anstrengt seg for å sette ord på innholdet i behandling. Det er ganske 

utrolig, at ikke mer har vært gjort for å lytte til erfaringer som de Tørres forteller om. Men det er 

kanskje fordi hans innfallsvinkel står i direkte motstrid til institusjonenes selvpresentasjon og 

myndighetens ideer om hvordan man skal hjelpe mennesker med problemer knyttet bruk av 

legemidler. 

I dette lange utdraget gir Tørres mange eksempler på hvordan behandlingssektoren inngår i en 

grensesetting bestemt av idealet om rusfrihet. Dette er imidlertid usystematiske og anekdotiske 
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beretninger. For å undersøke disse dimensjonene ved rusbehandling er det nødvendig for mange å 

åpne sin tankeverden for muligheten at behandling er noe annet og kanskje mindre positivt enn man 

forestiller seg i utgangspunktet.  

Et sted å starte er å måle behandling etter andre standarder. Når man skal måle resultater av 

behandling - det være seg offentlige, private eller ideelle - er det hvor stor andel som fortsatt er 

rusfrie en gitt tid etter avsluttet behandling som er avgjørende, ikke livskvalitet og generell bedring i 

funksjonsnivå pasientene.  

Det finnes unntak hvor også reduksjon og funksjonsnivå var målt på lik linje med rusfrihet, men det 

er unntaket og ikke regelen. Som hovedregel ser man ikke på livskvalitet og funksjonsnivå 

sammenholdt med hvordan pasienten hadde det ved innleggelse, når man skal vurdere hvorvidt 

behandlingen har vært en suksess. Dette må være viktigere for hvorvidt behandlingen skal anses å 

ha vært en vellykket eller ikke, fremfor om pasienten kan vise til rusfrihet.  

Målet om total rusfrihet pålegges pasienten, og forteller oss ikke nødvendigvis noe særlig om 

livskvalitet og tilsvarende lite om funksjonsnivå så lenge mange oppgir at de har veldig dårlig 

livskvalitet som totalt rusfrie, og at rus faktisk gir dem bedre livskvalitet og funksjonsnivå.  

I forbindelse med denne rapporten uttrykte en annen seg slik: 

Uttrykket RUSFRITT må ut av vokabularet. Det må rett og slett VEKK i /under samtaler, 

behandlings forskrift og rapporter. Dette lager en forventning og et mål som kan virke, og 

kan være, umulig å forholde seg til i startfasen av behandlingen. Desto høyere man klatrer, 

desto lengre blir fallet. Små skritt og tid er clouet, uansett hva man griper tak i av 

hjelpemidler på veien. Det blir altfor enkelt (for hjelpeapparat) å bruke mislykket rusfrihet, 

som en grunn for ansvarsfraskrivelse i et påbegynt behandlings/kontakt opplegg. 

Svært mange av de som er i døgnbasert rusbehandling i dag, får ikke tilstrekkelig utbytte av 

behandlingen og det er en sterkt medvirkende årsak til at mange på forskjellige måter avbryter 

behandlingen. Dagens behandling er ikke bare i mange tilfeller lite hensiktsmessig, den påfører også 

pasienter behandlingsskader som de drar med seg videre inn i neste behandlingsforløp.  

Det hører til forskningens mange blindflekker, at den overhodet ikke har tatt for seg skader som 

følge av behandling. Behandling er et udiskutabelt gode, i deres verden. Men er det ikke også slik, at 

det vi kaller rusbehandling, er den andre siden av den samme mynten, der straff er på den andre? 

Begge deler utgjør den restriktive norske «ruspolitikken». 

 

Behandlingssektorens hemmelighet 
Holdninger, politikk og regler henger antagelig sammen på innviklede måter som ingen helt har 

oversikt over. Det er et alminnelig krav til de som skal inn i behandling at de er «rusfrie». For folk 

som i utgangspunktet ikke er rusfrie, betyr det at de skal gjennomgår «avrusing». En brukerstemme 

uttalte følgende:  

«Å kreve rusfrihet før behandling er for meg helt absurd.»  
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Men denne nokså opplagte innvendingen har ikke fått gjennomslag. Det er kanskje et tegn på hva 

som helt grunnleggende sett er problemet med behandlingssektoren. En nærmere kikk på 

avrusingens rolle i behandlingen avslører kanskje sektorens hemmelighet? 

Avrusing er delegert til særlige institusjoner, men disse institusjonene er lite omtalt i offentlige 

dokumenter og forskning. Et unntak er en rapport, skrevet av den allestedsnærværende Waal 

sammen en annen (Watten og Waal 2001). Rapporten er etter hvert ganske gammel, men den gir et 

lite innblikk i hvordan denne avrusingen er innvevd i helheten i rusbehandling.  

Rapporten tar for seg det som på den tiden var en ny måte å gjennomføre avrusing som reduserte 

ubehaget, det vil si abstinenser (avrusing under narkose). Det er godt kjent at abstinenser varierer 

fra person til person. For noen er det som en lett influensa, andre kan oppleve psykoser. Som kjent 

er det å holde abstinenser på avstand det styrende element i de fleste gatefolks hverdag i perioder 

med stort forbruk. Man er villig til å gå svært langt for å unngå abstinenser, og avrusing er forbundet 

med til dels svært store plager. Det å kunne gjennomføre avrusing uten disse plagene ville derfor 

være svært velkomment for brukerstemmene. Så hva kunne være galt med dette? 

Watten og Waal diskuterer med et annet blikk, de er opptatt av hva som gir best resultat (hva som 

fører til at flest personer gjennomfører). Man får en fornemmelse av at ubehaget, det vil si 

smertene, ved avrusing, vurderes som et nødvendig eller ønsket innslag i avrusingen. De unnviker 

imidlertid å diskutere dette spørsmålet direkte.  Men i det engelske sammendraget dukker temaet 

plutselig opp: 

When reports on this type of treatment became publicly known in Norway, eyebrows were 

raised. Norwegian institutions have largely emphasised general human intervention and 

medication offering relief. Most detoxification episodes have been experienced as more or 

less non-dramatic. Moreover, one has emphasized the importance of the individual’s role in 

exerting will power and overcoming one’s problems. It is generally felt that detoxification in 

and of itself is not the greatest problem. What is important is what happens afterwards, 

what detoxification is a gateway to. 

Detoxification under narcosis challenges this position (Watten og Waal 2001, side 55).  

Hvordan viser viljestyrke seg i avrusingen? Alt her peker på "tåle smerte". Dette konstateres som 

tradisjonen i avrusing. Det som sies her er at det å overkomme ubehaget (smerten i form av alt fra 

det fysiske ubehaget til psykoser), vurderes som en prøve på hvor motivert den enkelte er for å gå i 

behandling. 

Helsedirektoratets formål med avrusning må antas å være å redusere eller fjerne 

abstinenssymptomene på en forsvarlig måte. I boka «Jeg skal passe på deg» beskriver forfatter og 

pårørende Ane Ramm (2019) hvordan dårlige holdninger og mangelfull kompetanse kommer til 

uttrykk i en av flere avgiftningssituasjoner. Kunnskap om hvordan traumesymptomer kan forsterkes 

under avrusning av en gruppe som ofte lider av posttraumatisk stresslidelse, virker helt fraværende. 

Avrusningen tar heller ikke høyde for at dagens blandingsbrukere har to avhengigheter – de er ofte 

avhengige av både benzodiazepiner og opioider. Avrusningen forholder seg til opioidavhengigheten 

på samme måte som LAR. Mens abstinenser fra opioider går relativt raskt over, kan abstinenser fra 

sterke benzodiazepiner som eksempelvis Rivotril eller Sobril, vare i flere år, sier Ramm. 
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Avrusingsordningen har med andre ord vært, og er tilsynelatende fortsatt, gjennomsyret av tanken 

om at avrusing skal være vondt, som en del av en moralsk prøve. Hva forteller denne tenkemåten 

om hvordan man fra politisk og administrativt hold ser på brukerstemmene? Det forteller at man 

først og fremst ser brukerstemmene som et moralsk problem, en gruppe mennesker preget av 

moralsk svikt. Og når denne tenkemåten er nedfelt i institusjoners innretning, er det ikke underlig 

om den samme tankegangen slår rot hos de som arbeider i feltet.  

Hvorfor står det ikke på samme måten i den norske teksten, eller det norske sammendraget? Man 

kan lure på om det er noe de har tatt ut i sluttfasen av rapportskrivingen (men glemt det engelske 

sammendraget), for ikke å gå for hardt ut mot avrusingsinstitusjonene eller å si noe høyt som ellers 

ikke egner seg å si offentlig. Man kan lure på hvorfor denne rollen til avrusingsinstitusjonene ikke er 

mer omtalt, for eksempel i Stortingsmeldingen «Se meg!». 

Videre må man spørre hva dette betyr for måten man tenker om hele behandlingssektoren. 

Avrusingsstasjonene skal altså sørge for at deres kunder/klienter/pasienter/elever er motiverte. 

Samtidig regnes motivasjon som en av de viktigste, om ikke DEN viktigste faktoren for vellykket 

behandling. I realitet sørger man ved en moralsk smerteprøve for at sektoren får en mest mulig 

ferdigbehandlet gruppe pasienter å behandle.  

 

Spørsmål til en gransking 
Brukerstemmene har forskjelligartede erfaringer med såkalt rusbehandling. Spørsmålet er om 

forventningene er at man skal passe inn i en form som er urealistisk for mange. Et annet spørsmål er 

om behandlingssektoren er forberedt på å akseptere brukerstemmene som de er, eller om de med 

sine ideologier og terapeutiske grep videreformidler en nedsettende vurdering av pasientene sine? 

«Rusbehandling» er av opplagte grunner et komplisert område. Det gjelder for brukere av alkohol 

som alle andre rusmidler. Å skulle hjelpe mennesker med denne typen problemer krever en helt 

særlig balansegang mellom forståelse, respekt og grensesetting. Her er det helt sikkert mange som 

er flinke og forståelsesfulle. Men det er noen innebygde skjevheter i dette systemet, som ikke blir 

tatt opp. Heller ikke av forskningen. Og behandlingsspråket er med på å umyndiggjøre pasientene.  

Hvis man mener alvor med å flytte rus «fra juss til helse», holder det ikke å gjøre bruk og besittelse 

straff-fritt. Det kreves også at man ser på hjelpesiden. Hva er det med hjelpesiden som gjør at 

behandlingen har så dårlige resultater? Hvordan oppleves faktisk rusbehandling for pasientene?   

Dette burde være selvinnlysende spørsmål å stille, og i forbindelse med en gransking av hele 

rusfeltet vil spørsmålene være uomgjengelige. I en slik gransking må helheten tas i betraktning.  

- Hvilken betydning har det at mange av de terapeutiske skoleretningene har et uklart 

ideologisk opphav i totalitære regimer og totalitært tankegods? 

- Hvordan skal man forstå det at avrusing brukes som en motivasjonstest?  

- Hvordan kan man skjelne mellom krenkelser og grensesetting i en behandlingskontekst? 

- Hva er de langsiktige konsekvensene av krenkelser? 

- Hvilke klagemuligheter skal pasientene ha, og hvor bundet skal de ansattes skjønn være når 

det gjelder inndragning av privilegier? 
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- Hvordan kan man sikre at pasientene får reell makt til å oppfylle rettighetene sine forskriften 

om husregler (Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon 2016)? 

Når man tar for seg krenkelser, må man også ta høyde for en utbredt nummenhet blant 

brukerstemmer, etter mange år der krenkelser har vært et vanlig innslag i livene deres. 

Brukerstemmene vil ha høy tålegrense. Hva slags liv sammenligner man med?   
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8. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
LAR spiller en helt spesiell rolle for brukerstemmene. De fleste Skyggeutvalget har snakket med om 

LAR sier at LAR har vært avgjørende for at de har fått et bedre liv. Det er likevel sterkt misnøye med 

hvordan LAR fungerer og behandler dem. 

• Mange rapporterer om omfattende bivirkninger, til dels så sterke at de ikke kan eller vil 

bruke medisinene LAR tilbyr. 

• Medisinene reduserer «russug», men er ikke like effektivt for alle.  

• LAR tilbyr dårligere og snevrere utvalg av medisin enn det de hadde trengt å gjøre.  

• Det er vanskelig å forhandle fram individuell oppfølging. 

• Det er altfor mye vekt på kontroll og strenge henteordninger.  

• Forskjeller i behandlingsregimer gjør behandlingen uforutsigbar og etterlater følelser av 

urettferdighet. 

• Svært mange strever med å finne hjelp utenfor LAR (utlandet, ulovlig omsetning, 

forståelsesfulle leger osv).  

• Skyggeutvalget foreslår blant annet at 

o at utleveringssteder legges ned og at apoteker overtar formidling av LAR-medisin.  

o medisinutvalget utvides med morfintabletter, benzodizepiner og 

sentralstimulerende medikamenter.  

LAR har reddet livet til tusenvis av mennesker. Men LAR er også utformet altfor strengt og gjerrig. De 

strenge kontrolltiltakene fremstår som moralske prøver på om man er verdig å motta hjelpen.  

 

Om tilblivelsen og fremveksten 
LAR feiret 20 års jubileum i 2018. Det var vitterlig verdt en feiring. Mange husker en tid da 

metadonutdeling var en fjern drøm. Rusmiljøene på gata var syke og nedslitte og kun svært få 

utvalgte fikk tilbud om vedlikeholdsbehandling. På 90-tallet kom forslagene om å tilby metadon i 

bredere skala. Formålet skulle både være å redde liv og å bidra til en mer verdig tilværelse for dem 

det gjaldt. Hos mange bredte det seg et håp, men årene gikk, og for mange ble ventetiden lang. Det 

var år med sykdom og håpløse livssituasjoner, for ikke å snakke om alle som ikke levde lenge nok til å 

komme inn i LAR. Etter år 2000 begynte imidlertid LAR etter hvert å fange inn flere og flere pasienter 

og det kunne man merke på flere måter. Flere tusen mennesker fikk sjansen til å bygge seg opp en 

mer normal tilværelse. Av disse var mange slike som var gitt opp av det øvrige behandlingsvesenet, 

og mange man ikke så for seg kom til å overleve. 20 år etter etableringen av LAR er det med andre 

ord all grunn til å feire.  

Uten LAR hadde livene vært kortere og langt mer brutale for svært mange mennesker. 

Det som ble hetende LAR fikk etter hvert en litt spesiell plass i helsevesenet. Utdeling av medisiner 

skulle utføres i og gjennom en separat organisasjon, i utgangspunktet innvevd i det øvrige 

helsevesenet men i realiteten på siden. Som mange har påpekt (Syse 2011) er LAR svært hierarkisk 

organisert og myndigheten til å styre medisinvalget voktes svært iherdig. Flere leger som følger egne 

oppfatninger om hva som er forsvarlig medisinering er fratatt forskrivningsretten. Nå sist var det 

fastlegen Stig Asplin i Oslo som fikk merke dette (Bernhardt 2020) Organiseringen av LAR kan man 
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blant annet lese om Statusrapportene. Kritiske synspunkter på organiseringen finnes blant annet hos 

nevnte Syse (2011) og andre steder (Haraldsen 2017).  

LAR skulle fra starten være livreddende og tilby verdighet. Men etableringen er ikke preget av 

hastverk. Det var åpenbart for alle på 90-tallet at det sto om livet på svært mange mennesker. 

Overdosedødsfallene var også den gangen mye diskutert i media.  

Gjennom 90-tallet ble det forsket og evaluert, og innhentet erfaringer fra andre land. Og det ble 

bygget eget hus på Ullevål sykehus i Oslo. Den elendige helsesituasjonen til tross, ble det ikke satt i 

verk akutte tiltak. Man forsøkte seg frem meget forsiktig. Det gjenspeiles også i utviklingen i 

pasientmengde. Det er god grunn til å ha tiltro til SERAF i dette spørsmålet, her fra Statusrapporten 

fra 2018 (side 6):  

 

Hvis man sier at dagens nivå er det ønskelige, nådde man altså det i 2012. Det tok med andre ord 14 

år fra den nåværende modellen ble etablert, til man rakk ut til det man mente var en rimelig andel 

av de som trengte behandlingen. Det vi snakker om her er altså fra starten definert som livreddende 

medisin.  

Realiteten er imidlertid at SERAF selv i dag ikke mener å nå ut til absolutt alle, selv om de antar at de 

er i ferd med å nå et realistisk nivå (SERAF RAPPORT 1/2016, Statusrapport 2015).  

12000 mennesker har på et eller annet tidspunkt vært pasienter i LAR. Noen er døde, men dette 

betyr at med dagens ca. 8000 pasienter er mellom 3 og 4 000 mennesker som tidligere har vært i 

LAR nå utenfor.  
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Hvordan har de det i LAR 
I Statusrapportene er det en egen seksjon som handler om pasientenes tilfredshet. Andelen 

«fornøyde» er litt over 50 %, og det er et stabilt tall. 20 % er «mellomfornøyd» (både-og), mens bare 

5 % er misfornøyd. Andelen «vet-ikke» er over 20 %. I undersøkelsen svarer også vedkommende som 

fyller ut skjemaet, en saksbehandler, på om de er fornøyde. De er enda mer fornøyde enn 

pasientene (helt eller delvis fornøyd i 90 % av tilfellene).  

Den generelle stemningen blant brukerstemmene, slik vi kjenner dem, er at disse undersøkelsene 

ikke er til å stole på. Grunnene til dette er nærmere omtalt i kapittel 11. Det er ikke noe poeng i seg 

selv å overdrive andelen utilfredse LAR-pasienter, men SERAF tegner etter vår oppfatning et svært 

skjevt bilde av realitetene. Og man kan faktisk også stille spørsmål ved deres egne utlegninger. Selv 

om det er fint at mer enn 7/10 sies å være fornøyde og mellomfornøyde, og bare en av 20 er erklært 

misfornøyde, etterlater hele undersøkelsen flere store spørsmålstegn.  

- 5 % er mindre enn andelen som blir utskrevet hvert år, såkalt frivillig.  

- Hva er grunnen til at vet-ikke-svarene er så høye (husk at det også mangler svar fra 20% av 

pasientene)? 

- Er det ikke et problem at det er en så stor forskjell mellom behandlernes tilfredshet og 

pasientene? Det kan da vitterlig leses som at behandlerne i stor grad er i utakt med sine 

egne pasienter.  

ProLAR, som er en organisasjon for LAR-pasienter, utførte en egen brukerundersøkelse utgitt i 2014 

(se vedlegg 13 for et sammendrag av rapporten). De oppnådde også en svært høy deltagelse, over 

1000 besvarelser på deres spørreskjema. Der kommer det fram at ca. 65 % er fornøyd med 

behandlingen og i underkant av 20 % er misfornøyd. Resten er «nøytrale». Igjen er det vanskelig å 

vite nøyaktig hva man har lagt i svarene, og på spørsmålet om LAR har gitt den enkelte «anledning til 

å leve et bedre liv» er fornøydhetsprosenten 80. Når helhetsvurderingen er lavere (65) indikerer det 

at pasientene hadde større forhåpninger enn «bare» å leve et bedre liv. Men legg merke til at det ut 

av de 1032 som besvarte denne undersøkelsen, var nesten 20 % som var «misfornøyd». Det er et 

langt stykke fra de 5 % som svarte det samme i SERAFs undersøkelse. 

Tendensen er den samme som i Statusrapportene, utbredt tilfredshet blandet med litt mer 

nyanserte budskap. På side 4 skiller de mellom tilfredshet og det å være fornøyd med måten man 

blir behandlet:  

Selv om man er fornøyd med å ha LAR – så er man ikke nødvendigvis fornøyd med måten 

man blir behandlet på, eller måten behandlingen gis på. Brukermedvirkning innad i LAR har i 

mange år vært en hemsko som har vist seg vanskelig å få til å fungere godt i praksis. 

Kontrollbehovet har i mange tilfeller blitt så stort at det har gjort rehabiliteringsdelen 

vanskeligere enn det burde. Dette er en problemstilling som må bedres, dersom man ønsker 

at flere skal lykkes med sitt LAR løp (ProLAR 2014, side 4). 

Her gjenfinnes en lignende spaltethet som i Statusrapportene. Selv om det rapporteres som svært 

omfattende bivirkninger er svarene gjennomgående positive til effekten av medisinene, 

henteordningene, med mer. Det mest påfallende i ProLAR-undersøkelsen kommer imidlertid litt 

lenger ned. På side 27 skriver de: 
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En viktig hensikt med denne undersøkelsen var å utforske i hvilken grad personer i LAR 

opplever at de blir hørt og kan påvirke sin egen behandling. De fleste (64%) sier at de blir 

tatt på alvor og får medvirke i egen behandling, enten «alltid», «svært ofte», eller «ofte». 

(…) 

Likevel var to relaterte spørsmål besvart mindre positivt: den største andelen (36%) var 

uenige at «LAR-systemet tilpasser seg min situasjon», 30% var helt eller delvis enige, og 12% 

var nøytrale. 70% syntes ikke at de blir behandlet på en lik linje med andre pasienter (ProLAR 

2014, side 17). 

ProLAR gjør deretter noen flere analytiske grep for å finne ut hvem som er mest og minst tilfreds, 

men for våre formål er det over siterte nok til å stille de mest presserende spørsmålene: Hvordan 

skal man forstå misforholdet mellom andelen som ifølge SERAFs undersøkelse er tilfredse med 

behandlingen og andelen som uttrykker at LAR ikke «tilpasser seg deres situasjon»?  

- En tolkning er at LAR-pasienter finner seg i ganske mye, uten å formidle dette som misnøye. 

- En annen tolkning er at saksbehandleren som fyller ut skjemaet overkjører pasientene sine. 

- En tredje tolkning er at LAR-pasienter kommer fra en livssituasjon der de har lave 

forventninger (dels fordi livet har vært hardt, dels fordi de har mye erfaring med å bli 

overkjørt i møter med velferds- og hjelpeinstitusjoner).  

Det vi alle fall kan si, er at tilfredshetsmålingene til SERAF ikke er en god kilde på at pasientene har 

mulighet til å forhandle fram individuelt tilpassede behandlingsopplegg. Det er mange som er 

tilfreds i LAR, men det er de som passer inn i det stramme rammeverket.  

Et mer dekkende bilde kommer fram i en liten studie gjort av Granerud og Toft (2015) med et svært 

begrenset utvalg.  

«I studien er sju personer fra ulike LAR-program i Norge intervjuet om sine erfaringer med 

programmet. Først og fremst fremhever de at har fått tilbake sitt liv. De er generelt mer 

fornøyd med livet, og formidler en følelse av økt frihet. Deltakerne gir uttrykk for at de nå har 

muligheten til «å leve som alle andre».  For eksempel setter de pris på å kunne gå på 

restaurant med sin partner, slappe av hjemme, eller delta i ulike aktiviteter. (…)  

Alle opplevde å få et bedre liv etter å ha deltatt i programmet, sammenlignet med hvordan 

de hadde det tidligere. Men deltagerne uttrykker også en følelse av avmakt, fordi de må 

forplikte seg til å følge det rammeverket og de kontrollrutinene som er en del av 

programmet.» (…)  

Alle intervjuobjektene er entydige på at LAR-programmet redder liv og er en god mulighet for 

rehabilitering. Én ga uttrykk for at han mest sannsynlig hadde vært død av overdose, hvis 

han ikke hadde fått hjelp. (…) 

Selv om alle deltagerne anerkjente LAR som livreddende og betydningsfullt for å få et bedre 

liv, var de delt i synet på praktiseringen av rammeverket som er styrende for LAR-

programmet. To deltagere var generelt veldig fornøyd med oppfølgingen, og så behovet for 

et visst innslag av kontrollrutiner for å opprettholde rusfrihet. De andre fem mente imidlertid 

at det var et overdrevent fokus på kontroll av sidebruk av lovlige rusmidler (for eksempel ved 



63 
 

urinprøver). De savnet også anerkjennelse fra sine hjelpere for det de lyktes med. For 

eksempel at de greide å opprettholde boforhold og ha sosial kontakt med sine nærmeste. 

Enkelte informanter, og særlig de som hadde vært lenge i programmet, påpekte et uønsket 

kontrollfokus. De beskrev også en mistenkeliggjøring som i deres øyne vedvarte unødvendig 

lenge. (…) 

Noen få deltagere - som ønsket en helt rusfri tilværelse - opplevde å bli hørt i forhold til egne 

ønsker, for eksempel om type medikament og dosering. Men de fleste deltagerne i studien 

opplevde få muligheter for medvirkning, slik rammeverket og kontrollrutinene praktiseres i 

dag. De fryktet for eksempel restriksjoner hvis de var ærlige om bruk av andre rusmidler 

utenfor LAR, eller hvis de ikke møtte til urinprøver. Disse opplevde i ulik grad å bli hørt når 

det gjaldt valg av medikamenter. 

Artikkelen konkluderer med at deltagerne generelt får et bedre liv ved å følge LAR-

programmet, men at det først og fremst gjelder de som synes det er greit å følge regler og 

kontrollrutiner knyttet til oppfølgingen. De fleste opplever imidlertid å ha liten grad av 

innflytelse over hjelpen, og uttrykker derfor frustrasjon. Disse deltakerne har antakelig 

lavere livskvalitet enn det de kunne hatt ved en større grad av opplevd medvirkning. Enkelte 

beskriver også manglende likeverdighet i forholdet til de ansatte ved LAR - noe som 

oppleves demotiverende og ydmykende» (Granerud og Toft 2015). 

Med dette lille utvalget klarer forfatterne Granerud og Toft å få fram en ambivalens hos 

pasientgruppa som vi ser hver dag, men som ikke nedfeller seg som en viktig erkjennelse i SERAFs 

omfattende rapporter.  

Som det fremgår av vedleggene der brukerstemmene kommer til orde, er det også sånn at mange av 

de vi har snakket med, konstruerer ordninger på siden av LAR-systemet. Mange av disse ordningene 

er delvis lovlige, og mange er direkte ulovlige. Men ingen vet hvor mange, for eksempel av de som 

faktisk er tilfreds, som er tilfreds fordi de kompenserer for manglende hjelp i LAR med individuelle 

ordninger. Det ligger i sakens natur at det heller ikke finnes kunnskap om hvor mange som 

kompenserer med supplerende ordninger «på si» (selv om LAR er svært interessert i «sidemisbruk»).  

 

Hvor stor er målgruppen? 
Det sies at det praktisk talt ikke er ventelister (Statusrapport 2018, side 6). Det er følgelig ikke mange 

som søker uten å komme inn. Likevel sies det noen steder at det er like mange i målgruppen 

(«opioid avhengige, oftest med bruk av heroin i injeksjon») utenfor, som i LAR.  

I FHI-rapporten, Rusmidler i Norge 2016 er antallet med problematisk opioid bruk (de fleste 

utenfor LAR) anslått på to ulike måter til 7700 (6200- 10300) eller 9000 (6700-14 000). Dette 

peker i retning av at det omtrent like mange i som utenfor behandling. Siste rapport fra FHI 

[referanse til Gjersing 2016] viser imidlertid at andelen som primært dør av heroinbruk, har 

kommet ned i under 1/3.  Med dette som utgangspunkt kan det antas at antallet som i 

første rekke bruker heroin og fortsatt er utenfor LAR, er kommet ned i ca. 3000. De andre 

dør av ulike kombinasjoner mellom benzodiazepiner og opioidholdige legemidler, ikke 

sjelden sammen med alkohol og/eller antidepressiva. Mange av disse vil være utenfor 
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målgruppen slik LAR fungerer i dag, men likevel er konklusjonen at LAR ikke når frem til alle 

som trenger behandlingen (Statusrapport 2018, side 9). 

Her bruker man altså dødelighet som indikator på omfang av målgruppen. Vi stiller oss usikre på 

denne beregningsmåten, men noterer at et minimumsanslag tilsier at 3000 er utenfor LAR. Mange 

av disse vil være tidligere pasienter i LAR, mens andre igjen ikke har latt være å søke seg inn, av 

grunner som ikke er undersøkt. 

 

Hvorfor er noen i målgruppen utenfor LAR? 
Det er to mulige grunner til at folk i målgruppen ikke er LAR-pasienter: de vil ikke eller de får ikke lov. 

Av de som ikke får lov, kan det være at man ikke kommer inn når man søker eller at man blir «kastet 

ut».  

Det er pr 2019 i underkant av 700 hvert år som skrives ut av behandling. 9 av 10 pasienter forblir i 

LAR, sies det, og det er et tilfredsstillende resultat (Statusrapport 2020, side 6).  

Videre hevder de at det praktisk talt ikke er noen som er blitt «skrevet ut mot sin vilje etter 2008». 

Hovedgrunnen til «avbrudd» er at pasienter «selv slutter». Dette gjelder pasienter som slutter å 

møte opp og de som gir beskjed om at de ikke ønsker å fortsette. Det er også noen som spesifikt 

ønsker annen behandling eller ønsker å slutte. Antallet som avsluttes ufrivillig er lavere enn 

forekomsten av dødsfall. Blant de som avslutter frivillig er et fåtall i en ferdig rehabilitert eller stabil 

fase. 

Uansett grunn, tilsier et grovt anslag (Statusrapport 2018, side 7) at ca. 10 % årlig, under hele 20 års-

perioden har avsluttet behandlingen.  

«Registreringene skiller mellom utskrivninger besluttet etter helsefaglig vurdering, de som 

styres av pasienten selv og de som skyldes dødsfall. Utskrivningene kan skje uavhengig av, 

eventuelt mot pasientens vilje. Om pasienten slutter å komme eller aktivt beslutter 

avslutning, er dette kalt selvvalgte behandlingsavbrudd. I 2018 ble 64 (9,8 %) av de som ble 

utskrevet etter beslutning av behandlende tiltak mens 460 (70.6 %) var selvvalgt. 127 ble 

avsluttet som resultat av dødsfall (19,5 %). 

(…). Svært få har blitt utskrevet mot sin vilje etter 2008. Hovedgrunnen til avbrudd er at 

pasienter selv slutter i behandling. Dette gjelder pasienter som slutter å møte opp og de som 

gir beskjed om at de ikke ønsker å fortsette. Andelen dødsfall er nokså konstant i forhold til 

antallet i behandling» (Waal et.al. 2019: 7). 

Dødeligheten er antagelig en følge av sykeligheten i pasientgruppen fra før. Dette er ikke stedet for å 

diskutere dødeligheten nærmere, men vi vet at det å være i LAR er en svært effektiv beskyttelse mot 

overdosedødsfall. Tar vi bort dødsfallene er det i overkant av 500 personer som slutter i LAR hvert 

år. Av disse slutter de fleste etter «eget valg» (7/10) mens 1/10 er skrevet ut etter «beslutning fra 

behandlende tiltak». SERAF vurderer at dette antallet er tilfredsstillende: 

«Lite tyder på at Norge har en praksis som fører til at mange pasienter trekker seg vekk. 

Utskrivning mot pasientens ønske er dessuten i dag nesten utelukkende knyttet til 
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forsvarlighetskravet. Pasienter som fortsatt bruker ulike rusmidler, beholdes i LAR så sant 

dette kan gjøres forsvarlig. Stramme vurderinger av forsvarlighetsbetingelser kan imidlertid 

gjøre at pasienten reagerer med å slutte å komme, og grensen mot utskrivingsvedtak kan 

være uklar» (Waal et.al. 2019: 9). 

Her sies det flere ting, og igjen bør SERAF her berømmes for åpenheten i fremstillingen. Det 

innrømmes at skillet mellom de som slutter av egen vilje (for eksempel slutter å komme) og de som 

blir aktivt skrevet ut (med henvisning til «forsvarlighetskravet») kan være uklare. Konklusjonen vår 

blir imidlertid en annen enn deres. Fra brukerstemmene lyder et brøl av fortvilelse over det rigide 

regimet i LAR, som SERAF er så tilfredse med. Allerede der er det en verden av forskjell i opplevelse. 

Men der ligger også kilden til vår alternative tolkning av skillet mellom tiltakenes utskriving og 

selvvalgt utskriving. Rapporten kommenterer også at det ser ut til å være ulik praksis for utskriving i 

regionene, og det gjenspeiler stemningen vi fanger opp at LAR-midt og Vestfold er «verstinger» når 

det gjelder manglende imøtekommelse overfor deres pasienter (se kapittel 8). Hvorvidt de skrives ut 

etter «tiltakenes vedtak» eller om pasienten slutter av «egen vilje» blir i denne sammenhengen stort 

sett meningsløse kategorier. LAR skulle blant annet være livreddende medisin, det er derfor litt av et 

mysterium at ikke alle som har nytte av det melder seg som interesserte pasienter og at hele 10 % 

avslutter behandlingen hvert år. Man også spørre hva det sier om dødeligheten blant de som som 

ikke er LAR når praktisk talt ingen av de ER pasienter er å finne blant de mer enn 250 årlige ofrene 

for overdoser. Det betyr nødvendigvis at de som omkommer er utenfor LAR, og hvis dette er ca 

3000, innebærer dette en dødelighet rundt 6 %. Man må spørre hvorfor dette ikke utløser nasjonal 

alarmberedskap.  Selv med et estimat på 6000 i målgruppen utenfor LAR, blir dødeligheten 3 %. 

Dette er sensasjonelt høye tall.  

Hva vet vi om de som slutter? Her innrømmer forfatterne av Statusrapporten at de står på relativt 

bar bakke. En grunn kan blant annet være at folk i målgruppen har lite kontakt med innsøkende 

instanser, fastlege eller NAV: 

Forutsetningen er imidlertid at pasienten henvender seg til fastlege eller NAV, og en del 

rusmiddelbrukere har så vidt liten kontakt med denne instansen og kanskje også skepsis 

overfor LAR-systemet. Slike forhold kan ligge bak den andelen brukere som ikke er i 

behandling. Det kan imidlertid også være en andel som ikke ønsker behandling av ulike 

grunner. 

Et annet problem kan være at pasienten ikke møter til opp til behandlingen etter innvilget 

rettighet, og enkelte pasienter har dessuten særlige ønsker som kan være vanskelig å innfri. 

Dette kan gjelde ønsker om bruk av spesielle medikamenter og ønsker i forhold til 

institusjonstype og/eller krav i forhold til grad av kontroll eller oppfølging. Det er grunn til å 

vurdere om inntaksrutinene kan gjøres mer elastiske, men evaluering bør være en 

forutsetning. 

Det er dessuten en klar og sikker tendens til at utskrivning mot pasientens vilje er på vei ut 

og nesten ikke brukes. Utskrivning mot pasientens ønske er i dag knyttet nesten utelukkende 

til forsvarlighetskravet. Også pasienter som bruker ulike rusmidler vil beholdes i LAR så sant 

dette kan gjøres forsvarlig i forhold til pasientens sikkerhet og i forhold til sikring mot 

lekkasje og videresalg. Det kan være tilfeller hvor behandlende LAR-tiltak setter opp 



66 
 

forsvarlighetsbetingelser som gjør at pasienten reagerer med å slutte å komme, og grensen 

mot utskrivningsvedtak kan være uklar (Statusrapport 2018, side 8). 

I selve undersøkelsen gjengir de en oversikt over nesten 400 som er utskrevet om grunnen til at de 

slutter. 

Grunner til utskrivning (Statusrapport 2018, side 15): 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Eget ønske om 
avvenning  

2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 

Misfornøyd  0,8 % 0,9 % 1,3 % 1,2 % 2,4 % 

Manglende 
effekt/uforsvarlig  

0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,5 % 

Behandlingsvansker  0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 

Annet  2,1 % 2,5 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 

 

De små prosentpoengene får betydningen av utskrivningene til å se bagatellmessige ut, men 

prosentene skal forstås som andel av totalt antall pasienter i LAR. I tillegg har de bare tall for litt mer 

enn halvdelen av de som skrives ut. Tabellen mangler også bunnlinje («total») som kunne illustrert 

verdienes andel av totalen.  

1. Det ser her ut som om en stor andel selv ønsker å gå ut for å trappe ned på medisiner.  

2. Den største kategorien er imidlertid «ukjent», hvilket vil si at de ikke har klart å lage en 

kategori de viktigste grunnene til at pasienter går ut av LAR.  

Når det gjelder 1) er det som vi skal komme tilbake til, gode grunner til å tro at dette er misvisende. 

Antagelig er det en stor andel av pasientene som av forskjellige grunner slutter å bruke dem, og til 

slutt forsvinner ut av «systemet». Sluttproduktet er uansett at de ikke vet, og innser at grensen 

mellom kravene til pasienten og utskrivingsvedtak kan være uklar. Men først og fremst er dette noe 

de ikke vet.  

Man vet ikke hvorfor minst 3000 mennesker lar være å stille seg i kø for medisinering mot en tilstand 

som er både dødelig og sosialt invalidiserende.  

Men det gjør kanskje vi? 

 

En høring av brukerstemmer  
Skyggeutvalget avholdt en høring om «livet i og rundt LAR» høsten 2018 (vedlegg 6). Vi hadde, som 

omtalt innledningsvis, forberedt oss grundig. Vi hadde arbeidet oss ned til et nøye utvalgt sett med 

spørsmål.13 Et lokale var innleid, og invitasjoner sendt ut bredt.  

Spørsmålene de forskjellige ble bedt om å svare på var:  

 
13 Spørsmålene rettet seg mot sensitive personopplysninger. Dette kunne vært problematisk ut fra et 
personvernperspektiv. Invitasjonen gjaldt imidlertid en offentlig høring der man selv meldte seg på.  
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Hva er din forbindelse med LAR? (Pasient, tidligere pasient eller i målgruppa) 

Pasienter i LAR: 

- Har du noen gang ønsket å bytte medisin og hvordan opplevde du det? 

- Har du noen gang tenkt på å forlate LAR, evt hvorfor? 

Tidligere eller tidligere-tidligere (reintatt): 

- Hvordan ble behandlingen avsluttet? 

- Hva var det som gjorde at du avsluttet behandlingen 

Til de utenfor LAR (som ikke vil eller har avsluttet behandlingen): 

- Kunne du tenke deg å være pasient i LAR? 

- Hva er det eventuelt som gjør at du ikke søker deg dit? 

Så mange hadde annonsert deres deltagelse, at vi følte oss nødt til å forberede oss på et stramt 

tidsskjema. Antallet deltagere ble imidlertid svært begrenset, og vi har diskutert grunnen til dette i 

kapittel 2. Høringen fant sted i Oslo, men vi ville også gi mulighet for aktuelle kandidater til å sende 

inn deres høringssvar. Til sammen har vi fått i overkant av ti innspill på spørsmålet om «livet i og 

rundt LAR». Disse er gjengitt i vedlegg 7. Her nøyer vi oss med noen oppsummerende betraktninger.  

Aller først er det nødvendig å påpeke at vi var svært oppmerksomme på å ikke ende opp som en 

klagemur. Under forberedelsene til høringen var vi som utarbeidet spørsmålene til høringen særlig 

oppmerksomme på faren for å ensidig fokusere på det negative. Det første spørsmålet folk ble bedt 

om å svare på var derfor, «hvor ville du vært i dag hvis det ikke hadde vært for LAR?» (men dette 

kom av uklare grunner ikke med på selve invitasjonsbrevet). Temaet kom også opp flere ganger 

under forberedelsene, i samtaler og på diskusjonstråder på facebooksiden til Skyggeutvalget. Det har 

hele tiden vært en prioritet å presisere at LAR er et livreddende tiltak for svært mange mennesker.  

 

Medisinutvalget 

LAR har i dag tre medisiner å tilby pasientene: Metadon, Subutex og Suboxone. Metadon tilbys i 

første rekke i flytende form blandet med solbærsaft (40% av pasientene får dette). Morfintabletter 

tilbys i svært sjeldne tilfeller. Begrunnelsen for disse medisinene kan man lese mange steder i 

SERAFs rapporter. I retningslinjene til LAR-forskriften advares det mot at benzodiazepiner («piller») 

skrives ut til pasientene, men dette gjøres overfor nesten 30 % av pasientene. Vårt siktemål i denne 

delen er å avdekke hvordan medisinene oppleves av pasientene.  

I Statusrapporten fra 2020 brukes ordet «bivirkninger» fire ganger, og da i sammenheng med at 

pasientgruppen blir eldre, behandling av Hepatitt C, og noen former for metadon. For mange LAR-

pasienter spiller bivirkninger en stor rolle i hverdagen. Et gjennomgangstema i Skyggeutvalget er at 

medisinene har til dels kraftige bivirkninger, ikke dekker alles behov og kan være mer plagsomme 

over tid. 

1. For det første sier mange at medisinen ikke passer, ved at den gir bivirkninger eller ikke 

dekker det den sies å gjøre. Det er fåfengt for mange å hevde dette overfor LAR, som tolker 

alle innspill som forsøk på manipulering. 
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Dette kommer for eksempel fram i historien om «Siv». «Sivs» historie er kjent fra 

forskningen til Bartozsko. Siv har fartstid som bruker av alt mulig av ulovlige rusmidler 

inkludert opiater nesten fra barnsben. Hun er i dag pasient i LAR men har egen ordning med 

medisiner utenfor LARs katalog. Siv ble dårlig av medisinene hun fikk i LAR. Hun hadde en 

avtale med en lege som ga henne resepter på medisiner hun kunne bruke. Men dette fikk 

hun først etter å ha kjempet en lang kamp med LAR (Bartozsko 2018). Avhandlingen kommer 

også inn på andre pasienter i LAR. De reagerer ulikt på medisinene. De fleste opplever 

omfattende bivirkninger og funksjonsnedsettelser. De har fortsatt russug og føler seg uvel. 

Det er flere i høringen (vedlegg 6) som uttrykker det samme.  

2. Medisinen kan være farlig for enkelte pasienter 

Det reageres på at LAR gir metadon til folk med diagnostiserete hjertelidelser. Det hevdes at 

dette er noe som også får alle hjerteleger til å reagere. Hvor mange er det som har utredet 

om de tåler medisinen de får? 

3. Medisinen endrer virkning over tid 

Mange eldre LAR-pasienter sier at de føler at kroppen tar dårligere imot metadon etter 

hvert.  

Mange av brukerstemmer rapporterer om omfattende bivirkninger, til dels så sterke at de ikke kan 

eller vil bruke medisinene LAR tilbyr.  

Medisinene reduserer «russug», men er ikke like effektivt for alle.  

Under arbeidet med denne rapporten ble det bestemt at LAR endret leverandør av Metadon. Dette 

virker rart. På denne måten blir medisinutvalget enda mindre. Hvis poenget hadde vært å spare 

penger kunne man antagelig spart en del ved å gå over til tabletter. Mange pasienter ville også heller 

foretrekke metadon i tablettform. Men dette er visstnok vanskeligere å kontrollere for «lekkasje» 

(som for SERAF er en hovedbekymring). I forbindelse med den annonserte forsøksordningen med 

«heroinutdeling» er det imidlertid også mye som tyder på at det kommer lettelser i tilgangen på 

andre medikamenter (Eide og medarbeidere 2019).  

 

Vanskeligheter med å forhandle fram gode ordninger  

I denne delen samler vi først og fremst opp hovedpunkter av det som er kommet fram i høringene 

når det gjelder samarbeid og «forhandlinger» med LAR. Det som kommer fram er stor avstand og 

lite forståelse for de plagene pasientene har i hverdagen. Reglene fremstår som lite fleksible og det 

er uklart hvilket grunnlag avgjørelsene blir tatt på.  

I vedlegg 6 er det utdrag av fem høringssvar. Det som kommer fram der er temmelig alvorlig hvis det 

gjenspeiler en større helhet i totalbildet. Dette er fortellinger fra en side av forhandlingsbordet, og 

det skulle vært interessant å høre den samme saken fortalt fra motpartene. Men det er åpenbart at 

de som kommer til orde i høringen ikke føler at de når fram, selv ikke i situasjoner der et 

legmannsskjønn for lengst ville utløst unntak fra alle regler. Hvordan er det mulig å tviholde på det 

begrensede medisinutvalget når pasientene uomtvistelig blir svært syke av det de får? 
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En annen historie, som er omtalt i avisene utfyller dette bildet (den er fortalt av en ressursperson på 

feltet). 

«Den (…) handler om en mann i 60-årene. Han bor i en liten kommune i Helse Vest regionen. 

Han har prøvd å skifte LAR-medisin i fem år uten å bli hørt. Han har meldt fra om sine 

voldsomme helseplager de siste tre årene uten å bli tatt på alvor. Han har i løpet av disse 

årene fått sin helsetilstand betraktelig forverret, blitt deprimert og motløs. Jeg ble hans 

pårørende og i løpet av det siste halvåret er livssituasjonen hans totalt endret. 

Han har fått ny fastlege, ny LAR-lege og ruskonsulent. I tillegg har han fått hjelp fra 

kommunen til å vaske klær og rengjøre hus, noe som var svært utfordrende for denne 

mannen som har vært alvorlig syk lenge. En operasjon han har ventet på i tre år er nå 

gjennomført og for første gang på veldig lenge, opplever han håp og tro på at livet kan bli 

bedre. 

Denne mannen burde ikke trenge meg. Systemet har både kompetanse og ressurser nok til å 

yte nødvendig helsehjelp til alle som trenger det, når de trenger det. Noen kaller meg modig 

som våger» (Donovan 2018). 

Hvor mange slike historier, som burde vært overflødige, finnes det? 

 

For mye vekt på kontroll 

I denne delen presenteres kommentarer om kontrollregimet i LAR. Det er velkjent at LAR opererer 

med terskler for å få være pasienter i LAR og at de opererer med grader av kontroll overfor 

pasientene. Det er like velkjent at mange av pasientene ikke er tilfreds med den store vekten som 

legges på å kontroll deres livsførsel. Her skal det også nevnes at kontrollregimet har blitt mindre 

strengt i de 20 årene siden LAR ble etablert. Etter en egen rapport om hvordan man avslutter et 

pasientforløp i LAR, anbefales det også fra SERAF at «problemer i behandlingen» skal føre til 

endringer i behandlingen og ikke avslutning (Waal, Clausen og Skeie 2018).14 Det er ifølge 

Statusrapportene svært få som i dag skrives ut av LAR «mot deres vilje». Det innebærer at selv om 

man som pasient inntar andre ulovlige medisiner, så medfører det ikke utkastelse. Men det kan 

fortsatt medføre strengere krav for å få utlevert medisinene. Henteordninger (hvor ofte man må 

hente medisinen) og hvor ofte det kreves urinprøver er de mest kommenterte sidene av 

kontrollregimet.   

- Urinkontroller fremstår i stor grad som meningsløse og som bekreftelser på at man aldri 

kommer videre fra sin «mistenkelige» status som «narkoman».  

- Fordi man har de problemene man har, blir man ikke kvitt forventningene om at man jukser 

og lurer.  

- Ansatte på utleveringssteder og LAR konsulenter står fritt til å innføre sanksjoner og 

inndragning av goder (som ukentlige henteordninger). Pasientene føler seg rettsløse.  

 
14 Disse hensiktene får imidlertid lite effekt ettersom rammene for tilpasning til den enkelte er så trange 
beskrevet.  
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De små glimtene av kontrollregimet som kom fram i høringen gjenspeiler på ingen måte de daglige 

fortellingene man kan lese i sosiale medier. Det kan henge sammen med sammensetningen av 

høringspersoner. Uttalelsene etterlater ikke desto mindre en god del spørsmål. 

- Er det klart hvem som bestemmer henteordninger og omfanget av prøvetaking? 

- Hvilke hensyn legges til grunn for disse avgjørelsene? 

- Hva er apotekenes rolle, er de kun kontrollører og leverandører eller formidler de også 

pasientenes stemme hvis de har problemer? 

- Tillegges pasientens egne synspunkter verdi i spørsmål om hva som skal til for å fungere i 

hverdagen? 

- Benyttes innskrenkinger i henteordninger som sanksjon? 

- Benyttes innskrenkninger for å hindre «sidemisbruk» og lekkasjer, og er hensynet til 

brukeren veid opp mot skadepotensialet? 

Vi etterspør flere svar på hvordan nåværende og tidligere LAR-pasienter har opplevd 

kontrollregimet. Vi antar at alle er enige i at en viss grad av kontroll med utlevering av sterke 

medisiner som i LAR er påkrevet, men hevder at dette er en ikke tilstrekkelig regulert side av LAR og 

at dette går utover brukerstemmenes livskvalitet.  

 

Forutsigbarhet 

Grunnlaget for denne rapporten gir ikke anledning til å ta opp et viktig spørsmål mange har tatt opp, 

om viktigheten av lokale variasjoner i håndteringen av LARs regler. Dette er også erkjent som et 

problem i Statusrapportene, for eksempel når det gjelder forskriving av benzodiazepiner. 

Statusrapporten gir ingen oversikt over fordeling av kontrolltiltak rundt omkring i landet (men se 

Fagrådet 2018). Det etterlater store spørsmål om det er klare retningslinjer og felles forståelse av 

disse i LAR.  

Rigiditeten i LAR-systemet er også kommentert i mange sammenhenger. Det kommer ikke minst til 

syne som uforutsigbarhet og manglende kontinuitet for pasienter som ikke har funnet seg et sted i 

tiltaksviften.  Ramms historie om datteren forteller sitt: 

Historien om «datteren» er formidlet av hennes mor (navnene er ikke hemmelige, men heller ikke 

viktige i denne sammenhengen, vi unnlater derfor å bruke dem) (Bu 2018, Ramm 2017). Datteren er 

en ung person i hjembyens rusmiljø og har slitt med sine indre demoner i hele oppveksten. Veien til 

rusmiljøet var ikke lang, og i dag sliter hun med heroin. Moren forteller om en krokete vei mellom 

mange forskjellige hjelpeinstanser, der datteren ikke finner seg til rette. Datteren går inn og ut av de 

forskjellige tiltakene, og hun blir gitt og fratatt metadon.  

Da datteren hadde fått store problemer med heroin, fikk hun metadon mens hun var innlagt i 

døgnbehandling. Så sprakk hun, og ble skrevet ut fra behandlingen. Da mistet hun også metadonen 

(Bu 2018, s. 8-11). 
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Hun opplevde et rigid system, men ikke kun på den knipne måten. De skulle følge retningslinjene 

uansett, selv om datteren ønsket lavere dose.  

– Før siste behandling trappet datteren min selv ned til 50 milligram metadon. I tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling måtte hun fortsette med 80, fordi en LAR-lege hadde skrevet det 

for et par måneder siden (…). At datteren min sier hun blir «tung» av 80, fordi hun bare 

trenger 50, hjelper ikke. LAR-legens ord er lov. Med for mye metadon øker behovet for 

amfetamin for å kvikke seg opp. Hun må da tåle å være tung i tre måneder, før hun kan få 

racemisk amfetamin. Det fører til at hun sprekker på gateamfetamin. Dermed har vi det 

gående (Bu 2018, s. 11). 

Det fremstår her ikke bare som det er regionale forskjeller, men også svært varierende praksis i 

forskjellige institusjoner for behandling, avrusing og andre. Ulik praksis er et gjennomgangstema når 

man snakker med brukerstemmer om LAR. 

 

De store spørsmålene 
I dette kapittelet spurte vi hvorfor det er så mange som slutter i LAR, og hvorfor det er så mange 

som ikke søker seg inn. Høringen og en rekke andre kilder peker på noen svar. 

På en åpen Facebook-tråd kunne man i desember 2018 lese omtrent følgende:  

Det ser ut til at flere glemmer hvordan rusmisbrukere og pasienter i psykiatrien ikke blir 

behandlet på samme måte som andre. De blir trakassert og forskjellsbehandlet av 

helsepersonell med fordommer. Her i (sted) skriver flere og flere seg ut av LAR fordi de er 

trøtte og leie av å bli trakassert i årevis. Problemet med at folk skriver seg av før de er klar til 

å leve rusfritt og dessverre har noen mistet livet etter å ha trappet seg av LAR medisinene. 

Flere av våre høringspersoner sier de har tenkt på å forlate LAR. De har fortalt om at de opplever det 

som sterkt belastende å forhandle om riktig medisinering og opplever seg overkontrollert.  

I det første innsendte svaret sies det klart: 

- Har du noen gang tenkt på å forlate LAR, evt hvorfor? 

- Det har jeg gjort før og har hatt så mange grunner til å tenke på å forlate LAR at jeg klarer 

ikke å ramse de opp. 

Ett av de andre store spørsmålene er hvorfor ikke alle i målgruppen til LAR søker om å bli pasienter. 

I vårt utvalg har vi en som ikke søker seg inn i LAR til tross for at han er i målgruppen. Han angir 

grunner som er lett gjenkjennelig (se vedlegg 6 for mer utfyllende gjengivelse).  

- Kunne du tenke deg å være i LAR i dag? 

- Ikke med de medisinene de har i dag.  

- Men du kunne hatt nytte av det?  
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- [ja] 

- Med en annen medisin, hadde det vært aktuelt å være med LAR da? 

- Ja, og med et annet regime. (…)  

- Men hvis regimet var annerledes, kunne du hatt nytte av LAR?  

- Ja (…)  

Det er av opplagte grunner vanskelig å finne et større utvalg av personer som ikke søker seg inn i 

LAR. Det er kjent at enkelte flytter utenlands. Historien om Wenche er kjent fra pressen (Hart 2019, 

Hovden 2018). Wenche flyttet til Danmark og ble innvilget heroinmedisinering i en av deres 

klinikker. 

Det er også kjent at flere i nettverket til Skyggeutvalget reiser til land der det er lettere å få resept og 

tilgang til morfintabletter av forskjellige slag, og sånn sett «lovlig» får medisiner på den måten. En av 

de som har sendt svar har laget seg en helt egen ordning på siden av LAR (se vedlegg 7).  

- Jeg måtte importere medikamenter først for mitt stoffproblem. Så ble jeg alvorlig skadet i en 

arbeidsulykke (…). Enden på smertebehandlingen min holdt på å ende i norsk rusomsorg 

grunnet usammenhengende og kunnskapsløs behandling. Da valgte jeg å bruke min franske 

lege fra mine dager som heroinist.  

- Dessverre er ikke min historie unik. Mange har som meg benyttet ulike EU-land som 

nødhavn. Vi begynte med Danmark til vi irriterte Statsråd XXXX.  

- Jeg har brukt Dr. XXXX over 16 år. Opprinnelig var det rusbehandling jeg mottok fra fransk 

helsevesen. Dette var vellykket så over tid bygde jeg ett svært godt tillitsforhold til både lege 

og system for øvrig. Slik at når behovet for nødhjelp manifisterte seg selv i denne 

sammenhengen var veien svært kort og takk vår herre for at resultatet denne gangen også 

var vellykket.  

Igjen må man spørre, hvor mange av de som regnes til målgruppen men som ikke søker seg inn i LAR 

har laget private ordninger som dette?  

 

Hvordan har de det rundt LAR? 
Som sagt innledningsvis stemmer de gode resultatene i tilfredshetsundersøkelsene dårlig overens 

med stemningen i de delene av rusfeltet Skyggeutvalget springer ut av. Det betyr ikke at 

brukerstemmene representerer hele feltet, men disse stemmene står i såpass sterk kontrast til det 

offisielle bildet at vi mener det fortjener systematiske undersøkelser.  

Tilfredshetsundersøkelsene er laget av folk med bindinger til pasientene og LAR på alle plan, og kan 

ikke betraktes som en uavhengig kilde (kapittel 11). ProLAR sin omtalte undersøkelse understøtter et 

bilde av overveiende tilfredshet. Men bak tilfredsheten skjuler det seg indikasjoner som vekker 

bekymring: svært mange føler ikke at deres individuelle situasjon blir tatt hensyn til.  
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Vi har hentet inn et knippe kritiske stemmer som har belyst problemene med det begrensede 

medisinvalget, vanskeligheter med å forhandle med LAR og det strenge kontrollregimet. Regimet er 

strengt etter alle tenkelige målestokker, men det er ikke ensartet. Det er etter alt å dømme store 

regionale forskjeller og tilsynelatende nokså tilfeldig hva man får ved forskjellige institusjoner.  

Hvordan har LAR-pasientene det? De er antagelig ambivalente. De er i første rekke takknemlige for å 

få hjelp i det hele tatt. Dernest har de delte meninger om kontroll og hjelperegimet.  

Gjennomgangen av fortellinger fra brukere i medier og forskning gir et mer detaljert og sammensatt 

bilde av livet i LAR. Vi oppsummerer i fire punkter: 

1. For det første kommer det fram at medisinene ofte ikke er velegnet til å skape en stabil tilværelse 

for alle i målgruppen. Det er mange fortellinger om pasienter som har utbytte av LAR-medisinene. 

Det  hører som understreket mange ganger med til helhetsbildet. Men det er også mange som ikke 

trives eller finner mulighet for en stabil tilværelse på disse medisinene. Vi hører en jevn strøm av 

historier om svært plagsomme og til dels invalidiserende bivirkninger. Og man skal ikke lete lenge for 

å finne støtte i andre kilder, som intervjuer i Erlik-magasinene, for å finne flere. Men dette er ikke et 

tema for Statusrapportene.  

Er det slik som Bartoszkos studier (2018a, 2019a) kan få en til å spørre om, at de som trenger andre 

medisiner mistenkes for å forsøke å «lure systemet» eller de ansatte til å gi dem noe de heller vil ha? 

Vi har ikke nok grunnlag for å svare på dette, men vi har nok av historier der pasienter viser 

åpenbare tegn på at de ikke tilpasser seg på de medisinene de får tilbud om. Og er det ikke uheldig 

for LAR at pasienter blir mistrodd når de hevder dette synspunktet? 

2. Fortellingene i dette kapittelet gir også tyngde til den erfaringen at pasientene har vanskelig for å 

nå frem overfor deres saksbehandlere i LAR. Fortellingene fyller ut det bildet vi ser konturene av i 

gjennomgangen av rapportene til SERAF og Pro-LAR.  

3. Et siste poeng vi vil fremheve, er at vi ikke bare ser et bilde av at pasientene føler seg, og faktisk 

blir overkjørt av LAR, men vi ser også et mønster der pasienter søker seg til ordninger på siden av 

LAR. LAR blir brukt til å dekke noen grunnleggende behov, for eksempel en jevn tilgang av en type 

viktig medisin, men at dette bare utgjør en del av helheten i det kroppslige vedlikeholdet i 

hverdagen. Pasienter som omtales her skaper i stor grad sine egne private tilpasninger utenom LAR. 

Flere av henvendelsene innledes med reservasjoner om at «min situasjon er ikke typisk». Men når 

disse blir mange nok må man spørre hvor typisk det er med disse «utypiske» ordningene? På et eller 

annet tidspunkt blir det et mønster av at mennesker i målgruppa skaffer seg ordninger på siden av 

og utenfor LAR. Felles for disse fortellingene er også at det ligger til grunn langvarige kamper for 

disse ordningene.  

4. Hvordan fungerer det for målgruppa generelt? Vi har ikke snakket med mange som går inn og ut. 

De vi har hatt kontakt med er vanskelig å få gjort avtaler med, og vi får hurtige og avvisende svar av 

folk på gata. Dette burde etter vårt syn være en prioritert oppgave for flere enn oss. Det er verdt å 

merke seg synspunktene til den tidligere legen ved Krikens bymisjons gatetiltak i Oslo, Sverre Eika: 

"Eika mener at det må diskuteres hvorfor så mange dropper ut, eller vegrer seg for å gå inn i 
systemet. 

– Det ofte spesielt utsatte mennesker som trenger denne typen behandling, sier han. 
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– Det bør ringe noen bjeller når en så stor gruppe velger seg bort i fra Lar, selv med alle de 
goder som følger av å være Lar-pasient. Man skifter status fra å være kriminell til pasient, får 
gratis medisiner, rett på bolig og tverrfaglig spesialisert behandling, som kan være hjelp til å 
få orden på livet sitt, sier Eika. 

– Likevel velger nærmere halvparten av gruppen med tunge rusproblemer å bo under broer 
eller på hybelhus, og slåss en daglig kamp for å få den rusen de trenger. Hvorfor diskuteres 
ikke dette?" (Renland 2018). 
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9. Hjelp med lav terskel 
Mye har skjedd etter at «norsk narkotikapolitikk» oppsto på 60-tallet. Det er ingen grunn til å 

repetere denne historien her, utover å minne om at politikken veldig raskt kom til å sentrere 

omkring straff og økning i strafferammer. Panikken var fullkommen da Stortinget vedtok at den øvre 

strafferammen for narkotikalovbrudd skulle være lovens strengeste straff i 1984. 

Behandlingssektoren vokste langsomt fram, og gjorde et byks på 80-tallet. Mediene begynte å 

omtale dødeligheten i brukermiljøene, og en rekke sensasjonelle filmer og bøker kom på markedet 

(«Hard Asfalt», «Christiane F», «Men tankene mine får du aldri», «Kjør meg til slottsparken»). Ideen 

om tiltak som kunne avhjelpe brukerstemmene i deres hverdag meldte seg, men fant ikke politisk 

gehør før Aids-epidemien hadde skapt en annen panikk. Tanken om å hjelpe brukere av «narkotika» 

i hverdagen kunne bare aksepteres under helt eksepsjonelle tilstander.  

Det er også kun et par år siden politiet i Oslo jaget bort representanter for Foreningen for Human 

Narkotikapolitikk, da de delte ut rent vann, kokeutstyr og askorbinsyre i byens sentrumsgater. Finnes 

det andre tiltak som vilkårsløst tilbyr hjelp til de brukerstemmene som trenger det mest? Vi tror det 

ikke. Og hvordan skal man da eventuelt tolke det, at det er en frivillig organisasjon som har laget et 

slikt tilbud, og ikke en offentlig virksomhet?  

Rusreformutvalget har satt spørsmålet om hjelp og kontroll på spissen med deres modell (NOU 

26:2019). I dette kapittelet ser vi kort på hvorfor det å tilby hjelp er så vanskelig, og vi fortsetter med 

det kontroversielle tiltaket med å dele ut sprøyter: 

Å dø av Aids gjorde som vi så over, at man fikk sympati. Dette da i motsetning til de mest utsatte 

brukerstemmene, som ikke fikk sympati. Ønsket om å «forhindre narkotikabruk» trumfet alle andre 

hensyn, og alminnelig hjelp. Det kom til uttrykk på denne måten i forbindelse med opprettelse av 

Aids-informasjonsbussen: 

Et relevant argument mot et tiltak som Aids-informasjonsbussen, er at det lett vil kunne 

oppfattes som en legitimering av narkotikabruk fra myndighetenes side. Står den strenge 

norske narkotikapolitikken til troendes når personer som tar narkotika med sprøyte, får 

sprøyter - endog gratis – fra offentlige tiltak? Kan samfunnet leve med doble signaler som at 

man på den ene siden risikerer straffeforfølgelse ved å røyke hasj, mens man på den annen 

side kan få gratis sprøyter for å injisere heroin? 

I forlengelsen av dette kan det tenkes at lett tilgang på sprøyter fører til at brukere av såkalt 

tunge narkotiske stoffer ikke betrakter faren for å bli hivsmittet som et incitament for å 

slutte å ta narkotika med sprøyte. Et tiltak som "bussen" bidrar således til å opprettholde en 

ikke ønsket atferd og subkultur. Det kan endog tenkes at ungdom som er i risikosonen, men 

som på grunn av smitte-faren ville avstått fra å begynne å ta narkotika med sprøyte, 

vurderer at det nå vil være "sikkert" og dermed går inn i tungt misbruk. Det kan også stilles 

spørsmål ved om slike tiltak bidrar til å normalisere en subkultur samfunnet ønsker å få bukt 

med. (…) 

Sett i sammenheng med målet for den norske narkotikapolitikken om et narkotikafritt 

Norge, ville en mer konsekvent politisk linje på mange måter være å øke innsatsen for å 

bekjempe bruken av narkotika. Den ideelle løsning ville naturligvis vært om en gjennom en 

stor satsing på ulike tiltak kunne fjerne årsaken til at ungdom (og voksne) bruker narkotika, 
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behandle de som allerede har problemer knyttet til bruk av narkotika og hindre at det 

kommer narkotika til landet. Så lenge en slik løsning må sies å være utopisk, er det imidlertid 

ikke bare et praktisk, men også et etisk spørsmål hva en kan gjøre fra det offentliges side for 

å hindre at hiv-smitten sprer seg gjennom at flere bruker samme sprøyte. Norske 

myndigheter har i dette tilfelle valgt å overordne hensynet til epidemi-bekjempelsen selv om 

det skulle gå på bekostning av bekjempelse av narkotikaproblemene (Skretting, Ervik og Øie 

1993, side 6-7).  

Her blir det overordnete målet satt som grunn til ikke å hjelpe. I 1988 ble Aids-informasjonsbussen 

satt i operasjon (med blant annet Randi Ervik og Tove Bøygard bak rattet), som det første 

«lavterskel» hjelpetilbudet.   

Hvordan løste man problemet med at det da i praksis oppsto et «straffritt» område i en viss radius 

rundt «bussen»? Dette medførte en begrensning i politiets anledning til å pågripe folk i besittelse av 

ulovligheter! Fra starten var det visstnok enkelte konfrontasjoner med politiet om disse 

spørsmålene. Ifølge involverte personer, løste man dette rent praktisk i samtaler med politiet, der 

politiet uformelt lovet å holde avstand (for å ikke hindre at hjelpetiltaket ble brukt av de som trengte 

det) og at bussens ansatte selv opprettholdt en regel om at omsetning av ulovlighetene ikke ble 

tolerert. Ved overtredelse ble bussen stengt og «kjørt inn» for kvelden. (Og dette skjedde.) 

Etter en langvarig politisk strid, ble dette tilbudet utvidet og gjort permanent. Svært aktive 

ruspolitiske organisasjoner og representanter for behandlingsindustrien, muligvis i allianser med folk 

fra forskningsmiljøet og forvaltningen, arbeidet aktivt mot at dette tilbudet skulle innarbeides i det 

ordinære tilbudsspekteret. Men etter hvert ble sprøyteutdeling gjort permanent.  

Slik har historien om «lavterskeltiltakene» ytterst langsomt vokst fram. Tiltak er foreslått, blitt til 

gjenstand for årelange politiske kamper, der ruspolitiske organisasjoner har motarbeidet forslagene 

med alle tenkelige og noen utenkelige virkemidler. Kravet om metadon, som ellers ble tilbudt i de 

fleste andre land, ble bastant avvist. Og da Aidsepidemien tvang fram noen innrømmelser også på 

dette området, ble det gitt til et knøttlite utvalg, før det ble satt i gang nye forsøksprosjekter. 

Fortsatt med svært få pasienter og terskler for inkludering som var, bokstavelig talt, umulige å 

oppfylle (Frantzsen 2000).  

De hardest rammede brukerstemmene var på 80- og 90-tallet overlatt til sosialkontorene for å klare 

seg på boligmarkedet. I de store byene betydde det hospitser. Livet på disse hospitsene er i liten 

grad dokumentert fra brukerstemmenes opplevelse, selv om de er omtalt her og der i bøker. Gradvis 

tok Oslo kommune over noen botiltak (og kalte dem «Hus»), og på den måten oppsto en type 

lavterskeltiltak som gikk under den politiske radaren og gikk dermed klar av den frenetiske 

motstanden man hadde sett tidligere. I disse husene etablerte man helseoppfølging (sårstell), tilbud 

om assistanse ved kontakt med behandlingssektoren (utredning, avrusing), sosialtjenester og 

barnevern. Beboerne fikk husly, døgnkontinuerlig tilstedeværelse og etter hvert matservering. 

Enkelte helsearbeidere har muligvis også gitt veiledning i hvordan sette sprøyter. Dette ble også 

kontroversielt, men løst da noen kreative sjeler lagde en kortstokk med «J-kie cards», som ble delt ut 

i brukermiljøene. Da striden om «sprøyterommene» sto på som verst, hadde blant annet «Husene» i 

Oslo fungert som sprøyterom i mange år. Men de ansatte passet på å ikke snakke høyt om akkurat 

dette.  
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Sprøyterommet ble foreslått etter modell fra Nederland og deres «fixing rooms». Denne striden ble 

like langvarig som de foregående. Etter mye fram og tilbake ble en foreløpig ordning tillatt i Oslo, 

som motvillig etablerte et lokale. Da dette var klart, fant Riksadvokaten, antagelig i samråd med et 

utvalg ruspolitiske organisasjoner og kanskje enkelte fra forvaltningen, ut at sprøyterommet kunne 

være i strid med straffeloven, og leverte en innsigelse. Dette medførte en forsinkelse på 

etableringen av sprøyterommet med omtrent to år, selv om det kunne vært løst på samme måte 

som ordningen med Aids-informasjonsbussen i 1988 (se også Skjælaaen 2006).  

Forbudet mot «narkotika» ha konsekvent blitt tolket som et hinder for å tilby mennesker hjelp. En 

gjenganger i argumentasjonen har vært at det sender et «signal» som bruk av ulovligheter er 

akseptabelt. En forsker ved SIRUS, nå Folkehelseinstituttet, gikk så langt som å si at tilbud om 

substitusjon (metadon og subutex), var direkte ulogisk (Ødegaard 2011). Så vidt vi kan se har denne 

vurderingen aldri vært gjort til gjenstand for en grundig politisk gjennomgang.  

Å hjelpe mennesker, mange i den ytterste nød, og med stigende dødelighet, måtte kjempes fram, 

skritt for skritt. Hvert eneste tiltak var kontroversielt og gjenstand for trenering. Å hjelpe mennesker 

helt uten baktanker var utenkelig. 

De endelige hjelpetilbudene ble utformet i kompromiss med motstanderne. Hvis man skulle tilby 

hjelp, skulle man legge inn noen betingelser som kunne trekke den enkelte i «rusfri» retning. Mest 

omtalt er kriteriene for å få metadon, i oppstartfasen for 20 år siden. De heldige måtte blant annet 

dokumentere at de hadde gjennomført flere forsøk på annen behandling og ikke ha uoppgjorte 

straffesaker med politi og domstoler. For mennesker som lever på siden av loven, som begår 

lovbrudd i kraft av deres bruk av ulovlige medikamenter, var det bare tilfeldigheter som gjorde at 

man kvalifiserte. Men sett politisk, var dette en måte å gjennomføre en moralsk test. Klarer du det 

ubehaget som følger med å avstå fra livsførselen din en viss periode, har du vist deg verdig. Ved å 

vise at man klarte å ikke ligge under for problemet man søkte hjelp for, kunne man få hjelp for 

problemet. Sådan er velferdsstaten, selv om de fleste av disse kravene er fjernet i dag.  

På sprøyterommene oppsto en del av de samme temaene. Man skulle registrere seg før første gangs 

bruk basert på et intervju. Det var kun ett tilbud i byen, og dette hadde begrenset åpningstid. Man 

må ofte vente på tur, for det er begrenset antall rom. Det er varierende grunner for disse 

begrensningene, men alle bidrar til å høyne terskelen for hjelpen/assistansen. Prosedyrene på det 

som nå heter «brukerrommet i Oslo er beskrevet på denne måten av en av de ansatte: 

Første post kaller vi Inngangen. Her tar vi imot brukerne, sjekker deres brukernummer, noe 

alle som er hos oss har. Brukernummeret står i en mappe, og i denne mappen står det hva 

slags rusmidler de bruker, og når de var i brukerrommet sist. Vi tar også en rusvurdering, 

altså vurderer hvor ruset de er, og om de eventuelt er for ruset til å bruke enda mer 

rusmidler hos oss. Brukerne må også vise oss hvilket rusmiddel de har med seg inn. De er 

pliktig til dette for å kunne bruke Brukerrommet. 

– Neste post er Injeksjonsrommet. Her gir vi brukerne det brukerutstyret de trenger, som 

rene sprøyter og askorbinsyre. Vi er tilstede og følger med på når de bruker rusmiddelet og 

griper inn ved behov, som for eksempel ved overdose. Det er her på Injeksjonsrommet vi gir 

veiledning knyttet til hvordan de kan innta rusmiddelet på en så trygg måte som mulig, samt 

gir åreveiledning til de som trenger det. 
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– Deretter er vi i en time på Hvilerommet. Her fortsetter vi observasjonen av brukerne etter 

at de har inntatt rusmiddelet i Injeksjonsrommet. 

– Den siste posten er Samtalerommet. Her gir vi tilbud om samtale knyttet til hva de måtte 

ha behov for, som for eksempel dersom noen har opplevd et dødsfall, har problemer der de 

bor, rådgivning knyttet til helse- og sosiale tjenester og mye mer enn dette (Morten 

Sortodden intervjuet i «Vernepleieren» sommer 2020). 

Man strekker seg langt for å tilby assistanse. Vi må anta at det å være i hvilerommet og 

samtalerommet er frivillig. Men er man ikke registrert, for ruset eller har med «feil» medikamenter, 

kan personalet avvise brukeren. Man kan også bli utestengt for å ikke overholde reglene, for 

eksempel ved «utagerende oppførsel». Dette skjer, om enn sjelden.  

På «husene» fikk disse betingelsene litt andre former. Man tilbød, og tilbyr, husly for en begrenset 

periode, i sentrumsnære omgivelser. Hvorfor kan man ikke tilby bolig for en lengre periode? Under 

trussel om utkastelse, legges det til rette for å lede beboerne inn i behandlingskjeden. De ansatte 

fordeler beboerne seg imellom, for å følge dem opp med tanke på videreformidling, aller helst i form 

av behandling som siste stopp (altså avrusing og den omstendige prosessen med utredninger). Man 

skaper et godt miljø, for derigjennom å lage et fundament for å komme i tale med den enkelte 

beboer. De ansatte går på særlige former for samtaletrening, for å få beboerne til å snakke seg selv 

inn i behandling.  

Kan man vite at terskelen er «for høy» i sprøyterommet i Oslo? Det kommer an på hva man mener 

terskelen bør være, men at det er en terskel kan alle bevitne ved å bevege seg i omkring i nabolaget. 

Selv «lavterskel» inneholder en terskel, og det burde mane til ettertanke. Er det virkelig ikke mulig å 

stable et tiltak på beina som tilbyr hjelp vilkårsløst? 

Skyggeutvalget var på en av flere runder med FHN og deres ambulerende utstyrsutlevering. De går 

to runder i sentrale oslogater hver dag, der de tilbyr pakker med rent vant, askorbinsyre og sprøyter 

(med mer). De deler også ut Nalokson (motgift). Ved Jacobskirken møter vi en mann og en dame 

som sitter og fikler stillferdig med sine ting i ly for det mest påtrengende av innsyn. Vi spør om vi kan 

snakke litt og det er greit. Mannen er rundt femti og en gammel traver i gatemiljøet, vi får vite at det 

er amfetamin som gjelder for disse to. Damen holder seg litt mer i bakgrunnen, men begge er preget 

gatelivet og lever opp til forestillingene om den skitne bruker. Mannen forteller at han er tilbudt en 

plass i en nybygget og forseggjort boenhet litt utenfor sentrum. Dette var et tilbud forbeholdt et lite 

utvalg, med under ti plasser. Han var likevel ikke sikker på om han kom til å flytte dit.  

Hva tenker de som arbeider i lavterskeltiltak og lavterskeladministrasjonen om folk som sliter med 

dårlige perioder som strekker seg over tid, som i tilfellet med denne mannen? De må forventes å ha 

en viss erfaring med mennesker som virker svært hjelpetrengende, og vegrer seg for å ta i mot hjelp. 

Men melder det seg ikke på et eller annet tidspunkt en oppgitthet, eller tilbaketrekking, der man sier 

at «han får klare seg selv, vi har gjort alt vi kan»? Så går han tilbake til uteliggerlivet, noen ganger 

avbrutt av tre dager på et akuttovernattingssted.  

Eller er problemet at man ikke klarer å lage et tilbud uten innebygde terskler, på pasientens 

premisser?  
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Noen meter bak det omtalte paret, klemt inntil kirkeveggen på blindsiden, satt en sammenkrøpet 

skikkelse. Han var enda mer forsoffen, tydelig heroinfjern. Han balanserte tingene sine som dels 

hang i bagger over skuldrene og dels stakk ut av lommer og poser. Han enset oss så vidt da vi 

nærmet oss, fullt konsentrert om en sprøytespiss og blodårene på hånden. Trenger du noe utstyr, 

spør FHN, askorbinsyre, vann osv. «Jøss, er det noen som deler ut det?», mumler vår venn 

takknemlig og tar imot. Vi føler at vi forstyrrer og trekker oss tilbake. 

Alle som tar en tur i områdene rundt sprøyterommet i Oslo vil kunne observere lignende hendelser 

og situasjoner. Det dette forteller oss, er at lavterskeltiltakene opererer med terskler som gjør at det 

gjennomgående er mange som blir avskåret fra hjelp. Mannen i det siste eksempelet ville for 

eksempel ikke kommet inn på sprøyterommet, av minst en grunn: har var for påvirket av heroin 

allerede.  

Hvert enkelt av lavterskeltiltakene lages helt sikkert med innebygde terskler (ofte ikke en gang 

påtenkt som terskler) med de aller beste hensikter. De lages hver for seg, men til sammen blir det til 

en helhetlig lavterskelsektor, ofte med ansatte som har «hjertet på rett sted» (og det er gull verdt), 

som likevel avviser det forsofne sjiktet av mennesker med rusrelaterte problemer. 

Det som sies over skal ikke tolkes slik at lokale myndigheter er blinde for den mest forsofne gruppen 

av klienter. Oslo kommune har for eksempel gjort flere grep for å fange opp klienter som «faller 

mellom» forskjellige tiltak og sendes mellom dem. I 2018 fikk de følgende oppdrag fra byråden for 

eldre, helse og arbeid: «Velferdsetaten bes om å kartlegge «gjengangere» i etatens 

institusjonsapparat og bidra til at det i samarbeid med bydelene iverksettes tiltak slik at de kan 

nyttiggjøre seg av langsiktig rehabiliteringsforløp». Velferdsetaten har pliktskyldig laget oversikter 

over personer med 10 innleggelser eller mer i rusinstitusjoner pr. år. Dette beretter om en interesse 

for de som faller utenfor. Men legg også merke til formuleringen i oppdraget: pasientene skal kunne 

«nyttiggjøre seg» av «rehabiliteringstiltak». Tanken om å hjelpe uten å skulle forandre folk virker 

helt fremmed.  

Noe er likevel kanskje på gang. Mens siste hånd legges på denne rapporten dukker det opp en 

rapport fra Velferdsetaten i Oslo, basert på intervjuer med brukerne av det åpne rusmarkedet i Oslo 

(Grav og Steenland Gulbrandsen (2020). Vinklingen er også enestående. Den tar for seg tryggheten 

til brukerstemmene og spør hvordan forskjellige etater, inkludert politiet, kan bidra til å bedre 

denne.  

Skyggeutvalget vil utfordre politikere og myndigheter til å tenke på følgende forslag (se også 

Stoltenbergutvalgets forslag nummer 14, (2009):  

Er det mulig å etablere et boligbasert tiltak satt sammen av flere nivåer? Det nederste nivået må 

være bynært men betingelsesløs hjelp, tilbud om mat og enkel helseoppfølging. De som bor der kan 

etter eget ønske søke seg til at annet nivå, med større skjerming mot bylivet og høyere grad av krav 

til indre ro (større krav til personlig orden). Et tredje nivå, med strengere krav og tilbud om 

psykologhjelp og assistanse til NAV-relaterte problemer.  

I en institusjon som dette vil man kunne legge til rette for beboerne tar styring over eget liv, uten at 

alt behøver å sentrere omkring bruk av de såkalte rusmidlene. Med den sikkerheten som ligger i et 

stabilt boforhold, assistert med medisiner fra (et mer fleksibelt) LAR, vil man kanskje kunne nå ut til 
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de sjiktene som fortsatt faller utenfor. Og, det ville være et fint svar på Rusreformutvalget forslag 

om at hjelp også på dette området skal være frivillig. 
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10. Oppsummering 
Stigmatisering gjennomsyrer håndteringen av mennesker med problemer knyttet til bruk av 

legemidler og rusmidler i hele velferdsstaten. I innledningen ble det presisert at stigmatisering betyr 

at brukerstemmene får dårligere behandling (og til tider ekskludert) i velferds- og helsetjenester, og 

blir uforholdsmessig mye utsatt for inngrep fra politi og andre kontrollorienterte organisasjoner. 

Vårt fokus er den hjelpen folk måtte trenge, og behovet for å være i fred.  

Når ordet stigmatisering er så viktig, er det fordi det setter dårlig behandling i sammenheng med 

utbredte forestillinger om brukerstemmer som gruppe. Det er en systematikk i de dårlige 

erfaringene som henger sammen med en nedvurderende oppfatning av mennesker som bruker 

legemidler og rusmidler ulovlig.  

Selv om man har et menneske foran seg, er det man ser, en som bruker «rus». Alt det andre kommer 

i bakgrunnen.   

Det første som skjer i denne prosessen er at man behandles som gruppe, og ikke som person. Det er 

det å ha en spesiell egenskap (bruk av ulovlige substanser) som overordnes alt annet. Det andre er at 

velferdsoperatører, om de er kontrollører, helsearbeidere eller sosionomer, passer på at de i hvert 

fall ikke understøtter bruk av «rus». Er man usikker, gir man heller for lite hjelp, heller enn å bidra til 

«rusfølelse».  

Stigmatisering er å bli behandlet ut fra en enkelt egenskap forbundet med nedvurdering. Alt man 

sier og gjør blir tolket i lys av denne egenskapen. Hjelpere og politi følger årvåkent med på alt som 

sies og gjøres, og alt blir tolket i lys av de negative forventningene. Tolkningsrommet blir smalnet inn 

til bekreftelser på mistanken om at man er den dårlige personen man allerede er mistenkt for å 

være. Hvis man ikke oppfyller de negative forventningene, tolkes dette som at man klarer å skjule 

dem, men hvis noe kan tolkes som å oppfylle de negative forventningene blir dette raskt tatt til 

inntekt for at «det var det man visste».  

To spørsmål melder seg: 

1. Betyr dette at brukerstemmer ikke har oppførsel der de prøver med tenkelige og utenkelige 

midler å skaffe såkalte rusmidler? Prøver vi å si at brukerstemmer generelt har god oppførsel men 

blir misforstått? 

Nei, brukerstemmer har like varierende oppførsel som alle andre, kanskje til og med dårligere. Det 

bringer sjelden det beste ut av folk å ha problemer, abstinensrelaterte problemer antageligvis mer 

enn andre problemer igjen. Det er mer vold, tyverier og lureri i de åpne rusmiljøene enn de fleste 

andre steder, og det er klart det er brukerstemmene selv som står bak brorparten av denne typen 

handlinger.  

2. Betyr det vi har sagt her at alle møter med hjelpe- og kontrollorganisasjoner er negative?  

Det fremgår forhåpentligvis av de forskjellige kapitlene at så ikke er tilfelle. Men som et speilbilde av 

gjentatte opplevelser av stigmatisering blir man vár for små tegn på nedvurdering. Det er en normal 

forsvarsmekanisme. Dette handler også om hvor sårbare og maktesløse brukerstemmene er i møte 

med hjelpere og kontrollører. Stigmatiserende holdninger og forventninger som kommer til syne i 

møte med brukerstemmer kommer derfor til å virke særlig sterkt, ofte mye sterkere enn avsenderen 
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selv forstår. Hjelperen og kontrolløren kan innbille seg at de har vært velmenende, omtenksomme 

og støttende, mens brukerstemmen har følt seg overkjørt, nedvurdert og krenket uten å ha fått 

tilstrekkelig hjelp. Og møter med stigmatiserende personer virker så sterkt, at det det krever (for 

illustrasjonens skyld) ti ganger så mange opplevelser med motsatt fortegn, for å gjenopprette tillit og 

en fruktbar relasjon.  

Uttrykket «antistigmatisering» kan kaste lys over denne dynamikken. Antistigmatisering er å 

behandle folk med forventning om at de vil opptre «normalt». Hver gang man gjør dette, fyller lite i 

den enkeltes liv. Men summeres de, fyller det enormt. Samtidig kan et lite feilskjær, fra den ene eller 

den andre, velte alt man har fått til, og sette partene tilbake til start.  

 

Stigmatisering i velferdsstaten 
Den gjennomgående stigmatiseringen viser seg med mange forskjellige ansikter. Den viser seg i 

enkeltpersoners holdninger, mer eller mindre direkte uttalt. Stigmatisering kan ofte komme med et 

vennlig smil. Den viser seg også i lover, instrukser, prioriteringer og retningslinjer. Ikke sjelden viser 

stigmatisering seg som moralske prøver. Moralske prøver skal avdekke om man er verdig som 

mottager av assistanse eller ei. Når brukerstemmene klager over stigmatisering, henvises det til alle 

disse nivåene og formene. Her gir vi en rask og diskuterende oppsummering av de foregående 

kapitlene. 

 

Helsevesenet  

Stigmatisering i helsevesenet gir mange eksempler på hvordan enkeltpersoners fordommer spiller 

sammen med regler og institusjoner. Det fundamentale prinsippet i alle rettsstater er at lover gjelder 

likt for alle. Helsetjenester er følgelig likt tilgjengelig for borgere uansett hvem de er. Samtidig er 

mennesker med rusrelaterte problemer til dels storforbrukere av velferdstjenester, nettopp i kraft 

av deres situasjon. Det finnes en særlig «rusomsorg» og en behandlingssektor, på godt og vondt, 

som kommer brukerstemmene til gode. Det er ikke utelukkende et onde å bli definert som gruppe. 

Og i velferdsstaten må det prioriteres. Den såkalte prioriteringsforskriften skal sikre at disse 

prioriteringene ikke foregår uten retningslinjer. Det viktige er å anerkjenne at det må foretas 

prioriteringer, og at disse ikke alltid kan komme mennesker med rusproblematikk til gode. Paragraf 2 

i den omtalte forskriften lyder slik: 

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1b andre ledd, når: 

a) pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og 

b) den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av 

helsehjelpen. 

Her er det med andre ord stort rom for å vurdere nytten ved helsehjelp opp mot ressursbruken. I 

svært mye omtalte saker har mennesker med rusproblematikk blitt nektet organtransplantasjon, for 
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eksempel LAR-pasienten Siv Tove Pedersen som ikke fikk stå i kø for lungetransplantasjon. Dette er 

alltid hjerteskjærende avgjørelser. Ble denne pasientens liv vurdert som mindre verdt fordi hun gikk 

på metadon og derfor som «narkoman»? Vi ønsker ikke å hevde at alle slike saker er utslag av 

stigmatisering, selv om disse avgjørelsene også kan være influert av nedverdigende holdninger til 

brukerstemmene. Det er ofte umulig å si om avvisninger (enkeltavgjørelser) i helsevesenet og andre 

steder er utslag av stigmatisering, men vi vi vet at det florerer med stereotype og nedverdigende 

oppfatninger av mennesker med rusrelaterte problemer i helsevesenet. Vi vet også at 

brukerstemmene opplever å bli avvist på grunn av slike holdninger. En forskningstradisjon som tok 

utgangspunkt i brukerstemmene ville tatt for seg disse temaene mer utførlig og systematisk. En slik 

forskningstradisjon har vi ikke.  

Det vi vet, er som vi viste i innledningen, at det finnes manualer for hvordan man skal håndtere 

pasienter med avhengighetslignende tilstander og at man skal prioritere å hindre en rusopplevelse 

framfor sikker smertelindring. Og denne prioriteringen skal gjøres med uttrykkelig henvisning til at 

pasientgruppen er «sånn og slik». Helsearbeidere kan velge å se bort fra disse retningslinjene og gi 

tilfredsstillende hjelp. Men de kan også tolke dem bokstavelig eller bli overivrige. De som arbeider i 

helsevesenets frontlinje har mulighet for å kompensere for de stigmatiserende veilederne, men 

veilederne må tolkes som førende for måten man behandler brukerstemmer. Veilederne som 

advarer mot å gi etter for spørsmål om smertelindring gir også helsearbeidere anledning til å holde 

igjen med god samvittighet, og dermed heller tilby for lite i «beste hensikt» sånn at de kan gå hjem 

og føle at de har vært snille.  

Hjelpeinstitusjonene er innrettet for å skape rusfrie mennesker. Kravene for å få glede av 

hjelpetiltakene er satt så strengt at mange ikke lever opp til dem. De som ikke lever opp til dette 

målet blir til tross for store hjelpeinstanser, i stor grad overlatt til seg selv. De blir overlatt til det 

illegale markedet og politiets stressende oppsyn. Dette viser seg ikke minst i spørsmålet om 

smertelindring, som omtalt. I en sykepleierstudie hevder forfatterne at som «ruspasient» blir 

reaksjonen brukt mot deg, uansett: 

Sykepleierens oppfatning av andre mennesker blir kommunisert i pleiesituasjonen (…). En 

pasient sa som følger: «Du bare vet det når noen har troen på deg, og når de har bestemt 

seg for hvordan du er, du kan se det på måten de ser på deg på. Jeg vet det, de har sin tvil … 

det står tvil skrevet over hele fjeset … narkoman, vet du … vil ha piller.» (…) 

Siden personer med rusmiddelavhengighet er utsatt for stigmatisering, mener vi at deres 

behov for smertelindring blir påvirket av sykepleiernes holdninger i større grad enn andre 

pasientgrupper. Når pasientene forteller at de ikke blir trodd når de formidler smerte (…), 

kan det tyde på at sykepleiere har negative holdninger. 

Den stigmatiserte personen kan reagere med selvforsvar. Denne reaksjonen kan tolkes som 

en bekreftelse på det sykepleieren trodde hun eller han allerede visste (…). Denne 

tolkningen er nettopp noe den profesjonelle sykepleieren ikke skal gjøre (Ververda, Hansen 

og Larsen 2018). 

I en annen studie kommenteres rusreformen direkte: 
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Skal rusreformen lykkes i praksis og rusmiddelbrukere få den nødvendige helsehjelpen de 

har krav på, må det skje en holdningsendring til disse pasientene i norsk helsesektor. Vi kan 

ikke akseptere gapet i forventet levealder mellom rusmiddelbrukere og resten av 

befolkningen. Det må settes av tid og penger for å utvikle nye måter for å nå disse 

pasientene (Tørnby og Thingnes 2020). 

Rusreformutvalget har, det må sies, gitt oss noe å tenke på i sakens anledning. Dette skal vi komme 

tilbake til nedenfor. 

 

Behandling 

Behandlingssektoren er formodentlig også befolket av ansatte som vil det beste for 

pasienter/beboere/elever. Noen ganger blir man overbevist om at man vet bedre enn pasienten hva 

som er godt for vedkommende, og da kan man tillate seg å overkjøre dem. Vi kan heller ikke se bort 

fra at det hersker nedsettende forestillinger blant personalgruppene rundt omkring, som nedfeller 

seg i holdningene som møter brukerstemmer. Det ville også være unaturlig om ikke holdninger som 

hersker i samfunnslivet for øvrig, ikke gjorde seg gjeldende blant de som arbeider i rusbehandling. 

Det er sjelden lett å si akkurat hva det er som ligger bak støtende og sårende oppførsel, sanksjoner 

og avvisninger av de typene som ble presentert i kapittelet om behandlingssektoren. Vi vil i under 

alle omstendigheter kreve at det innarbeides refleksjonsrom for ansatte i behandling med disse 

spørsmålene i fokus. 

Det viktigste er likevel å få på plass regelverk som ivaretar brukerstemmene på en langt bedre måte. 

Det kan ikke være sånn at personalets har stort skjønnsrom for å ilegge sanksjoner begrenses kraftig, 

og at anledningen til å bestemme utvisninger uten mulighet for at avgjørelsene kan prøves av en 

uavhengig instans.  

Behandlingssektoren ser ut til å være etablert på en forestilling om at brukerstemmene er moralsk 

tvilsomme, og dermed må gjøres til gjenstand for moralske prøver. Er det denne tankegangen som 

ligger til grunn for at det er så fritt frem for krenkelser i behandlingssektoren?  

Det er noe fundamentalt galt med behandlingssektoren. De har fått bestemme sine egne 

suksesskriterier, opererer i et felt uten tydelig politisk styring og har fått forske på seg selv. Rusfrihet 

er det gjennomgripende målet, og behandlingsideologiene bærer med seg et uavklart sett med 

totalitær ideologi. Alt dette er sammensauset med forestillinger om at man tilbyr den reneste 

godhet på vegne av brukerstemmene. Og da har vi ikke begynt å snakke om denne sektorens 

innflytelse over politikken på feltet.   

 

Politi  

Det finnes mye kriminalitet og store samfunnsproblemer for politiet å gripe fatt i. For politiet virker 

det som det å bekjempe narkotika er førsteprioritet, om det så innebærer å hindre enkeltbrukere i å 

«bruke og besitte». Det er ikke lenge siden hovedstadspolitiet fant at det å hjelpe brukerstemmer 

med å tilby blant annet rent vann og askorbinsyre, var en trussel mot deres innsats for å hindre 

deres tilstedeværelse i sentrum. Politiet forbød denne aktiviteten, foretatt av organisasjonen 
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Foreningen for en human narkotikapolitikk. Sjelden har vel hensynene til hjelp og straff blitt satt 

klarere opp mot hverandre. Men her skal det sies at politiet etter hvert endret praksis.  

Politiet er flere ganger irettesatt for å prioritere slike saker for høyt, men ingenting ser ut til å stoppe 

dem. Som understreket mange ganger tidligere, er politifolk svært forskjellige, og brukerstemmene 

anerkjenner mangfoldet i politietaten. Stigmatiseringen er først og fremst nedfelt i prioriteringen av 

narkotikasaker (et ansvar som befinner seg på styrings- og ledelsesnivå) og i store deler 

politiorganisasjonens arkaiske demonisering av alt som har med narkotika å gjøre. Hvor utbredt er 

oppfatninger som det den pensjonerte tjenestepersonen Halgeir Larsen gir uttrykk for i dette 

leserinnlegget? 

I hvilken helsekø skal rus(mis)brukere føres opp? Skal de på samme «listen» som 

kreftpasienter, hjertepasienter og andre som trenger rask behandling?  

Larsen er kritisk til forslaget fra Rusreformutvalget, og understreker poenget sitt ved å stille 

«Rus(mis)brukere» opp mot andre pasienter som alminneligvis oppfattes som mer «verdige» 

mottagere av helsehjelp. I realiteten sier han, dels ironiserende, at brukerstemmer ikke er like 

verdige som kreft- og hjertepasienter.  

Noen burde forske på hvordan politinorge oppfatter brukerstemmene, og om de er klare til å 

betrakte inntak av «rusmidler» som noe tilhørende helsevesenet. Det ser ut til å være en så 

innarbeidet del av politikulturen i alle ledd, å oppfatte narkotika helt uforholdsmessig dramatisk, at 

sterkere virkemidler må til for å endre kurs.  

 

LAR 

LAR er et enormt effektivt hjelpetiltak bygget på mistillit. Ingen skal ta fra norske politikere at de 

smått om senn fikk etablert et tiltak som faktisk hjalp brukerstemmer og reddet livet til tusenvis. LAR 

har imidlertid mye til felles med NAV. NAV-skandalen høsten 2019 viste at kjernen av velferdsstaten 

består av en mistenkeliggjørende og nedsettende tankegang om klientene. De fleste er enige om at 

velferdsstaten er et gode, men er det virkelig ikke mulig å drive dette systemet med en positiv 

innfallsvinkel? På samme måte ser det ut til å være med LAR. Mistilliten gjennomsyrer alt fra 

medisinutvalget til utlevering.  

Metadon og Buprenorfin-preparatene er valgt for å redusere/fjerne behovet for heroin, men det 

skal ikke gi noen god følelse i seg selv. Det at medisinene har store bivirkninger er underordnet 

hensynet til at de ikke skal gi god følelse. De kan heller ikke deles ut i tablettform, fordi de da lettere 

kan selges videre. Man kan ikke få med flere dagers forbruk hjem, før etter lang prøvetid, av samme 

grunner. Det skal avleveres prøver, for å avdekke sidemisbruk. Leger utenfor LAR som gir sine 

pasienter individuell behandling og medisiner, blir konsekvent og nådeløst anmeldt og fradømt 

forskrivingsretten i Fylkesnemndene.  

Det er som om medisinen skal gjøre litt vondt. Riktignok er det mange som fungerer godt på 

medisinene i LAR, men valgene er hele veien gjort i retning av det ubehagelige og plagsomme. På et 

symbolsk plan kan man si at LAR deler ut preparater som består av halvparten moralske prøver, og 

halvparten medisin. LAR er som behandlingssektoren og NAV, bygget på moralske vurderinger. Men 

dette er aldri deklamert åpent i politiske dokumenter.  
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I LAR var man veldig stolte av at man lempet på de strenge reglene i retningslinjene som ble revidert 

i 2010. Det er 10 år siden, og som alt på dette feltet, går utviklingen svært langsomt. Fortsatt 

beretter brukerstemmene om rigide regler og svakt utbygde rettigheter for de pasientene som ikke 

tilpasser seg. Det er derfor ikke underlig at man som pasient i et slikt system oppfanger signaler om 

at man blir sett ned på av de som arbeider der.  

Dette blir heller ikke så mye bedre når de sedvanlige forskningsinstitusjonene får i oppdrag å lage en 

rapport om stigmatiseringens betydning for LAR-pasienter (Steiro A, et. al 2020). Det er fint at 

politisk ledelse tar tak i stigmatisering som tema, men måten det er gjort på er pussig og lite 

opplysende. Den mangler også helt refleksjon over hva stigmatisering er og ikke er, hvordan det 

fungerer og hvordan det spiller inn overfor pasientgruppen. Forhåpentligvis varsler denne rapporten 

at man fra myndighetshold vil være mer interessert i dette temaet fremover, og kanskje, hvem vet, 

til slutt spørre dem det angår? 

 

Lavterskel 

Hvor høy er en lav terskel? I forrige kapittel viste vi hvor umulig det er for statlige og kommunale 

tiltak å tilby hjelp som ikke på en eller annen måte er bundet sammen med en ordning for å endre 

den hjelpetrengende. Man klarer ikke sette kravet om rusfrihet helt i parentes, selv om en god del 

tiltak strekker seg et stykke. Resultatet er ikke desto mindre at man lager terskler overalt, om enn 

aldri så lave. Og hver gang man lager terskler er det noen som ikke når opp.  

Problemet med å stable på beina vilkårsløs hjelp gjenspeiler som vi så de grunnleggende premissene 

for den såkalte ruspolitikken. Tanken er at den som bruker ulovlige substanser ikke er en fullverdig 

borger som kan ta ansvar for egne valg, derfor er straffetrusselen en helt nødvendig ingrediens i alle 

tiltak, også hjelpetiltak. Og hver gang man tilbyr hjelp, må man samtidig benytte anledningen til å 

lure inn litt forandring av den hjelpetrengende. Tankegangen kan dras så langt, som til å si at 

«enhver ikke-negativ kontakt» regnes som en oppfordring til ulovligheter og indirekte en form for 

«aktiv dødshjelp». 

Glemt er det at medikamentbruken sjelden er hovedproblemet, og at de fleste klarer å stoppe med 

den intensive bruken selv. Ingen steder er samfunnets fiksering på «narkotika» satt klarer på spissen, 

enn i spørsmålet om sprøyteutdeling og andre hjelpetiltak.  

 

Stigmatisering på «rusfeltet» 
I denne rapporten har vi sett mange eksempler på stigmatisering av mennesker med «rusrelaterte» 

problemer. Som sagt innledningsvis, er ordet «rus» med på å styrke gruppetenkingen vi ønsker å 

bremse. Det som kalles «rus» og «rusmidler» er for brukerstemmene ikke alltid, kanskje sjelden 

knyttet til det folk flest assosierer til «rusmidler»: en kilde til kroppslig oppløftet stemning gjerne 

forbundet med et givende sosial samspill med andre (festlig samvær). De såkalte rusmidlene er også 

forbundet med glede og (barnslig) forventning, men de er først og fremst en måte å regulere 

kroppslige spenninger av svært mange slag (alt fra selvmedisinering til håndtering av stress og 

ubehag). Spørsmålet er ikke om dette er hensiktsmessig bruk av de forskjellige substansene og 

legemidlene. Spørsmålet er om det er rimelig å bruke «rus» som betegnelse om brukerstemmenes 
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bruk av disse midlene. Ordvalget er med på å sementere en måte å forstå brukerstemmene på, som 

vi prøver å endre på.  

Stigmatisering betyr at man behandler en person utfra en bestemt egenskap, og at personen 

dermed får en mindreverdig behandling. Det er å redusere en person til bare en ting; bruker av 

ulovlige substanser. Sånn blir det fordi, stigmatisering starter med en påklistret primæregenskap, og 

så blir alle handlinger tolket i lys av denne hovedstatusen. «Mistankens hermeneutikk» lager 

deretter bekreftelser. Men for gjenstanden, den stigmatiserte, oppleves det som å bli redusert som 

menneske hver gang den uønskede statusen kommer i spill. Bittesmå hendelser blir påminnelse om 

lav verdi. Det er følelsesmessig tungt, og noen ganger fører det til dårlig(ere) behandling.  

Pussig nok er stigmatiseringen av brukerstemmer noe som gjør det attraktivt å arbeide med 

mennesker med relaterte problemstillinger. Stigmatisering medfører senkede forventninger fra den 

stempledes side. Dermed er bordet dekket for mennesker som vil ha «meningsfylt» arbeid: det å 

gjøre en person med lave forventninger glad, gjør at man kan føle man «gjør en forskjell». For 

mange er dette en kilde til meningsfylt arbeid. 

Dette kan imidlertid også slå over i det motsatte. Hvis man fester en forventning til brukerstemmen 

om at vedkommende er en stakkar, kan man oppnå det motsatte av hva man hadde til hensikt. Hvis 

man ønsker å bidra aktivt til antistigmatisering, må man ut av dette narkotika-maset, og snakke til 

folk med vanlige forventninger. Det er å behandle folk med forventning om at de vil opptre 

«normalt». Hver gang man gjør dette, fyller lite i den enkeltes liv. Men summeres de, fyller det opp. 

Såkalt «antistigmatisering» tar lang tid. Og et lite feilskjær kan velte alt man har fått til, og sette 

partene tilbake til start, som historiene fra behandlingssesktoren viste tydelig.  

 

Rusreform og frivillighet 
Skyggeutvalget ble stiftet i skepsis mot Rusreformutvalget. Skepsisen handlet om mandatet og 

sammensetningen. Vi står fast ved at mandatet begrenset utvalgets reelle muligheter til å skape en 

reell reform. Utvalget overrasket likevel med et mer gjennomført og konsekvent forslag til reform 

enn det vi forventet. Våre synspunkter på deres rapport er å finne i vedlegg 4, men vi gjentar at en 

kraftfull kime til endring ligger i modellen de foreslo og deres insistering på at hjelp skal være frivillig.  

Kort oppsummert skal det å påtreffes med substanser fra narkotikalisten ikke sanksjoneres, men 

lede til påbud om å møte for en komite bestående av mennesker som kan bidra til kanalisering inn i 

et eller annet hjelpetiltak. Utvalget mangler å problematisere måten denne hjelpen er organisert, 

men det lå altså utenfor mandatet deres. I stedet tviholder de på den alminnelige innretningen at 

hjelp er frivillig. Det skal ikke benyttes sanksjoner for å tvinge de påtrufne til å møte for denne 

komiteen, uansett om hvor mange gang er unnlater å følge påbudet. Det skal ikke brukes bøter eller 

gebyrer, og ingen andre tvangsmidler eller økonomiske incentiver for å presse dem til å oppsøke 

hjelp. Mennesker med rusrelaterte problemer skal altså behandles som alle andre mennesker.  

Dette har falt mange tungt for brystet, ikke minst tradisjonelle pådrivere for det rådende politiske 

regimet. Og det er i seg selv et vitnesbyrd om at Rusreformutvalget har truffet politikken på et ømt 

sted, et sted som gjør noe med hele dynamikken i feltet. Det gir også anledning til å reflektere over 

hvilken rolle straffen har i dagens politiske regime.  
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Er det slik å forstå at det byggverket av behandling, hjelp og støtte vi har sett i det velferdsstatlige 

Norge, er avhengig av den underliggende tvangen som strafferetten og politiets opprioritering av 

narkosaker gir? Rusreformutvalget gjennomgår det mye omtalte programmet med ruskontrakter. 

Det er både etisk problematisk, om ikke uforsvarlig etter deres vurderinger, og har lite resultater å 

vise til. Det er like fullt fremsatt som et tiltak man stiller store forhåpninger til. Men disse 

kontraktene blir inngått under trussel om straff, og ville muligvis ikke være mulige å drive uten «ris 

bak speilet». 

På et helt generelt plan, at (nesten) ingen vil søke behandling dersom man ikke risikerer å bli 

straffet?  

Fengslene er blitt en viktig arena for behandling. Er man redd for å miste 

pasienter/elever/klienter/ fanger som har fanget (!) inn i fengsel? 

Behandling er ofte fremstilt som den «snille» siden av ruspolitikken. Dette er noe vi ikke 

nødvendigvis vil underskrive på, men tunge aktører på rusfeltet ser ut til å være redd for at 

tilbud om helbredelse fra «rusavhengighet» ikke skal bli brukt. 

La oss tenke over dette en gang til. Er det slik å forstå at samfunnet er nødt til å tvinge mennesker 

med medikament- og rusrelaterte problemer, til å motta hjelp? Er all politikk som er skapt overfor 

brukerstemmer laget på den grunnantagelsen at brukerstemmer ikke vil ha hjelp frivillig? 

Tankegangen er heller ikke fjern for Waal og Mørland, i sitatet gjengitt i innledningskapittelet.  

Rusreformutvalget, hvis man tar dem alvorlig, tvinger fram refleksjoner og begrunnelser for alle 

innretninger i dette landskapet.  

Om dagens regime avhenger av straff, forklarer det i alle fall småstraffingen rundt omkring i 

sektoren. Overalt har vi sett at brukerstemmer avvises og sanksjoneres uten mulighet for å klage. 

Det er i uoverskuelig grad innarbeidet at man kan utsette brukerstemmer for moralske prøver og 

meningsløse oppgaver. Det faller ansatte rundt omkring i velferds- og helseinstitusjoner helt naturlig 

å ta fra brukerstemmer goder hvis de ikke oppfører seg etter forventningene. På samme måte som 

at avrusing skal være smertefullt, skal man heller ikke «gjøre det for enkelt» å være bruker, som en 

ansatt ved et lavterskeltilbud uttrykte det.  

Alt dette betyr ikke at en rusreform uten bruk av straff kommer til å gjøre dette politikkområdet 

enkelt. Waal og Mørland har også rett i at mennesker med intensiv bruk av stimulerende og 

dempende medikamenter, har en tendens til å gå svært langt for å fortsette inntaket (selv om det er 

krenkende, urettferdig og drepende for relasjonen mellom hjelperen og brukerstemmene å bruke 

dette som karakteristikk av en gruppe). Utvalgets forslag viser vei, og tvinger oss alle sammen til å 

tenke en gang til på hvordan man behandler mennesker med såkalt rusrelaterte problemer som ber 

om, eller ikke ber om hjelp. Det gir en anledning til å tenke over hvordan man setter grenser overfor 

mennesker i slike situasjoner. Brukerstemmer har som alle andre ansvar for sitt eget liv. Hvem er de, 

hjelperne, som har tiltatt seg en posisjon til å bestemme for eksempel  

- Hva slags medisiner som er bra nok? 

- At man har godt av noen dager utenfor institusjonen? 

- At man ikke har godt av sukker i kaffen? 
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- Ikke skal lyttes til med hensyn til smertelindring? 

Waal og Mørland representerer den onde siden av Rusreformen. Det høres så fint ut at man skal 

flytte politikkområdet fra straff til helse. Men ingen steder ligger vel paternalismen mer rett under 

overflaten enn i helsevesenet, og definisjonsmakten til leger er fortsatt sterk i psykiatri og 

behandling.  

 

Summasummarum 
Stigmatisering starter med forventninger (ut fra gruppetenking). Hva er det som skaper 

forventningene? Dårlig forståelse av brukerstemmenes liv og livsvalg bidrar sterkt til fordømmelse av 

handlinger, og dermed «bekreftelser» av fordommer. Vi har tidligere spurt om forskerne på dette 

feltet forstår hva slags livsførsel man finner blant brukerstemmer. Antropologen Sørhaug har 

imidlertid gitt et lite innblikk. Han kommenterte at sosialarbeiderne han forsket på, ikke aksepterte 

at deres klient slapp folk fra gata inn i den fine leiligheten de hadde ordnet for gutten. Sørhaug 

tolket det imidlertid som uttrykk for at det på gata gjelder normer om at man deler de ressursene 

man har, og en av de viktigste ressursene man kan ha, er en leilighet. På samme måte forholder det 

seg med feks 

- «Sidemisbruk»  

- Folk som fortsetter å intensiv bruk av medikamenter  

- Vold 

- Utagerende oppførsel 

- Manipulasjon 

Smith-Solbakken og Tungland (og til dels Clausen) åpnet også for en bedre forståelse på samme tid 

(1997). Man kunne ønske at velferdsstatens representanter i stort og smått tok seg tid til å tenke seg 

om i møter med brukerstemmer, og vente med fordømmelsene (som de antagelig ikke gjenkjenner 

som fordømmelser inni seg).  

Den viktigste lærdommen av denne rapporten er at det finnes dypt ønske om endring av hele 

innretningen på hjelpetilbudene for mennesker med «rusrelaterte» problemer. Hjelpe- og 

støtteapparatet er bygget på et fundament av nedvurdering og gruppetenking. Har man befatning 

med ulovlige medikamenter, er det plutselig det viktigste man kan si om vedkommende. Og dermed 

blir man utsatt for en helt særegen behandling. Av politiet, helsevesenet og NAV. Man blir sluset inn 

i spesialistsystemer som er bygget på mistillit. Denne rapporten har forsøkt å gi stemme til hvordan 

det oppleves å bli utsatt for denne behandlingen, og vi finner ikke noe bedre ord enn stigmatisering 

for å karakterisere den.  

Den andre lærdommen er at det er krevende å få brukerstemmer i tale. Vi har ikke tatt mål av oss til 

å levere en fullstendig gjengivelse av brukerstemmenes synspunkter. Vårt mål har vært å fylle ut 

bildet og peke på store hull og påfallende skjevheter i kunnskapsgrunnlaget for politikken på det 

såkalte rusfeltet. Det største hullet er at brukerstemmene i så liten grad selv blir hørt. 

Brukerrepresentasjon i styre og stell kan av forskjellige grunner aldri kompensere for 

forskningsmessig oppfølging av mennesker med rusrelaterte problemer. Og et kjennetegn ved 

mennesker med intensiv bruk av medikamenter og rusmidler, er at de er vanskelig å få tak i, 
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vanskelig å få i tale og vanskelige å følge opp. Men det finnes måter, noe denne rapporten viser. Det 

krever imidlertid vilje og ressursbruk.  

Denne rapporten peker ikke mot en ny reform med et bestemt politisk krav. Det rungende kravet er 

at det må bli slutt på stigmatisering. Men det å slutte med stigmatisering er vanskelig å oversette til 

konkret politikk. Det handler både om bevissthet i de omtalte sektorene på den ene siden, og regler 

og konkret politikk på den andre siden. 

På en måte ønsker vi å oppheve «ruspolitikk» som sekkebetegnelse. Folk er folk, og det gjelder i 

samme grad for brukerstemmer. Man ER ikke sin bruk av medikamenter og rusmidler. Samtidig er 

det åpenbart noen felles problematikker som gjør at det er naturlig å organisere hjelp samlet. Det 

går likevel an å gjøre noe: Vi foreslår for det første økt oppmerksomhet omkring stigmatisering i alle 

de omtalte sektorene. Og for det andre foreslår vi en gjennomgang av det som nå er rusfeltet. Vi 

ønsker oss en så total gjennomgang at det tilsvarer en gransking. Politikken overfor brukerstemmer 

er gjennomsyret av kunnskapshull, systematiske skjevheter i kunnskapsgrunnlaget, dobbeltroller og 

uklare bindinger mellom aktører, og ikke minst tause forutsetninger for politikkutviklingen, som bør 

komme opp i dagen.  

Det er umulig å si hvordan en sånn gransking og mer omfattende reform vil bli på nåværende 

tidspunkt. Vi vil avslutte med en kritisk gjennomgang av kunnskapshullene på rusfeltet, for dermed å 

synliggjøre behovet for en fullstendig gransking på en litt annen måte enn det som er gjort over. 

 

 

  



91 
 

11. Kunnskap på rusfeltet: Forskning med store blindflekker 
 

Mennesker med «rusrelaterte» problemer fyller gatebildene, er mye omtalt i medier og litteratur, 

blir ofte beskrevet i filmer og ikke minst, og er utsatt for mye forskning. I dette kapittelet tar vi for 

oss forskningen om brukerstemmene. Deretter går vi gjennom andre kunnskapskilder. Det er ikke 

mulig å gi en uttømmende gjennomgang av forskningen på rusfeltet, men vi prøver å gi en oversikt 

over de viktigste kildene.  

Det må skilles mellom kunnskapsinnsamling og forskning. Det er vanskelig å tenke seg en gruppe 

som avgir mer informasjon om seg selv enn folk som bruker hjelpetilbud på «rusfeltet». Hver gang 

man skal inn på en institusjon, det være seg et lavterskel botilbud, helsehjelp, sprøyterommet, 

avrusing, utredning, behandling eller sosiale tjenester, blir den enkelte stilt en rekke spørsmål om sin 

person: fødselsdato, kjønn, bostedkommune osv, og ikke minst hvilke rusmidler man bruker mest og 

typisk grove trekk av «karrieren» i rusfeltet. Ikke sjelden inngår det spørsmål om når man 

«debuterte» med ulovlige rusmidler. Bruken av feedback-skjemaer er også utbredt. Alt fra Retretten 

til lavterskeltilbud og institusjoner drevet av velferdsetaten i Oslo eller døgnbehandling i TSB, bruker 

ikke-anonymiserte undersøkelser som tilsynelatende måler brukertilfredshet.  Disse opplysningene 

har i liten grad blitt samlet inn og systematisert, selv om det de siste årene er opprettet flere registre 

(samlet opp i «Helhetlig russtatistikk» i Oslo, sist oppdatert 2019). KORUS i Stavanger koordinerer nå 

data om ruspasienter innhentet i kommunene. Det ligger imidlertid tusenvis av mapper med utfylte 

«inntaksskjemaer» o.l. rundt omkring i minst et tresifret antall institusjoner.  

Hvor mange ganger skal en person oppgi omriss av sin personlige historie, før det i seg selv blir et 

overgrep? Hvorfor har ikke all den informasjonsinnhentingen tidligere blitt systematisert, om så bare 

for å lette belastningen på den enkelte? Hvorfor har man fra myndighetshold ikke (tidligere) brukt 

denne informasjonsinnhentingen til å avdekke underliggende problemer blant mennesker med 

rusrelaterte problemer?  

Det siste spørsmålet er viktig. Det forteller mye om politikken på dette feltet at man ikke har vært 

mer ivrige på å prioritere å sortere informasjon som hentes inn. Det samme gjelder føringene som 

legges på hva slags forskning som gis finansiering. Man er fiksert på at mennesker bruker ulovlige 

«rusmidler» og mister oppmerksomhet om deres helse og livsvilkår. Man ser bare en ting. Og det er 

som kjent, kjennetegnet ved stigmatisering. 

 

Vi anklager! 
Denne rapporten er også et anklageskrift mot forskningssamfunnet og helsemyndigheter. Anklagene 

går ut på at man ikke har tatt brukerstemmenes situasjon på alvor. Forskningens tilkortkommenhet 

viser seg først og fremst i deres mangel på tiltak og virkemidler mot overdosedødsfall. Her er antall 

årlig registrerte overdødsfall tilbake til 1977: 
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På alle andre samfunnsområder er det satt i verk kostbare og langvarige tiltak for å redusere 

dødelighet. Barnedød var et stort problem, men er i dag svært sjeldent forekommende. Hjerte- og 

karsykdommer var en stor kilde til for tidlig død, men er i dag redusert vesentlig. Dødsfall i trafikken 

er redusert med 80% siden 1970 (se vedlegg 5).  

En vesentlig faktor i bekjempelsen av disse dødsårsakene har vært forskning om sammenheng og 

bakgrunn. Presise tiltak har vært utviklet på bakgrunn av forskningen. Brukerstemmene har derimot 

vært dels 

- Utsatt for overdreven kunnskapstørst 

- En kunnskapstørst som har gjenspeilet en stigmatiserende forståelse 

- Manglende systematisering av kunnskapen 

- Forskning med store blindflekker 

- Forskning med gapende hull 

 

Behandlingsforskningens blindflekk 
Den såkalte rusforskningen har i mange år vært dominert av behandling. Forskningen har hatt som 

mål å finne ut hva slags behandling som er mest effektiv; «hva som virker». Rusbehandling har 

imidlertid endret karakter de siste tiårene. Fram til år 2000 var det behandling i institusjon med mål 

om rusfrihet som rådet grunnen (den siste av denne typen var muligvis Lauritzen, Ravndal og Larsen 

2010). Ettersom vedlikeholdsbehandling har vokst har også den «tradisjonelle» behandlingen mistet 
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betydning. I dag er det de årlige «Statusrapportene» om LAR som er viktigste kunnskapskilde på 

rusfeltet.  

Den samme skjevheten gjennomsyrer imidlertid all denne forskningen. Blindflekken er foruten det 

som er nevnt over, alle de som  

1) ikke er i behandling 

2) slutter med problematisk rusbruk uavhengig av behandlingssektoren (de fleste?) 

Et eksempel er den ellers svært informative og grundige undersøkelsen til Lauritzen, Ravndal og 

Larsen fra 2010. De hadde fulgt et utvalg på nesten 500 pasienter i 10 etter at de var innlagt i 

behandling. Dette er den mest omfattende undersøkelsen på rusfeltet vi har funnet for norske 

forhold (før SERAFs statusrapporter, se under). Vi skal ikke gå inn på resultatene her. Poenget er at 

den største undersøkelsen på rusfeltet utelukker de som ikke er i behandling. Det kan være 

aktverdige og praktiske grunner til dette for de som har forfattet rapporten, men konsekvensen er 

under alle omstendigheter at de som ikke er i behandling faller utenfor kunnskapsfeltet, og dermed 

grunnlaget for politikkutformingen i hele sektoren.  

Lauritzen, Ravndal og Larsen finner at det er gunstige effekter av behandling, også på lang sikt, men 

de har også kritiske merknader. Vi har diskutert behandling annetsteds i denne rapporten. 

Problemet her er et annet: Det er rett og slett utrolig, at en hel og svært kostnadskrevende 

helsepolitisk sektor har unnlatt å innføre en eller annen form for kontrollgruppe utenfor de angitte 

tiltakene. Den eneste forskningen vi har funnet, som har brukerstemmene i en eller annen form, 

som grunnenhet, er Gjersing og Sandøy (2014) og Gjersing (2017), men de tar ikke opp behandling. 

Kontrollgrupper er gullstandarden innen forskning, men altså ikke her. Kanskje den uuttalte grunnen 

til denne unnlatelseshandlingen, er at forestillingen om at tiltaksviften innen rusbehandling er et 

gode, sitter (satt) så sterkt, at man ikke klarte å forestille seg noe annet? Verken forskere, politikere 

eller helseadministrasjonen hadde fantasi til å teste rusbehandlingens faktiske effekt for 

brukerstemmene, og sammenligne med de som ikke var i behandling.  

Behandlingssektoren har etter hvert endret seg drastisk. Den viktigste endringen har vært 

innføringen av substitusjonsbehandling, men generelt har bruken av døgnbehandling gått tilbake på 

bekostning av poliklinisk behandling. Det er verdt å merke seg at det som var behandlingssektoren 

fram til ca. 2000, på det mest kraftige motsatte seg denne endringen og at de i stor grad har lykkes 

med å forsinke og vingeklippe innføringen av substitusjonsbehandling. Med bakgrunn i hvor fritt 

behandlingssektoren har kunnet operere, er det grunn til å stille et stort spørsmålstegn ved hvor 

mye makt denne sektoren har og har hatt over politikk og administrasjon. En gransking må se kritisk 

på dette spørsmålet. 

Den viktigste kilden til kunnskap om mennesker i og rundt gatemiljøene etter 2000 er den årlige 

utgivelsen av «Statusrapport», utført av SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning, «Nasjonal 

kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)»). SERAF ble opprettet som en 

forskningsenhet under Ullevål universitetssykehus i Oslo, med spesialkompetanse på 

avhengighetsproblematikk og LAR spesielt. I den neste seksjonen skal vi se nærmere på deres 

rapporter, og spesielt deres blindflekker.  
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Statusrapportene 
Innholdsfortegnelsen i Statusrapporten for 2020 finnes i vedlegg 2. Der kan man blant annet lese om 

LAR-pasientenes: 

• Retensjon (som betyr noe med at man blir værende som pasient) 
• Sosiale funksjon  
• Boligforhold   
• Smittestatus (blodsmitte)  
• Medikamentvalg 
• Dosering  
• Forskrivning av andre medikamenter   
• Hvem som er Behandlende lege 
• Utleveringssted 
• Kontrollprøver   
• Målsetting for pasientenes behandling 
• Individuell plan og ansvarsgrupper  
• Psykisk helse 
• Fysisk helse 
• Rusmiddelbruk siste 4 uker 

 

Det er ikke noe poeng å gå inn på svarene under disse overskriftene foreløpig. Og det er ingen grunn 

til å underslå at dette er viktige opplysninger om pasientgruppen. Ikke minst har det stor verdi at 

undersøkelsene gjøres årlig, sånn at de kan fortelle om endringer over tid. Poenget er imidlertid å få 

fram hva slags kunnskap denne kilden tilbyr. Statusrapportene har mange kvaliteter og er et 

vesentlig fremskritt sammenlignet med tidligere tider, men de er også mangelfulle på flere måter 

som er gjenkjennelig fra den foregående tidsalder. Det mest påfallende er det som ikke står der. 

Men før vi kommer til de gapende hullene, må det knyttes noen merknader til det metodiske 

grunnlaget.  

 

Manglende uavhengighet 

SERAF er på en eller annen måte samlokalisert med en del av LAR-administrasjonen. Det er uklart 

om noen eller alle forskerne også har en rolle i LAR-systemet. Vi har for eksempel hørt ansatte i 

førstelinjetjenesten uttrykke at en foreslått medisinering (altså i en klinisk situasjon) si at 

vedkommende må klarere forslaget med personer som står som forfattere av Statusrapportene.  

Statusrapportene er imidlertid ikke fri for kritiske merknader. De har for eksempel flere ganger 

påpekt at reglene har vært håndhevet for strengt.  

Det har likevel i hele perioden med «Medikamentassistert rehabilitering i Norge» manglet reelt sett 

uavhengige vurderinger av tiltaket. Allerede den første rapporten var skrevet av mange av de 

samme personene som hadde vært med på å utarbeide LAR som tilbud (Waal et.al. 2001). Omtalte 

Waal har vært førsteforfatter på alle statusrapportene på nær en. Han var også arkitekten bak 

innføring av substitusjonsbehandling på 90-tallet. Han har dermed investerte interesser i tiltaket og 



95 
 

er etter forvaltningslovens § 6 antagelig «ugild»15. I beste fall er disse rolleblandingene egnet til å 

stille spørsmål ved hans vurderingsevne. 

 

Metodiske styrker og svakheter 

SERAFs statusrapporter er mer detaljerte og pasientorientert enn noe tidligere forskning på dette 

feltet. Her undersøkes «pasientenes» helse og livssituasjon på en måte som er helt ukjent fra 

tidligere forskning (men godt kjent fra de utallige inntakssamtaler omtalt over). Hvordan skal man 

vurdere Statusrapportene som kilde om mennesker i rusmiljøet? SERAF oppsummerer 

«påliteligheten» slik: 

Svaralternativ «ukjent» er lite brukt (mindre enn 5 % av svarene) ved de fleste spørsmål om 

pasientenes situasjon og pågående behandling, men den er noe høyere når det gjelder type 

kontrolltiltak (10,3 %). Usikkerheten ved spørsmål om Hiv- og HCV-smitte var også relativt 

høy men mindre enn tidligere (7,9 og 12,7 %). Spørsmålene om behandling og funksjon siste 

4 uker hadde lavt nivå med unntak av spørsmål om pasienten har individuell plan som var 

ukjent i 8,7 %). Spørsmålene om psykiske vansker viste som før et «ukjent»-nivå på 11 % 

mens somatisk helse var ukjent i 8,1 %. Spørsmålene om bruk av rusmidler siste 4 uker 

(opplysninger og/eller urinprøver) viser noe høyere usikkerhet. 12-14,5 % hadde «ukjent” 

som svar. Dette gjaldt også vurderingsspørsmålene om hyppighet og alvorlighet. 

Spørsmålene som gjelder hele siste år har også vist relativt høy rad av usikkerhet. Andel svar 

angitt som ukjent var 10,4 % – 13,3 %. Pasientens grad av fornøydhet var ukjent i 22,2 %. 

Spørsmålene om tilstand og problemer siste år ble besvart som ukjent mellom 8,8 % og 

13,4 %. 

Konklusjonen er at det er en viss usikkerhet knyttet til noen spørsmål hvor relativt høy andel 

av svarene er ukjente for rundt 1 av 10 pasienter, men gjennomgående synes utfyllerne å ha 

god kjennskap til pasientens status. Den høye andelen som ikke vet om pasienten er 

fornøyd, er imidlertid lite heldig (Waal et.al. 2019: 13). 

SERAF vurderer altså selv at undersøkelsen er til å stole på (er «reliabel»). Det er fylt ut skjema for 4 

av 5 pasienter. Det er «pasientens koordinator eller hovedansvarlig behandler» som fyller ut 

skjemaet. Som oftest gjøres dette på grunnlag av en samtale med pasienten. Det fremgår ikke av 

metoderedegjørelsen hvordan disse samtalene finner sted, men erfaringsmessig er det i alle fall 

delvis samtaler integrert i ansvarsgruppemøter og andre konsultasjoner. Det sies at ca. 70% er 

basert på pasientenes «aktive» medvirkning (men det er uklart om dette er 70% av alle pasientene 

eller 70% av de det er skjema for). I 1/3 av tilfellene (fortsatt uklart hva som er utgangspunktet, alle 

pasientene eller de innleverte skjemaene) har andre involverte bidratt til utfyllingen. Det betyr at 

altså at andre enn pasienten i stor grad fyller ut på vegne av pasienten. Montro hvordan dette 

påvirker innholdet?  

SERAFs positive vurdering av «undersøkelsen» baserer seg på at svarprosenten er høy og at 

forekomsten av «vet-ikke-svar» er lav. Dette er i utgangspunktet fornuftige vurderinger. 

 
15 Fvl § 6, andre ledd: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.» 
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Svarprosenten er så høy at den mer eller mindre dekker hele universet av pasienter. Det er en i 

forskningssammenheng helt usedvanlig høy andel. De fleste pasientene vil også være vant til å svare 

på spørsmål av denne typen, etter mange års erfaringer (jfr innledningen på dette kapittelet). De vil i 

stor grad være forberedt på typen spørsmål, og mange har vært pasienter i årevis og vet at dette er 

en del av rutinen. Men så er det de som ikke har klart å skaffe seg et stabilt fotfeste i tilværelsen. De 

vil typisk ha en god del bruk av «rusmidler», og mange vil streve med å få tilværelsen til å henge 

sammen, så vel økonomisk som mentalt og sosialt. LAR-møter for dem er en mulighet for å få en 

bedre tilværelse, ikke minst ved å oppnå mer dekkende medisinering. Her skal man derfor ta høyde 

for to ting.  

1. For det første, at mange LAR-pasienter ellers ikke er så lett å få i tale. Livene deres er i stor grad 

preget av stress. For det andre har mange LAR-pasienter hatt stor nytte av behandlingsopplegget, og 

lever det man kan kalle normale liv. De er ikke stresset og har overskudd til å håndtere en runde 

med spørsmål om livene deres, og bruke nok tid på å svare til å gi et sannferdig bilde av 

livssituasjonen deres. Pasientene vil har svært forskjellige utgangspunkter.  

Svarene blir under alle omstendigheter gitt i en situasjon preget av maktunderskudd for pasienten. 

LAR-representanten sitter med mulighet til å enten bedre medisineringen eller frata pasienten (den 

til dels bokstavelig talt livsviktige) medisinen. Å miste medisinen er for mange en katastrofal 

mulighet de lever med. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at pasientene vil strekke seg langt for å 

blidgjøre LAR-representantene ved å svare, og dessuten å svare slik at motparten blir fornøyd. Det 

betyr ikke at man kan lyve fritt etter LAR-representantens formodede ønsker, for det foreligger et 

omfattende sett med prøver og andre kontroller som viser pasientens egen støttemedisinering 

(«sidemisbruk», som det heter i LAR), som også må tas med i beregningen. Men det forklarer 

muligvis den lave andel «vet-ikke» svar.   

2. Det andre spørsmålet som melder seg er enda mer alvorlig. Det handler om hvordan man skal 

tolke svarene som blir avgitt. Pasientens sårbare situasjon tilsier nødvendigvis at svarene vil tendere 

mot å gi et bedre bilde av den enkeltes tilfredshet. Pasienten vil måtte balansere mellom å redegjøre 

for egne behov og å unngå å utfordre LAR-representanten. Det vil alltid være en fristelse å overdrive 

vanskelighetene i egen situasjon for dermed å gi grunner til bedre medisinering. Men dette må veies 

opp mot LAR-representantens toleranse. Det kan godt tenkes at LAR-representanten har god 

forståelse for pasientens situasjon og er villig til å strekke seg langt innenfor det rigide regelverket 

for å imøtekomme pasientens reelle behov. Men det kan ikke pasienten vite, eller være helt sikker 

på. Dette er et sjansespill med stor fallhøyde for pasienten, mens det for LAR-representanten bare er 

en enda en dag på jobben. 

. Det vi vet, er at LAR-pasienter i svært stor utstrekning sier de føler seg overkjørt av LAR. Og dette 

er, som vist i kapittel 8, konteksten pasientenes svar er avgitt i.  

 

Kan man stole på SERAFs «undersøkelse»? 
De metodiske problemene er ikke ukjent for SERAF (selv om vi ikke vet om de deler den 

problembeskrivelsen som er gitt over), og de har av den grunn utført en særlig 

reliabilitetsundersøkelse. Undersøkelsen foregikk slik: 



97 
 

«De som ønsket å være med, fylte ut et eget skjema med utvalgte spørsmål fra 

statusundersøkelsen. Dette ble sendt direkte til SERAF, rett etter samtalen de hadde hatt 

med sin LAR kontakt. Etter at SERAF mottok de anonyme skjemaene direkte fra pasientene, 

ble disse koblet sammen med svarene som ble rapportert inn som ordinær del av 

statusrapporteringen via et unikt pasientjournalnummer i hvert statusskjema. Svarene fra de 

to kildene, det som blir rapportert inn gjennom nærmeste behandlingskontakt i LAR og det 

som rapporteres inn fra pasienten direkte til SERAF, er så blitt sammenliknet. Graden av 

samsvar mellom de to kildene vil være et uttrykk for om det er vanskeligheter med 

datakvaliteten (side XX)» 

De vurderer, så langt det lar seg gjøre utfra «kjennetegn ved respondentene», at dette er et 

representativt utvalg. Det står ingenting om hvilke kjennetegn de har tatt i betraktning. 

Det de fant var at svarene samsvarte i 84% av tilfellene, og i tilfellet med ja/nei-alternativer var 

samsvaret 90%. Avvikene var noe større der svaret krevde vurdering/gradering. Temaet de 

sammenlignet var begrenset til bruk av rusmidler. I tillegg spurte de om pasienten «Har tanker om 

mulige konsekvenser av hva du svarer, påvirket hvilke informasjoner du har gitt i 

statusundersøkelsen?» Svarene fordelte seg slik:  

• Nei: 74% 

• Ja: 10% 

• Vet ikke: 12% 

• Ikke besvart: 4% 

Utfra dette konkluderer de at «Dette gir trygghet for at statusundersøkelsen samlet gir et rimelig 

godt bilde av situasjonen i LAR-behandlingen nasjonalt.»  

Vi stiller oss uforstående til at forfatterne kan være så sikre på denne konklusjonen.  

1) De har ikke vurdert betydningen av at informantene selv valgte å delta. Den opplagte 

problematikken her er at de som fungerer best vil være mest tilbøyelige til å delta. Det vil 

også være disse som er mest konsistente i besvarelsene. Å bruke deres konsistens som bevis 

på hele undersøkelsens virker dårlig fundert og harmonerer dårlig med rapportene vi får fra 

brukerstemmene. 

2) Det er også mulig å tolke dataene positivt. De som er minst tilfreds har større motivasjon for 

å delta, og dermed undervurderer svarfordelingen positiviteten i gruppen. Men vår erfaring 

er at folk som har gjennomgått et hundretalls undersøkelser av denne typen nøyer seg med 

å få det overstått. Det er bare noe man må holde ut. 

3) Det er flere kilder til usikkerhet, også i det SERAF gjengir. Hvis man tar høyde for en viss 

skjevhet i utvalget, ville det kanskje ha vært et problem at 10% aktivt sier at de har vurdert 

konsekvensene av hva de svarer? Hvor stor ville den andelen vært dersom man hadde et 

representativt utvalg? Nedenfor gjengir vi tabellen over svarene i undersøkelsen: 
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SERAF leser denne tabellen annerledes enn vi gjør. Utgangspunktet er at LAR-medisiner er et 

livreddende tiltak. Men ca. 30 % av et ikke vektet utvalg føler at de må snakke usant om hvor 

fornøyde de er, og hvor mye illegal bruk de har (det er dog kommentert). Dette blir av SERAF 

(bort-)forklart med at svaralternativene er gradert eller har kvalitative elementer, og dermed ser de 

helt bort fra at det også er tematiske forskjeller. Lovlig rusbruk er systematisk sett mye mer 

samsvarende enn ulovlig rusbruk, men dette fester de seg ikke ved. En av fire har underkommunisert 

behov for endring. Burde ikke det få alarmen til å gå? 

I overskriften på dette avsnittet omtales Statusrapporten som «undersøkelse» i anførselstegn. 

Anførselstegnene indikerer at vi ikke er helt sikre på om den foregir å være vitenskapelig. Men hvis 

den gjør det, må man kunne spørre om det ikke er behov for at det eksisterer et konkurrerende 

forskningsmiljø, som kan korrigere den type skjevheter vi så over. Her lar SERAF hele veien tvilen 

komme LAR til gode, og da er det i beste fall umusikalsk at forfatterne bak rapportene ikke har 

vanntette skott til LAR som institusjon. 

Vi må eventuelt også anta at denne forskningen er klarert med de forskningsetiske komiteer. Vi 

reagerer på selve grunnideen, at man bruker en terapeutisk situasjon til å forske på pasientene, som 

pr. definisjon befinner seg i en livstruende situasjon.   

Selv om rapportene er svært innholdsrike, er noe av det mest påfallende sett fra vårt utsiktspunkt, 

alle hullene. Vi vil henlede oppmerksomheten på tre av flere svakheter i Statusrapportene: De er 

snevert opptatt av pasientene som klarer seg bra og er blind for de som er utenfor. 

Statusrapportene bidrar imidlertid til en transparens som er prisverdig når man skal gå disse hullene 

etter i sømmene. 
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3 gapende hull i SERAFs undersøkelser 
Det første gapende hullet i forskningen om brukerstemmer er at det mangler informasjon om de 

som ikke er med. Noen vil ikke, noen dør, mens andre blir «skrevet ut». Antallet som «skrives ut» av 

LAR har stabilisert seg på 8 %. Det er tre grunner til at folk skrives ut: 

- utskrivninger besluttet etter helsefaglig vurdering 

- utskrivinger som styres av pasienten selv.  

I kapittel 8 hevdet vi at disse kategoriene i praksis er vanskelig å skille fra hverandre og at SERAF 

(som vanlig) velger den minst (selv-)kritiske tolkningen som er tilgjengelig. Dette betyr imidlertid ikke 

at SERAF helt har glemt de som er utenfor. I en rapport fra 2014 hevder mange av de samme 

forfatterne som er med i Statusrapportene at man skal strekke seg langt overfor pasienter i 

faresonen for å slutte (Clausen, Åsland og Kristensen 2014, se også Waal et. al 2019, side 9). Poenget 

er at de viser så lite interesse for gruppen som hvert år slutter, og hva det er som gjør at de slutter 

med det som må antas å være livreddende medisin for de fleste av dem. Tilsvarende oppviser de 

ingen interesse for å finne ut hvorfor noen ikke søker seg inn. Det de gjør, er å slå seg på brystet med 

å vise til internasjonale sammenligninger der norske tall ser svært fine ut, og ellers uttrykke seg 

svært tilfreds med de norske ordningene. 

Denne tilstanden skal naturligvis ikke utelukkende legges SERAF til last, men den gjenspeiler en 

innarbeidet skjevhet i interesse og forskningsfokus på rusfeltet. Rett adresse her er også 

Helsedirektoratet og Norges forskningsråd.  

Det andre gapende hullet er at de ikke vet noe om de ikke er med i LAR, og hvorfor. Ingen vet hvor 

mange som er i målgruppen, som ikke er med i LAR. Som vist tidligere (kapittel 8), spriker anslagene 

mellom ca. 10 000 og 3000 (Statusrapport 2018, side 9). Men når man ikke vet hvor stor gruppen er, 

hvordan kan man overhodet mene noe om hva som skal til for å dekke det reelle behovet? Eller 

vurdere hva som skal til for å nå ut til de man tross alt vet er der, om enn i et usikkert omfang? 

Hva er det som gjør at det antall på minst 3000 personer, ikke søker seg inn i LAR? Kan ikke det være 

grunner som LAR selv kan gjøre noe med? 

Det tredje gapende hullet er at de ikke vet hvordan pasientene har det. Dette spørsmålet stiller 

SERAF og ProLAR i undersøkelser som er gjengitt i kapittel 8 (se også Müller, Bjørnstad og Clausen 

2018). Her hører det også med noen betraktninger om seleksjonsmekanismene i de forskjellige 

undersøkelsene. Det er forhold som peker i retning av at ProLARs undersøkelse både overvurderer 

og undervurderer pasientenes tilfredshet. Det som peker i retning av at tilfredsheten overvurderes 

er noe av det som gjelder SERAFs undersøkelse: de som svarer er de som fungerer best i hverdagen. 

De som sliter velger seg vekk. Det som peker i retning av at undersøkelsen undervurderer 

pasientenes tilfredshet, er at de som er misfornøyde har sterkere incentiver for å sende inn 

undersøkelsen. Antagelig er det i undersøkelsen en overrepresentasjon av pasienter som klarer seg 

sånn passe bra, mens ytterpunktene på tilfredshetsskalaen er underrepresentert.  

Hvorom alt er, det en ukjent andel av pasientene i LAR som mistrives.  

Det vi vet, er at de store byene har «åpne russcener» og aktive markeder for illegale medisiner, som 

tiltar i omfang.  Svært mange av de som opererer i disse miljøene og markedene er også pasienter i 
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LAR. Og tillegg er det de som ikke søker seg inn. Sammen med de som slutter, utgjør dette en stor 

andel av målgruppa for LAR. Vi er opptatt av de som er i målgruppen og som 

- Er med i LAR uten får tilstrekkelig hjelp 

- Ikke er med i LAR 

- Som avslutter forholdet til LAR 

Det burde vel være av interesse å danne seg et bilde av hvor stor denne gruppen er? Sett hver for 

seg er de tre kategoriene kanskje så små at man kan se bort fra dem (selv om det heller ikke lyder 

bra når man sier det høyt). I tillegg burde det ha en viss interesse å finne ut hva det er som gjør at 

LAR her ikke rekker ut til hele målgruppen.  

Det er med andre ord mange grunner til å være skeptisk til Statusrapportenes 

tilfredshetsundersøkelser, selv om resultatene er positive. Et lite korrektiv kan man finne i 

storbyenes gatemarkeder. Det er fortsatt folksomt i det som kalles de åpne russcenene. Og mange 

av de som står der er LAR-pasienter. Hva gjør de der når de får medisiner? Fra ståstedet til de 

ansatte i LAR kan det fremstå som utakknemlighet eller den konstante misnøye, eller forsøk på å 

selge den medisinen de får for å få penger til deres foretrukne medisiner (som ikke er i LAR). En 

hovedbekymring i Statusrapportene er det de kaller lekkasjer (at pasienter selger medisinen sin til 

andre). Men dette skulle jo være livreddende medisiner og anledningen til å etablere et liv med mer 

verdighet. Det burde være et tankekors at markedene fortsatt er så store og til dels befolkes av LAR-

pasienter, og ikke en kilde til fordømmelse. 

En annen viktig korrigering finner vi i den omtalte undersøkelse til ProLAR fra 2014 (kapittel 8). 7 av 

10 uttrykte at de ikke følte seg behandlet som andre pasienter. Og disse tallene kommer fram uten å 

ta høyde for de metodiske skjevhetene som er nevnt over. Dette mønsteret gjenfinnes egentlig 

overalt. En artikkel skrevet av to mastersudenter i Hedmark oppsummerer slik:  

Artikkelen konkluderer med at deltagerne generelt får et bedre liv ved å følge LAR-

programmet, men at det først og fremst gjelder de som synes det er greit å følge regler og 

kontrollrutiner knyttet til oppfølgingen. De fleste opplever imidlertid å ha liten grad av 

innflytelse over hjelpen, og uttrykker derfor frustrasjon. Disse deltakerne har antakelig 

lavere livskvalitet enn det de kunne hatt ved en større grad av opplevd medvirkning. Enkelte 

beskriver også manglende likeverdighet i forholdet til de ansatte ved LAR - noe som 

oppleves demotiverende og ydmykende (Olsø 2016). 

Denne studien er basert på intervjuer med 7 pasienter. Uansett det lave antallet deltagere, 

gjenfinnes den samme spaltetheten mellom takknemlighet og frustrasjon.  

Hvilken vekt skal man legge på dette? Man må forvente et visst forsprang i tilfredshet når man tilbyr 

substitusjon for en gruppe nedslitte mennesker, avmagret, med elendig fysisk og psykisk helse, 

brutte relasjoner, ofte uten sted å bo og manglende ressurser til å klare seg på arbeidsmarkedet, og 

til dels uten fremtidshåp. Mange i denne gruppen fikk livet i gave. Det skulle bare mangle at mange 

er glade for LAR allerede i utgangspunktet. Å påpeke de dårlige utslagene skal ikke brukes til å 

nedsnakke LARs fortjenester og betydning, men det stiller spørsmålet om hva man kan lese ut av 

resultatene fra tilfredshetsundersøkelsene. Satt sammen med oppsummeringen til ProLAR gjengitt 
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over, må man spørre om det ikke avtegner seg en gruppe mennesker som, muligvis i takknemlighet, 

finner seg i å bli behandlet uten å bli tatt hensyn til som enkeltmennesker.  

 

Hva vi kan vite ut fra det vi ikke vet 
Brukerstemmene er i stor utstrekning gjenstand for forskning og kunnskapsinnsamling. Samtidig har 

denne forskningen sine blindflekker. Og de blindflekkene kan igjen fortelle om prioriteringer i 

helseadministrasjon og helsepolitikk. Forskningen og kunnskapsinnhenting fra offisielt hold er 

uvurderlige informasjonskilder. Men blindflekkene i disse arbeidene taler også et språk om hva man 

fra myndighetshold oppfatter som interessant kunnskap. Først og fremst gjelder dette mangelen på 

interesse for helsetilstanden og livssituasjonen (kapittel 2) og for de som er i målgruppen, men ikke 

inne i LAR (dette kapittelet og kapittel 8). Det samme gjelder spørsmål om hvorfor de som slutter i 

LAR slutter. LAR er et livreddende tiltak. Da skulle man nesten tro at det utløste stor grad av undring 

og kunnskapstrang for å avdekke at veldig mange mennesker avslutter LAR-behandling hvert eneste 

år. Den manglende kunnskapsinnhenting på disse områdene kan antagelig fortelle mye om hva slags 

rolle LAR er tenkt å spille i den ruspolitiske sammenhengen.  

Brukerstemmene er ikke fornøyde med den «ruspolitiske» tilstanden. Man kan si at det er for mye 

ruspolitikk. Brukerstemmene er mennesker med behov for hjelp, ikke bare på grunn av «rusbruk». 

Når man er i et avhengighetsmønster, ser det ut til at alle hjelpere kun ser bruk av ulovlige 

substanser, og at den hjelpen man får vris til på en sånn måte at man skal slutte med dette. Mange 

har opplevd det samme som et medlem fortalte, da hun skulle utredes for et problem i hoften: da 

hun så rekvisisjonen fra fastlegen til sykehuset leste hun, at hoveddiagnosen var «rusavhengig». 

Hvorfor kan man ikke ha et hofteproblem uten at helsevesenet skal tenke på vedkommende som 

rusavhengig?  

Ruspolitikken trenger en tillitsreform, en reform som aksepterer at mennesker selv er herre over 

bruken av såkalte rusmidler, lovlige som ulovlige, selv om den er problematisk. Det burde være en 

selvfølge at man får hjelp etter de spesielle problemene man har der og da, og ikke i kraft av å «være 

rusavhengig».  

Brukerstemmene er en broket forsamling, på mange måter. Den er mangfoldig, men også preget av 

alle slags skader. En liten tur «under broene», altså Storgata i Oslo og kjente møtesteder i alle de 

stor byene, vil bekrefte dette. Det er uforståelig at et land som erklærer influensaepidemi hver høst, 

ikke har noen som helst kunnskapsoversikt over helsetilstanden til folk på gata.  

Behandling er vel og bra, men man må nesten spørre, om behandlingen er laget for å hjelpe 

brukerne eller for å tvinge dem til å velge et liv uten «rusmidler». LAR har reddet tusenvis av liv, men 

hvorfor må det være så strengt, og hvorfor er det nødvendig at medisinene har så store 

bivirkninger? Skyggeutvalget sier som legen Sverre Eika: ta i bruk større deler av det store utvalget 

av medisiner som er tilgjengelig i Felleskatalogen, tilpasset brukernes faktiske behov der og da. Lytt 

til det folk ber om, og så kan man nennsomt ta tak i inntaket av medikamenter i samarbeid med den 

enkelte. 

Det er langt på overtid å få et politi som ivaretar rusavhengiges sikkerhet, og slutter med å være et 

uromoment som holder dem på tå-hev og stresser dem.  
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NAV bistår med uvurderlig hjelp, men har på mange måter gjort seg irrelevante for brukerne for å 

komme på rett kjøl på egenhånd. I stedet er de en kilde til store mengder frustrasjon med 

mistenksomhet, manglende velvilje og strenge krav til dokumentasjon.  

Til å være utsatt for forskning nær sagt over alt, er det påfallende kunnskapshull om 

brukerstemmene. Det er ikke mye å kreve at brukerstemmer skal utforskes som mennesker på lik 

linje som alle andre, og ikke kun som pasienter. Det trengs en opprydding på hele feltet. Det trengs 

en gransking av hvem som bestemmer, hvilke aktører som har innflytelse og hvem som har 

dobbeltroller og om de forskjellige kan sies å være habile. Det er på høy tid med en gransking av 

«rusfeltet».  
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Vedlegg 1: Skyggeutvalgets mandat 
Se også https://skyggeutvalget.wordpress.com/ 

I 2018 har det etter bekjentgjøringen av regjeringens mandat til rusreformutvalget blitt identifisert 

et behov for et større mandat og et supplement til det offisielle utvalget. Skyggeutvalget vil derfor 

behandle et utvidet mandat, slik vi mener mandatet for utmeislingen av morgendagens ruspolitikk 

bør være. Skyggeutvalget vil først og fremst basere sitt arbeid på brukererfaringer og kunnskap. 

Regjeringen skriver i mandatet for sitt rusreformutvalg at bakgrunnen for reformen er «en 

erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk og 

besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial 

utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede 

tilbud og oppfølging». 

Dette er utvilsomt. Andre sider ved ruspolitikken har trolig også bidratt til det samme, med 

unødvendig lidelse og død som resultat. Skyggeutvalget deler utgangspunkt med regjeringen, som vil 

«føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og 

begrensing av skadevirkninger. Å redde liv og å sikre verdighet må alltid ligge i bunn for en human 

rusomsorg». 

Imidlertid har regjeringens utvalg klare begrensninger og føringer, som ikke synes å være begrunnet 

faglig, men politisk. Blant annet avvises legalisering kategorisk og man fastslår at politiet skal kunne 

pålegge «at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak, og manglende oppfølging vil 

medføre sanksjoner». 

Det er også noe uklart i hvilken grad slike sanksjoner og pålegg fra politiet skal benyttes som pisk når 

regjeringen i samme mandat ber utvalget «sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for 

samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra 

justissektoren til helsetjenesten». 

Skyggeutvalgets mandat er uten slike føringer, men skal la brukernes erfaring og fagkunnskap vise 

vei til en erfarings- og kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Skyggeutvalget skiller seg klarest fra 

rusreformutvalget på følgende punkter: 

- Skyggeutvalget vil i motsetning til rusreformutvalget vurdere andre reguleringsformer enn 

dagens der dette kan bidra til å sikre verdighet og redde liv og helse. Der det er aktuelt, skal 

utvalget også skissere ulike muligheter for reguleringer og komme med sin anbefaling. 

- Regjeringen har utelatt medikamenttilbudet til LAR-pasienter og bruken av sprøyterommene 

fra rusreformutvalgets mandat. Både organiseringen av medikamentell behandling, 

medikamentutvalget og bruken av sprøyte-/brukerrom hører til i en helhetlig gjennomgang 

av ruspolitikken og vil derfor også være en del av skyggeutvalgets mandat. 

  

https://skyggeutvalget.wordpress.com/
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Vedlegg 2: Innholdsfortegnelse i Statusrapportene 
 

Statusrapport 2020, Innholdsfortegnelse 

 

LAR I 2019 – KAPASITET OG PASIENTSTRØM  

Antall i behandling  

Vurderinger av praksis for inntak og utskrivninger  

ORGANISERINGEN AV LAR  

Vurderinger av struktur og ressurser  

STATUSUNDERSØKELSEN 2019  

Svarprosent  

Vurderinger av undersøkelsen  

DEL A: AKTUELL SITUASJON - DELTAKERNE OG LAR-TILTAKENE  

Kjønn og alder  

Vurderinger 

Smittestatus (blodsmitte)  

Vurderinger av smittestatus  

Pasientenes situasjon  

DEL A: BEHANDLINGEN  

Under behandling eller avsluttet?  

Vurderinger av utskrivinger  

DEL A: MEDIKAMENTELL BEHANDLING  

Valg av medikament  

Dosering  

Andre medikamenter  

Nye medisiner – nye muligheter?  

Behandlende lege 

Vurderinger av den medikamentelle behandlingen  

DEL A: KONTROLLTILTAK OG SIKKERHET I LAR  

Utlevering av medikament  

Utleveringssted  

Kontrollprøver  

Vurdering av kontrollregime  

DEL B SISTE 4 UKER FØR UTFYLLING: PSYKOSOSIAL BEHANDLING  

”Overført” – forankring av hovedansvaret for behandlingen  
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Målsetting  

Er rehabiliteringsprosessen fullført?  

Psykoterapeutisk behandling  

Vurderinger av den psykososiale behandlingen  

DEL B: HELSETILSTAND SISTE 4 UKER  

Psykisk helse  

Vurdering  

Fysisk helse  

Vurderinger av helsetilstand og utvikling  

DEL B: RUSMIDDELBRUK SISTE 4 UKER 

Opioider utenom LAR medikament  

Cannabis  

Benzodiazepin  

Sentralstimulerende midler  

Frekvens av rusmiddelbruken 

Rusmiddelmestring  

Vurderinger av rusmiddelbruken  

DEL C: FUNKSJON SISTE ÅR  

Kriminalitet  

Bruk av rusmidler siste år  

Vurderinger  

DEL C: DØDSFALL I LAR  

Hvilke LAR-medikamenter brukte de som døde?  

Overdosedødsfallene – Når skjer de og hvor mange er de?  

Vurderinger  

DEL C: FORNØYDHETSMÅLINGER  

Pasientenes oppfatning  

Behandlers oppfatning  

Vurderinger  
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Vedlegg 3: Skyggeutvalgets vedtekter 
 

§1 Navn: 

Organisasjonens navn er Skyggeutvalget 

§2 Formål: 

Skyggeutvalget skal jobbe for å få fram brukerstemmene på rusfeltet. Vi vil arbeide for at mennesker med 

problemer og omfattende bruk av rusmidler skal bli hørt i den offentlige samtalen. En rapport basert på dette 

arbeidet skal fremlegges før 31.12.2019. 

§3 Foreningens oppgaver: 

Skyggeutvalget vil jobbe for brukerstemmene ved å invitere til møter og drive oppsøkende virksomhet. Vi vil 

legge til rette for en offentlighet som er tilgjengelig for brukerstemmene og invitere til samtaler men folk 

enkeltvis og i grupper. 

Vi vil videre oppsummere stemmene underveis og legge dem fram for et panel av brukerstemmer. 

Skyggeutvalget vil videre kanalisere brukerstemmene gjennom rapporter og deltagelse i offentligheten. 

§4 Medlemskap og kontingent: 

Alle som har erfaring med å leve «på gata», har hatt det de opplever som rusproblemer, har erfaring med å 

være pårørende til noen av de forannevnte, eller har arbeidet med de samme, og stiller seg brak mandatet, 

kan være medlemmer i Skyggeutvalget. Medlemskap i Skyggeutvalget er gratis. 

Skyggeutvalgets signaturgruppe består av kjerne på 10-15 personer som utpekes av styret.  

Styret består av lederen, fire styremedlemmer og to varamedlemmer som velges på årsmøtet. Styret 

konstituerer seg selv.  

§5 Årsmøtet: 

Årsmøte, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en 

måneds varsel direkte til støttemedlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret 

senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 

årsmøte. 

Saksliste, tid og sted for årsmøtet kunngjøres på foreningens nettside, og innkalling sendes om mulig direkte til 

foreningens medlemmer. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være tilstede. 

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en 

stemme og stemmegivningen kan skje skriftlig på forhånd. Stemmegivning han ikke skje ved fullmakt. 

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er skriftlig innsendt til styret senest en 

uke før innkallingen til årsmøtet sendes ut. 

Styrets medlemmer og leder velges av årsmøtet. 

§6 Ekstraordinært årsmøte: 
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Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede 

medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§7 Styret: 

Skyggeutvalget ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av en leder og fire 

styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret er vedtaksdyktig et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 

Styremøter kan holdes over telefon eller tilsvarende. 

§8 Styrets oppgaver: 

Styret skal: 

• Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

• Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og ved behov utarbeide instruks for 

disse. 

• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende 

instrukser og bestemmelser. 

• Representere Skyggeutvalget utad. 

§9 Organisasjonsledd: 

Skyggeutvalget består av tre ledd: ordinære medlemmer, medlemmer i Skyggeutvalgets signaturgruppe og 

styret. 

§10 Oppløsning: 

Oppløsning av Skyggeutvalget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 

flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her 

gjentas med 2/3 flertall. 

Skyggeutvalget opphører 31.12.2020 dersom ikke annet blir vedtatt.  

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Skyggeutvalget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 

vedtektsendringer. 

§11 Endring av vedtektene: 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 

sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
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Vedlegg 4: Skyggeutvalgets høringsuttalelse 
 

Skyggeutvalget viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 19. desember 2019 NOU 

2019:26 - Fra straff til hjelp.  

Skyggeutvalget har tatt mål av seg å formidle «brukerstemmenes» syn på en rusreform. Med 

brukerstemmer menes mennesker som bruker eller har brukt ulovlige rusmidler, tidvis i større 

omfang.  

Brukerstemmer har ropt alarm lenge. Det er noe fullstendig galt med måten rusmiljøene behandles. 

Dødeligheten i disse gruppene overgår alle andre, og den går ikke ned. Forventet levetid er 20 år 

mindre enn for befolkningen ellers. Fra de gatenære tiltakene rapporteres det fortsatt om folk som 

går med åpne, ubehandlede sår, og Covid-19-situasjonen vil øke risikoen for dødelighet grunnet 

stresset og de sammensatte helseutfordringene som gir det nedsatte immunforsvaret brukere ofte 

har. Nå har regjeringen bebudet en rusreform, og dermed er forventningene spent høyt.  

Skyggeutvalget var skeptisk til Rusreformutvalget av to grunner. For det første mente vi mandatet 

var for snevert med sikte på en reell rusreform. For det andre var vi skeptiske til fraværet av 

brukerstemmer i selve utvalget. Vi var redde for at utvalgsarbeidet skulle mangle perspektiver fra 

gruppen reformen først og fremst vil komme til å berøre.  

Vi er likevel positive til hovedtrekkene i Rusreformutvalgets innstilling. Det er også deler av forslaget 

vi er skeptiske til, men som helhet er innstillingen etter vår vurdering et viktig skritt i riktig retning.  

Uttalelsen er todelt. den første delen handler om forslaget slik det er levert av Rusreformutvalget. 

Den andre delen går utover utvalgets mandat, og peker på hva som skal til for å gjøre rusreformen 

reell.  

 

1. Synspunkter på utvalgets forslag  

Avkriminalisering innebærer at bruk, besittelse og erverv fortsatt er forbudt, men at mindre 

mengder er straffrie. Terskelverdiene for bruk og besittelse er relativt høye. Utvalget skjelner 

mellom straff, administrative sanksjoner og andre reaksjoner, og foreslår en konsekvent utelukkelse 

av sanksjoner. Reaksjonen er pålegg om å møte for en komite, og ikke under noen omstendigheter 

vil manglende fremmøte for denne komiteen medføre trusler om sanksjoner. Dette er en djerv plan 

på mange plan. En nesten revolusjonerende side av forslaget, er at det plasserer ansvaret for hjelpen 

på tilbudsgiver.  

Vi vil minne om at hele rusomsorgen har vært og fortsatt er preget av et stivbent hjelpeapparat med 

(med unntak av LAR) dårlige resultater. De dårlige resultatene tilskrives ofte mangler hos 

pasientene, som typisk omtales som «behandlingsresistente» eller som ikke «nyttiggjør» seg 

behandlingen. Det har vært altfor lett å skyve ansvaret for sviktende måloppnåelse over på 

pasientene.  
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Vi mener at denne tenkemåten er uløselig knyttet til den gjennomgripende stigmatiseringen på 

feltet. Med utvalgets modell står «hjelpen» for seg, uten andre virkemidler enn å tilby hjelp på 

brukernes premisser. Dersom de ikke lykkes med det, blir de en betydningsløs instans, som er 

normen ellers i all helsehjelp som ikke er underlagt tvangsbestemmelser. Her viser utvalget at de har 

vært villige til å ta vanskelige skritt for å oppfylle ønsket i mandatet, om å redusere forekomsten av 

stigmatisering. Men modellen utvalget legger fram handler nesten utelukkende om straffesporet. Vi 

deler derfor denne uttalelsen i to. Først presenteres synspunkter omhandlende utvalgets forslag. 

Deretter skisserer vi det som etter vår oppfatning er nødvendige utvidelser av rusreformen.  

Utgangspunktet er brukerstemmenes egne erfaringer.  

 

Brukerstemmenes erfaringer med politi, m.v.  

Brukerstemmene har både gode og dårlige erfaringer med politiet. De dårlige erfaringene gjør 

generelt sterkt inntrykk og preger oppfatningene deres av politietaten. Men brukerstemmene utgjør 

et variert mangfold av erfaringer. Mange i politiet oppfører seg vennlig, er omtenksomme og 

ivaretagende. Mange ser gjennom fingrene med bruk og besittelse, og er oppmuntrende og positive. 

Atter andre ser ikke gjennom fingrene, men oppfører seg høflige. Og en stor gruppe politifolk er 

svært ivrige: de lusker rundt og slår ned på brukere for de minste forhold, de er unødvendig fysiske i 

omgangen med dem, og bruker varierte former for press. Det samme gjelder andre etater 

brukerstemmene kommer i tett kontakt med, som vektere og fengselsansatte.  

• Politiet oppfattes generelt som en stressfaktor for brukermiljøene.  

• Mange blir fotfulgt av overivrige tjenestepersoner, særlig på mindre steder.  

• Politiet opptrer fra tid til annen brutalt og hensynsløst. I tillegg kan de gå utover sine 

fullmakter for å ramme brukerstemmer, som å frata folk førerkort og gjennomføre ulovlig 

ransaking.  

• Det er sjelden aktuelt for brukerstemmene å ta kontakt med politiet på eget intiativ når de 

har vært utsatt for tyverier, ran, vold eller andre overgrep.  

• Vektere opptrer ofte som reservepoliti. Noen vektere er hyggelige og ivaretagende, men 

mange er overivrige i tjenesten. Noen vektere er voldelige.  

• Vektere er ofte nedlatende og stigmatiserer.  

• I arrest: Ansatte på politihusene er høflige og profesjonelle, men kan også være 

nedlatende og respektløse.  

• I domstolene møter man dommere som stort sett ikke har forståelse for livet på gata og 

brukerstemmenes livssituasjon.  

• Fengsel: Livet på celle er krevende, ikke minst for brukerstemmer med strevsomme tanker 

i hodet. Men fengsler er også et sted der brukerstemmene kan hente seg inn fysisk, og 

komme vekk fra det stressende livet på gata.  
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• Fangevoktere kan være imøtekommende, men viser liten forståelse for livet på gata.  

Brukerstemmene har med andre ord varierende erfaringer med politi og rettsvesen, og det er svært 

positivt at bruken av straff forslås avviklet i forbindelse med bruk og besittelse. Vi vil likevel anføre 

en kritisk merknad til forslaget om å opprettholde de straffeprosessuelle sidene som 

avkriminalisering medfører.  

 

Om visitering - kan vi stole på politiet?  

Rusreformutvalgets forslag er ikke like gjennomført når det gjelder straffeprosessuelle sider av 

modellen, og da særlig spørsmålene om visitering, beslag og destruering. Modellen går her inn i 

forviklinger som med nødvendighet oppstår når handlingene som skal reguleres både er forbudt og 

straffrie.  

Statusen «forbudt handling» åpner for straffeprosessuelle virkemidler, som visitering og destruering 

av medikamenter på narkotikalisten (såfremt det er tale om bruk, besittelse og erverv under 

terskelverdiene).  

I første omgang oppstår et problem ved at politiet har adgang til å konfiskere de omtalte 

preparatene. Utvalget går langt i antydningen om at politiet bør avstå fra dette, spesielt i omgang 

med folk med stort forbruk. Valg av terskelverdier kan også forstås som en måte å skape et utvidet 

rom for avkriminalisert bruk. Overfor personer med avhengighetsproblematikk kan man være sikre 

på at konfiskasjon vil være meningsløst, og dessuten medføre nye lovbrudd. Erfaringsmessig huser 

imidlertid politiet svært mange overivrige tjenestepersoner, så her kan vi ikke regne med deres 

samarbeid (se nedenfor).  

Skyggeutvalget anerkjenner vanskelighetene forbundet med å lage en modell i de kryssende 

interessene mellom mandatet og strafferettslige krav. Det er likevel et spørsmål om man kan stole 

på at politiet vil håndtere mulighetene visitasjon og konfiskasjon kan medføre på ønsket måte. 

Situasjonen er blitt slik at politiets egne organisasjoner er de sterkeste motstanderne av  

denne reformen. De mest skeptiske holdningene i dette reformarbeidet kommer fra polisiært hold, 

noe som brygger opp til en anti-demokratisk politisering av politiet. Politidirektør Bjørnland oppviser 

en slik smått udemokratisk holdning i en kronikk hos NRK Ytring, når hun skriver at  

«Politiet har registrert en holdningsendring til bruk av narkotika blant unge. Ungdataundersøkelsen 

2019 viser også en økning i andelen unge som har prøvd og blitt tilbudt cannabis. Politiet opplever i 

tillegg en økning i bruk av andre narkotiske stoffer. (…) Flere unge forteller til oss at de oppfatter at 

narkotika er i ferd med å bli lovlig i Norge. Vi skal ikke undervurdere straffens normative og 

preventive effekt. Å gjøre store endringer kan vise seg å bli et eksperiment med ukjent resultat.»  

Organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har ved flere anledninger vist at de opererer i 

beste fall, i urent farvann når det gjelder deres samfunnsmandat: de har for eksempel ved flere 

anledninger utgitt seg for å være politi i tjeneste, opptrådt i uniform utenfor tjenestetid, uttalt seg 

politisk i kraft av sin politimyndighet, osv. Tilsvarende fant altså politidirektøren Bjørnland det 

opportunt å gå imot Rusreformutvalget på kronikkplass hos NRK, tre dager før rapporten ble levert. 
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Hennes synspunkter overlappet med politiets representant i utvalget. Utspillet kan dermed vanskelig 

forstås som annet enn et koordinert og strategisk innspill for å påvirke den politiske prosessen på en 

måte hvor grensen mellom politiet, politiledelsen og NNPF er svært uryddig.  

Politiet har på forskjellige plan utvist fravær av demokratisk forståelse for at de arbeider i et 

forvaltningsorgan, ikke på politisk beslutningsnivå. Deres synspunkter hører naturlig med i 

forbindelse med politikkutvikling, men den tilbakeholdenheten man forventer fra forvaltningen 

erstattes med overivrighet og ideologisk skråsikkerhet. Denne skråsikkerheten gjenspeiles i at 

politiorganisasjonen har motsatt seg politiske styringssignaler i hele perioden etter tusenårsskiftet. 

Justisminister Dørum påla for eksempel politiet å slutte å gå etter «slitne narkomane» i 2003. 

Antallet anmeldelser for bruk og besittelse ble redusert i en kort periode, før de sakte, men sikkert 

kløv opp til gammelt nivå igjen. I 2014 fikk politiet reprimande av Riksadvokaten, som impliserte at 

de benyttet narkotikasaker som verktøy for å øke oppklaringsprosenten. Siden har tallene gått noe 

ned, men det er verdt å merke seg at politiorganisasjonen har oppvist sterk motstand mot politiske 

signaler, og har tiltatt seg en større rolle som pådriver i den politiske prosessen. Skyggeutvalgets 

medlemmer har som nevnt ikke entydig dårlige erfaringer med polititjenestepersoner, men politiet 

som sådan fremstår som en alltid tilstedeværende trussel og stressfaktor. Politiet er også i svært 

liten grad en etat som oppfattes som trygt når mennesker i rusmiljøene selv har behov for en 

ordensmakt. Politiet er i liten grad et relevant politi for mennesker med rusmiddelrelaterte 

problemer, og dette reduserer brukerstemmenes rettssikkerhet betydelig.  

Politiet fremstår således som stigmatiseringens opprinnelse, som man fra politisk hold altså ønsker å 

få bukt med, heller enn naturlig alliansepartner.  

Vi vil dessuten minne om enda ett faremoment. Når salg av små mengder fortsatt er forbundet med 

straff, tilsier all erfaring at politiorganisasjonen vil opprette saker de tidligere opprettet som bruk 

og/eller besittelse, som salg eller forberedelse til salg. Evalueringen av rusreformen bør  

være oppmerksom på betydningen av politiets prioriteringer og endringer i klassifikasjon av 

handlinger.  

I slike situasjoner forventer Rusreformutvalget at politiet skal vise tilbakeholdenhet i bruken av 

inngrepshjemler. Vår erfaring er dessverre at stemningen som rår i politiet, fra ledelse og nedover, 

ikke gjør at vi kan regne med at de vil bidra til å gjennomføre demokratisk villet politikk. 

Sammenlignet med andre land har vi et godt politi, men akkurat i narkotikasaker er man fra politisk 

hold nødt til å sende sterkere styringssignaler istedenfor å bare hinte om tilbakeholdenhet. De bør 

fratas hjemmel til å visitere på grunnlag av mistanke om bruk, besittelse og erverv, og de kan ikke ha 

hjemmel for beslagleggelse og destruksjon.  

 

2. Synspunkter på en reell rusreform  

Ordet «narkotika» gjenspeiler en foreldet måte å gripe dette problemkomplekset, som om det er 

separert fra øvrige medikamenter og rusmidler. Praktisk talt alt man finner i de åpne rusmiljøene, 

kan man også få kjøpt på et apotek. Gata er et uregulert apotek uten kvalitetstesting, aldersgrenser 

og ingen som passer på. Spørsmålet om hvordan man skal regulere dette markedet er ikke enkelt, 

men hvis man ikke differensierer mellom rusmidler og stadig bruker stigmatiserende 
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paraplybegreper som narkotika, blir arbeidet for progressiv helsehjelp for tilknyttede lidelser 

vanskeligere. Det er ingen tjent med.  

Vårt primære synspunkt på rusreformen er at «narkotika» bør legaliseres. Men det hadde ikke 

utvalget mandat til å foreslå. Innenfor mandatet har utvalget vist vilje til å oppfylle målsettingen om 

å redusere den eksterne stigmatiseringen av mennesker med rusmiddelrelaterte problemer. En 

annen begrensning ved mandatet, er at det reduserer stigma til utelukkende politi og straff. Kanskje 

befinner Straffeloven seg i kjernen av stemplingen som brukerstemmene opplever, men dette er et 

problem som er allestedsnærværende i samfunnet og som er merkbart i alle velferdsstatens 

ordninger.  

Utvalget opererer fortjenstfullt med et skille mellom helse og straff. Dette er lettfattelig og støttes til 

fulle. «Helse» er imidlertid utilstrekkelig definert av utvalget, og dette skillet kan også forlede tanken 

mot et forestilt, vanntett skille mellom de to: at hjelp er en ting klart avgrenset fra straff. For det 

første er det fortsatt mye som mangler på helsesiden. Alt er ikke gjort ved å fjerne straffen, for 

hjelpesiden er mangelfullt utbygget. For det andre foregår mange av de mest inngripende 

sanksjonene hos helse- og velferdsorganisasjonene. Det skulle være nok å nevne LARs praksis å 

nekte pasienter medisin ved for sent oppmøte, noe som hadde vært utenkelig ellers i Helsevesenet.  

Skyggeutvalgets innledende synspunkter på en reell rusreform oppsummeres slik:  

• Vi i Skyggeutvalget stiller oss hoderystende til at spørsmålet om cannabis fortsatt står på den 

politiske dagsorden. Cannabis i forskjellige former er en selvsagt del av hverdagen for 

mange, kanskje for de fleste vi kaller brukerstemmer. Vi går ikke inn i en legaliseringsdebatt 

her, men slår fast fire ting: o For rusavhengige er cannabis ikke en del av problemet, men en 

del av løsningen. Legal tilgang til cannabis betyr en lovlig kanal til et medikament som 

effektivt avhjelper trangen til å innta tyngre og skadeligere rusmidler.  

• For svært mange mennesker, er cannabis en effektiv medisin, uten effektive alternativer (alt 

fra smerter og kvalme til hodepine og PTSD).  

• Tilgangen er under normale omstendigheter uansett stor, uavhengig av politisk regime.  

• All befatning med cannabis bør av disse og flere grunner være lovlig, men det bør sørges for 

at det selges under like strengt reglement som kjøtt, alkohol og tobakk.  

• Når det gjelder amfetamin (o.l.) går Skyggeutvalget inn for at dette blir vurdert på samme 

måte som opioider, og at det utvikles et spesifikt behandlingsopplegg for mennesker med 

amfetaminavhengighet. Gjerne i regi av LAR eller en mindre rigid organisasjonsform som 

erstatter LAR.  

• Det er all grunn til å være tilbakeholdende med bruk av benzodiazepiner. Skyggeutvalget er 

svært bekymret for økningen i medisinbruk i befolkningen generelt. Her må vi imidlertid 

skille mellom dem som har utviklet et avhengighetsforhold og dem som kan komme til å 

gjøre det. Vi mener benzodiazepiner også må vurderes på lik linje med opiater. Avhengighet 

er uønsket, men når skaden er skjedd, må man behandles annerledes enn de som ikke har 

opparbeidet avhengighet. Flere beretter om større behov for substitusjon på dette feltet 

enn ved avhengighet av opioider.  

I det store bildet ønsker vi at folk kan hjelpes for de problemene de har, og at det å være bruker av 

bestemte rusmidler anses som mindre viktig i møter med hjelpeorganisasjoner og velferdstjenester. 
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Stigmatisering og straff: Brukerstemmenes livsvilkår  

I denne delen vil vi beskrive problemet som rusreformen skal bøte på mer detaljert enn mandatet 

deres gjør, og mer detaljert enn de gjør i utredningen. Stigmatisering innebærer å behandle folk som 

mindreverdig på grunn av en egenskap de har. For brukerstemmene handler det om at behandlingen 

man får, blir dårligere fordi de assosieres med «narkotika». Vi vil raskt skissere et bilde fra de fleste 

relevante sider av velferdstjenestene. For å få med rekkevidden av stigmatiseringens konsekvenser 

for brukerstemmene, er det nødvendig å beskrive brukerstemmenes livsvilkår.  

Som rusreformutvalget selv kommenterer (side 83) er det påfallende kunnskapshull i forskningens 

og myndighetenes grunnlag for politikk overfor mennesker med rusmiddelrelaterte problemer. 

Skyggeutvalget har ikke mulighet til å kompensere for den manglende kunnskapen. Vi har imidlertid 

fremsatt en rekke erfaringsbaserte påstander som brukerstemmer assosiert med Skyggeutvalget har 

tatt stilling til (metodiske erfaringer vil bli presentert i vår rapport). Nedenfor presenterer vi noen 

hovedpunkter.  

Brukere av ulovlige rusmidler lever like forskjellige liv som befolkningen for øvrig. Det er mange veier 

inn i ruslivet, men hvis man ser helhetlig på brukerstemmene, er det en overhyppighet av vanskelig 

bagasje fra oppvekst. Blant brukerstemmene finner man en overvekt av mennesker som har flere av 

disse kjennetegnene  

• Uten stabilt arbeid.  

• Ustabile boforhold  

• Hovedinntekt fra NAV  

• Periodevis med inntekt fra ulovlige handlinger (eller biinntekt)  

• Uforutsigbare dager med hensyn til fungeringsevne, som er avhengig av tilgang til 

rusmidler/medisiner.  

• Varierende grad av helseplager.  

• Vedvarende følelse av å ikke bli hørt, forstått eller respektert.  

Fysisk helse: Blant brukerstemmene er det mange som har kroniske smerter, sykdommer og 

skader som forblir under- eller ubehandlet.  

• Betennelser, byller og tannverk er vanlig forekommende.  

• Sår og skader er et tilbakevendende innslag på gata.  

• Det samme gjelder hepatitt.  

• Abstinenser er en plage for mange.  

• Sykeligheten er generelt høy, og dødsfall er stadig forekommende, også for somatiske 

tilstander.  
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• Mange sliter med bivirkninger fra metadon: apati og diverse fysisk ubehag er hyppig 

omtalt. Spesielt de som har fått metadon lenge sliter med bivirkninger, og LAR stanser 

muligheten til opioidrotasjon som er vanlig for andre pasienter som mottar opioider.  

• Skader og plager er utbredt, men så uensartet at de ikke lar seg ramse opp raskt.  

Overdoser og død er en del av hverdagen blant brukerstemmene.  

• Det er per i dag mer enn 7000 registrerte overdosedødsfall i Norge etter at man startet å 

telle i 1977. Tallene steg gradvis til en topp omkring 2003, og har ligget stabilt høyt etter det.  

• Det er svært vanlig å ha mistet venner og bekjente i overdose.  

• Mange sliter med vonde tanker om disse tapene.  

• Det er ikke etablert noen form for krisehåndtering for mennesker som mister venner og 

familie i overdose.  

Psykisk helse  

• Å ruse seg er ikke en psykisk sykdom. Det hender likevel oftere at mennesker som av 

forskjellige grunner sliter med sitt sjelsliv, fastner i rusbruk. Rusbruk kan også føre til dårlig 

mental helse.  

• Svært mange brukerstemmer har og har hatt psykiske problemer, alt fra angst og PTSD til 

depresjoner. Mange har fått behandling i psykiatriske institusjoner, og flere har erfaring med 

psykoser.  

• Svært mange brukerstemmer rapporterer om angst i hverdagen. Angsten gjelder det å 

komme seg ut blant folk, men spesielt for møter med offentlige institusjoner og 

hjelpeorganisasjoner.  

• En god del indikerer også at de plages av brutte relasjoner og er ensomme.  

• Mange føler skam og/eller at de blir urettferdig stigmatisert.  

• Mange sliter med destruktive tanker.  

Disse karakteristikkene er som nevnt basert på erfaringer. Deretter er de drøftet mot hva ruspolitisk 

aktive brukerstemmer har av inntrykk. Det som kommer fram over, er ikke nøyaktige beskrivelser, 

men grove skisser. Skyggeutvalget etterlyser en samlet kunnskapsoversikt over brukerstemmenes 

livsvilkår og helse. Foreløpig holder det imidlertid å slå fast at situasjonen for gruppen som helhet 

tilsier at det burde vært slått alarm for lenge siden, og lignende dødstall, elendige livsvilkår og 

helsetilstand hadde aldri blitt godtatt på vegne av andre grupper. Denne begredelige situasjonen er 

det meningen at velferdsstaten skal avhjelpe, og retten til hjelp er lik for alle.  

Nedenfor gjengir vi en skisse av synspunkter på helsevesenet, NAV, politiet, behandlingsekoren og 

lavterskelinstitusjoner, slik de fremstår for Skyggeutvalget.  
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Helsevesenet  

Brukerstemmene har ofte bruk for helsehjelp. Helsearbeidere er også vennlige og hjelpsomme, men 

det er store forskjeller i både måten man blir snakket til og behandlingen man får som rusavhengig. 

Mange opplever at det å være «rusavhengig» blir hoveddiagnose, selv om man skal gjøre noe så 

ordinært som å undersøke et kne. Mange brukerstemmer har dårlige og til dels traumatiserende 

erfaringer fra helsevesenet, noe som ødelegger tillitsforholdet mellom pasient og  

behandler. Helsevesenet er i dag mer tilpasset brukerstemmenes særegne behov i de største byene, 

men fortsatt opplever rusavhengige stigmatisering og til dels manglende adekvat behandling i det 

ordinære helsevesenet. Dette gjelder spesielt smertebehandling.  

• Man møter fastleger som noen ganger strekker seg ekstra langt, og noen som er redd for å 

bli lurt og er tilbakeholdende.  

• Fastlegen deltar i ansvarsgrupper for LAR-pasienter, men spiller en underordnet rolle 

overfor LAR.  

• På legevaktene kan man hos noen møte forståelse, men stort sett opplever man 

mistenksomhet og avvisning.  

• Brukerstemmene opplever stadig å bli stigmatisert i anmodning om helsehjelp.  

 

NAV  

NAV skal hjelpe mennesker med sosiale og økonomiske problemer. Skyggeutvalget vil gjerne minne 

om at mange rusavhengige lever relativt vanlige liv. Mennesker med rusproblemer har imidlertid 

ofte også andre problemer, ikke minst økonomiske. NAV er også et nødvendig mellomledd for å 

komme i rusbehandling. Men hvilken rolle spiller NAV for brukerstemmene på rusfeltet?  

• Nav er en svært viktig inntektskilde og en garanti for inntekt og bolig, gjennom trygd, 

sosialhjelp og andre stønader.  

• Mange blant brukerstemmene får tilpasset hjelp for somatiske lidelser og andre 

problemer.  

• Mange brukerstemmer er fortvilet over hvor vanskelig det er å komme i kontakt med NAV 

og saksbehandlere.  

• Mange brukerstemmer sliter med langvarige søknadsprosesser, saksbehandlere som ikke 

tror på dem og generell nedlatenhet og mistenksomhet.  

• Forholdet til NAV er en vedvarende kilde til frustrasjon.  

• Å stå I varig jobb er for mange et urealistisk mål.  

• Krav til dokumentasjon og manglende mulighet for å inngå i såkalt normal livsførsel er 

hindre for å få hjelp til å skaffe seg grunnleggende livskvalitet.  
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• Utover økonomisk hjelp og innsøking til behandling, spiller NAV sjelden noen viktig rolle i 

brukerstemmenes hverdag.  

 

«Behandling»  

Brukerstemmene har mange og forskjellige erfaringer med behandling i alle mulige former: rusfri 

behandling i kollektiver, terapeutiske samfunn, evangeliske menigheter, addictologi, psykiatrisk 

behandling, med mer. Brukerstemmene har naturligvis også rikelige erfaringer med LAR. I 

forbindelse med behandling, blir det ofte snakk om tvang og frivillighet. De fleste Skyggeutvalget er i 

kontakt med, er godt voksne, og flere har opplevd tvang på kroppen. Ut fra helsesituasjonen til 

brukerstemmene er det opplagt at mange har erfaring med tvangsvedtak i så vel rusbehandling som 

i psykiatrisk sammenheng. Stemningen i Skyggeutvalget er generelt (svært) negativ til tvangsbruk, 

men det er også de som sier at tvang reddet livet deres.  

Brukerstemmene har varierende opplevelser med behandling (om LAR, se nedenfor).  

• Mange har positive erfaringer med opphold i døgninstitusjoner. Det positive er først og 

fremst å være skjermet fra gatelivet i stabile omgivelser, omgitt av mennesker som bryr seg.  

• Hva som egentlig var behandling forblir ofte uklart, altså hvordan de skulle bli kurert.  

• I institusjonene ble det ofte stilt integritetskrenkende krav, gjerne begrunnet i 

institusjonens behandlingsfilosofi som ofte mangler vitenskapelig dokumentasjon hva effekt 

angår.  

• Mange har opplevd å bli tvunget til å gjøre nedverdigende oppgaver.  

• Mange har opplevd taushetspliktbrudd ved å måtte stå til rette for andre pasienter og 

øvrig personal, og tåle ydmykende seanser med kjeft og utskjelling i andres påsyn.  

• Konfrontasjoner blir delvis forstått som behandlingsmotiverte, men det er ikke alltid klart 

om personalet selv forstår hvordan det føles for den enkelte, og hvordan pasientene tar med 

dette videre.  

Behandling i døgninstitusjon kan innebære gode dager for brukerstemmene, men ofte av litt andre 

grunner enn selve behandlingen. Og opplevelsene fra disse institusjonene kan være traumatiserende 

for den enkelte. Brukerstemmene (og mange av de som er døde etter overdoser tatt i avbrudd fra 

behandling) er i seg selv indikasjon på at behandling ikke er effektivt, og til dels skadelig. Det finnes 

ingen forskning om behandlingsskader, og vi etterlyser retningslinjer som er vitenskapelig belagt, slik 

som er normen i all annen helsehjelp. Vi ser også at sentrale elementer i rusbehandling (for 

eksempel uttrykket «medavhengighet») lar seg bruke i rene  

svindeloperasjoner hvor rusavhengige og deres familier blir utnyttet på det groveste. Det er på høy 

tid med en gjennomgang av behandlingsideologiene som aksepteres på rusfeltet, og ta inn over seg 

at mange av de metodene som finansieres i dag består av etisk tvilsom og til dels skadelig praksis. 

Med helsehjelp må vanlige prinsipper legges til grunn, om å ikke påføre skade og dessuten basere 

seg på medisinsk forskning og praksis.  
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Brukerstemmene vil gjerne bli hørt. Derfor oppfordrer vi departementet til å finansiere forskning om 

hvordan brukerne selv har opplevd behandling: hva har vært positivt, hva har vært negativt? Hva har 

pasientene sittet igjen med i etterkant? Hva har de kunne bruke i livene sine, og hva har tynget 

dem?  

 

LAR  

De fleste Skyggeutvalget har snakket med om LAR, sier at LAR har vært avgjørende for et bedre liv. 

Det er likevel sterk misnøye med hvordan LAR behandler og opptrer.  

• Medisinene hjelper, men er ikke like effektive for alle.  

• Mange rapporterer om omfattende bivirkninger, til dels så sterke at de ikke kan eller vil 

bruke medisinene LAR tilbyr. Opioidrotasjon bør innføres, det er et veletablert prinsipp i 

medisinfaget.  

• LAR tilbyr dårligere og snevrere utvalg av medisin enn det de hadde trengt å gjøre.  

• Det er vanskelig skaffe individuell oppfølging i henhold til pasientrettighetene, og 

brukerstemmene opplever ofte at de befinner seg i en forhandlingsposisjon for å få riktig 

hjelp.  

• Det er altfor mye vekt på kontroll og strenge henteordninger som er uhensiktsmessig mtp. 

øvrig helsetilstand hos brukerne.  

• Forskjeller i behandlingsregimer gjør behandlingen uforutsigbar og etterlater følelser av 

urettferdighet.  

• Svært mange strever med å finne hjelp utenfor LAR (utlandet, ulovlig omsetning, 

forståelsesfulle leger, osv).  

LAR har reddet livet til tusenvis av mennesker. Men LAR er også utformet altfor strengt og knipent. 

De strenge kontrolltiltakene fremstår som moralske tester på om man er verdig mottaker av hjelp, 

noe som ringer umusikalsk i den norske velferdsstaten.  

 

Lavterskelhjelp  

Hybelhus og andre lavterskelbotiltak kan ha lignende kvaliteter som behandling. Der tilbys soveplass, 

vennlig personale og tilgang til mat og helsehjelp. De tilbyr også assistanse overfor NAV, 

behandlingsinstitusjoner, avrusing og andre hjelpeinstanser.  

Samtidig signaliserer lavterskelinstitusjonene at de ønsker at beboerne skal søke behandling og 

«forbedre seg», og får sjelden «lov» av oppdragsgiver å ha beboerne på ubestemt tid. Det er høy 

terskel for utkastelse, men også der kan man bli avvist eller miste «privilegier». Stigmatisering gjør 

seg også gjeldende i lavterskelinstitusjoner, men Skyggeutvalget ønsker å utrede muligheten for at 
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man kan utvide bruken av denne typen tiltak. Her finner man de beste vilkårene for å hjelpe 

mennesker som trenger det, og på deres egne premisser.  

Skyggeutvalget foreslår at det å få bolig på et hybelhus med oppfølging og frivillige tilbud til hjelp i 

hverdagen, bygges ut som et selvstendig behandlingstilbud på linje med behandling i institusjon. 

Dette vil være en måte å ta rusreformens formål på alvor.  

 

Oppsummering: en reell rusreform  

Det foregående er en oppsummering av brukerstemmenes synspunkter på velferdstilbudene man 

etter modellen til Rusreformutvalget skal ledes til dersom man trenger hjelp. Vi skal av den norske 

velferdsstaten, men noe skurrer. Vi har ingen årsaksanalyse på hvorfor brukerstemmene oppfatter 

hjelpetilbudene som så vanskelige å benytte seg av, det burde skape mer hodebry for myndighetene 

enn det gjør nå. Rusreformen er nødt til å gå lengre enn politi- og lensmannsetaten, og straffeloven. 

Utvalgets rapport og modell er en fin begynnelse, men ingen oppskrift på å komme i mål med å 

redusere dødeligheten og bedre livsvilkårene for mennesker med store rusmiddelrelaterte 

problemer.  

 

 

 

3. Skyggeutvalgets syn på rusreformutvalgets forslag  

Skyggeutvalget støtter utvalgets modell, utfra mandatets begrensninger. Vi peker imidlertid på 

problemer knyttet til de straffeprosessuelle sidene av modellen, og spør om politiet kan tiltros 

myndighet til visitasjon og destruksjon. Utvalget har lagt et godt grunnlag for å redusere 

stigmatisering mot brukerstemmene, men den store utfordringen ligger i å bygge opp forståelse for 

mennesker med rusrelaterte problemer i den brede viften av velferdsinstitusjoner.  

Som ledd i en helhetlig rusreform forutsettes det mye bedre kunnskap om brukerstemmenes levekår 

og helsesituasjon. Vi ønsker oss også en gjennomgang av regelverkene i helse- og velferdssektoren, 

samt en bedre effektuering av eksisterende pasientrettigheter for rusavhengige når de mottar 

helsehjelp. Ideelt sett ønsker vi oss en gransking av hele «rusfeltet», inkludert 

forskningsinstitusjonene, men dette vil vi komme tilbake til i vår sluttrapport. Holdningsendring for å 

redusere stigmatisering er en langsiktig oppgave, og kan ikke vedtas i Stortinget. Det er et godt 

utgangspunkt å fjerne straffen, selv om all befatning med såkalt «narkotika» og ulovlige  

«rusmidler» fortsatt er forbudt etter utvalgets forslag. Et lite skritt videre, men et sterkt signal, ville 

være å finne andre uttrykk enn «narkotika» og «rusmidler». 
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Vedlegg 5: Overdosedødelighet sammenlignet med utviklet av andre 

dørdsårsaker (Sverige).  
Fra Von Hofer, 2011, side xiii. 
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Vedlegg 6: Høringen «Livet i og rundt LAR», oktober 2018:  
Skyggeutvalget avholdt en høring høsten 2018, om livet i og rundt LAR. Invitasjonen er gjengitt i 

vedlegg 11. Vi hadde, som omtalt innledningsvis, forberedt oss grundig. Vi hadde arbeidet oss ned til 

et nøye utvalgt sett med spørsmål. Et lokale var innleid, og invitasjoner sendt ut bredt. Så mange 

hadde annonsert deres deltagelse, at vi følte oss nødt til å forberede oss på et stramt tidsskjema. 

Antallet deltagere ble imidlertid svært begrenset, og vi har diskutert grunnen til dette i 

metodekapittelet. Høringen fant sted i Oslo, men vi ville også gi mulighet for folk i andre landsdeler. 

Dette fikk vi ikke penger til å gjennomføre, men vi har også tatt imot skriftlige henvendelser (se 

vedlegg 7). Her følger en oppsummering av det som kom fram under høringen og noe fra de 

innsendte svarene.  

 

Hvor hadde folk vært i dag uten tilbud om medisinbasert hjelp? 
Under forberedelsene til høringen var vi som utarbeidet spørsmålene til høringen særlig 

oppmerksomme på faren for å ensidig fokusere på det negative. Det første spørsmålet folk ble bedt 

om å svare på var derfor, «hvor ville du vært i dag hvis det ikke hadde vært for LAR?» (men dette 

kom av uklare grunner ikke med på selve invitasjonsbrevet). Temaet kom også opp flere ganger 

under forberedelsene, i samtaler og på diskusjonstråder på facebooksiden vår. Det har hele tiden 

vært en prioritet å presisere at LAR er et livreddende tiltak for svært mange mennesker.  

Her er en oversikt over hva som ble sagt om deres situasjon uten LAR. Hvert svar er individuelt, og 

for å være sikre på at ingen blir gjenkjent har vi unnlatt å nummerere de forskjellige personene. 

Formuleringene er oppsummeringer, og kun delvis sitater. 

-  Har LAR hjulpet meg gjennom disse årene? Nei … medisinene har vel hjulpet meg, men ikke 
LAR, nei. Ja i begynnelsen hjalp medisinen. Hvis du spør om hvor jeg skulle ønske jeg levde i 
dag, med LAR, så ville det ha vært et helt stille A4liv med mannen min og barna mine.  
 

- At LAR har hjulpet med å bli kvitt heroinabstinensene. Det er hun glad for. Men 
høringsuttalelsen er for øvrig preget av bitterhet. 
 

- Jeg aldri vært i LAR, men har arbeidet med LAR-pasienter, og er etter det lite fristet til å søke 
dit. 
 

- Fikk du et bedre liv med LAR? Ja. Men har man fått det livet man ønsket seg? Det er en helt 
annen bok.  
 

- «Jeg tror jeg hadde klart meg på en eller annen måte.»  
 

- Jeg  lever nå et tilnærmet vanlig gateliv, med udifferensiert inntak av alle rusmidler, til tross 
for tildeling av subutex. Subutex brukes til å bytte til seg andre rusmidler.  
 

- En har uklar LAR-status, vet ikke helt selv. 
 

- Jeg er ikke i LAR. 
 

- Jeg er utenfor LAR men vil inn for å få tilgang til noen av sekundærytelsene (førerkort). 
 



125 
 

- «Jeg er i LAR med sterke bivirkninger». Resten av svaret er et fortvilt rop om å få annen 
medisin. 

Disse svarene gjenspeiler det delte bildet som er omtalt over og andre steder. Det å gi LAR ære for at 

livet er blitt bedre sitter til dels langt inne.  

 

Medisinutvalget 
LAR har i dag tre medisiner å tilby pasientene: Metadon, Subutex og Suboxone. Metadon tilbys i 

første rekke i flytende form blandet med solbærsaft (40% av pasientene får dette). Morfintabletter 

tilbys i svært sjeldne tilfeller. Begrunnelsen for disse medisinene kan man lese mange steder i 

SERAFs rapporter. I retningslinjene til LAR-forskriften advares det mot at benzodiazepiner («piller») 

skrives ut til pasientene, men dette gjøres overfor nesten 30 % av pasientene. Vårt siktemål i dette 

kapittelet er å avdekke hvordan medisinene oppleves av pasientene.  

I Statusrapporten fra 2020 brukes ordet «bivirkninger» fire ganger, og da i sammenheng med at 

pasientgruppen blir eldre. Bivirkninger spiller en stor rolle i den virkeligheten Skyggeutvalget kjenner 

til. Et gjennomgangstema er at medisinene har til dels kraftige bivirkninger, ikke dekker alles behov 

og kan være mer plagsomme over tid. Bartoszko viser også til den problematiske rollen av Suboxone 

i LARs historie og mistilliten pasienten oppleves når bivirkninger rapporteres (2018a, 2019a). 

 

Medisinen passer ikke 

«Sivs» historie er kjent fra forskningen til Bartoszko. Siv har fartstid som bruker av alt mulig av 

ulovlige rusmidler inkludert opiater nesten fra barnsben. Hun er i dag pasient i LAR men har egen 

ordning med medisiner utenfor LARs katalog. Siv ble dårlig av medisinene hun fikk i LAR. Hun hadde 

en avtale med en lege som ga henne resepter på medisiner hun kunne bruke. Men dette fikk hun 

først etter å ha kjempet en lang kamp med LAR. Det er denne kampen som er beskrevet i PhD-

avhandlingen til Bartozsko «The pharmaceutical other», som ble forsvart ved OsloMet våren 2018. 

Avhandlingen viser Sivs mangeårige bestrebelser for å få en behandling som gjorde det mulig å leve 

et stabilt liv assistert av medisiner.  

Avhandlingen kommer også inn på andre pasienter i LAR. De reagerer ulikt på medisinene. De fleste 

opplever omfattende bivirkninger og funksjonsnedsettelser (se også Bartoszko 2018b). De har 

fortsatt russug og føler seg uvel. Det er flere i utvalget som uttrykker det samme.  

- En forteller om bivirkninger på metadon hun ikke holdt ut. Hun fikk etter hvert metadon i 

tablettform, men er nå ute av LAR.  

Bivirkninger som ofte nevnes: vektøkning, at man får redusert hjernekapasitet (noen ganger 

beskrevet som at man får en «hjelm» på hodet, at man ikke klarer å konsentrere seg eller lese).  

Her er et hjertesukk fra et innsendt svar: 

- Jeg går selv på metadon og har gjort det i flere år. Grunnen til at også jeg vil av metadon er 

fordi det har altfor mange bivirkninger, som overvekt, ekstrem svetting, trøtthet, tunghet i 

kropp/sinn, det demper det gode humøret veldig, man får mye vann i kroppen, og 

preparatet er mye tyngre enn nødvendig. Suboxone har en antagonist-effekt på vanlige 
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opiater, så skal jeg over på det, må jeg trappes ned til null og holde ut mye abstinenser før 

jeg kan begynne på det. Og det er jo p.g.a at abstinensene er så grusomme og umulige å 

holde ut når man har vært opiat-avhengig lenge nok, at jeg går på metadon i første omgang. 

Så Suboxone er utelukket. Så da har jeg kun den ene muligheten; Metadon. Jeg skulle ønske 

LAR kunne tilbudt noe annet også, f.eks morfin. (Eller andre lignende opiater). Da hadde 

brukerne holdt seg i behandlingsopplegget i større grad, og mange fler hadde søkt hjelp. 

Metadon er ett usedvanlig skadelig preparat. I de to siste årene nå har jeg utviklet tiltagende 

smerter i muskler og skjelett, som blir sterkere og sterkere. De har blitt uutholdelig for store 

deler av dagene. Jeg vet ikke om det skyldes Metadonen, men legene finner ingen forklaring 

på det. Jeg har også utviklet mange andre helseproblemer som har kommet de senere 

årene. I alle årene jeg ruset meg (17 år) var det aldri noen store uforklarlige helseproblemer. 

Alt hadde en logisk forklaring, og det var bare småtteri i forhold til hva jeg har nå, og alt 

dette utviklet seg etter jeg sluttet og hadde gått på metadon noen år.  

Det er også mye forskning på tarmbakterier om dagen, og jeg er overbevist om at Metadon 

dreper de i stor grad. Det kan kanskje være grunnen til noe av det som skjer med kroppen 

min. Jeg har også en teori om at noen av tilsetningsstoffene i flytende metadon er veldig 

skadelige.  

Blant narkomane er Metadon kjent som det tunge skadelige middelet det er. Det blir sett på 

(og kalt) gift for kroppen. Det blir også sagt at Metadon gir en veldig forkortet levetid. 

Mange forteller om gjennomsnittlig forventet levetid på 15 år. Om det stemmer vet jeg ikke, 

men jeg kjenner hvor ille kroppen min har blitt, og jeg er sikker på at særlig gammel blir jeg 

ikke. 

 

Medisinen kan være farlig for enkelte pasienter 

I en høringssuttalelse gitt av en som har hatt bred kontakt andre LAR-pasienter, reageres det på at 

LAR gir metadon til folk med diagnostiserte hjertelidelser. Det hevdes at dette er noe som også får 

alle hjerteleger til å reagere. Hvor mange er det som har utredet om de tåler medisinen de får? 

 

Medisinen endrer virkning over tid 

I et høringssvar sies følgende: «Metadonmixen virker veldig forskjellig i begynnelsen og etter 10 og 

20 år. Da er man mer eller mindre forgifta.»  

I et annet høringssvar fikk vi høre om en pasient som kaster opp metadonmixturen når hun prøver å 

svelge den. 

Flere andre har kommentert at medisinen oppleves annerledes med alderen, muligvis også i 

kombinasjon med andre medisiner. I et høringssvar fant denne samtalen sted: 

- Salen: jeg har snakket med mange LAR-pasienter, mange sier at de føler at kroppen tar 

dårligere imot metadon etter hvert.  
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- Ja det er sånn jeg også føler det. Det er ikke bare kroppen som råtner opp, det er hodet 

også. Det er dette som gjør at jeg ikke blir så veldig gammel. I tillegg til at jeg er 

funksjonshemma fører dette til at jeg isolerer meg mer og mer.  

Denne erkjennelsen gjenfinnes også i den siste Statusrapporten, men uten at dette tillegges stor 

vekt. 

 

Oppsummering medisinutvalg 

Medisinene reduserer sug og abstinenser, men er ikke like effektivt for alle. Mange brukerstemmer 

rapporterer om omfattende bivirkninger, til dels så sterke at de ikke kan eller vil bruke medisinene 

LAR tilbyr.  

 

Vanskeligheter med å forhandle fram gode ordninger for den enkelte 
I denne delen samler vi først og fremst opp hovedpunkter av det som er kommet fram i høringene 

når det gjelder forhandlinger med LAR. Det som kommer fram er stor avstand og lite forståelse for 

de plagene pasientene har i hverdagen. Reglene fremstår som lite fleksible og det er uklart hvilket 

grunnlag avgjørelsene som vedrører den enkelte blir tatt på.  

En forteller om vanskeligheter med å få hjelp. Medisinen hjelper, men det er store problemer i 

samarbeidet med LAR og høringspersonen vil helst ikke si at hun får hjelp av LAR utover den 

konkrete medisinen. Her er et utdrag av høringssvaret (samtale med ordstyrer) (enkelte sekvenser er 

oppsummert i parenteser og ikke ordrett gjengitt). 

- Har LAR hjulpet deg gjennom disse årene? Nei … medisinene har vel hjulpet meg, men ikke 

LAR, nei.  

- Og da tenker du på LAR som organisasjon?  

- Ja som spesialisthelsetjeneste poliklinikk. Jeg har vært med fra starten. Nå er jeg til 

utredning om smertebehandling igjen, mindre enn 6 måneder etter at jeg var det på 

Ullevål, … jeg hadde grua meg fælt. … Det er ikke det å være i møte som er så jævlig, det er 

de månedene i mellom, der man gruer seg: kommer de til å behandle meg ordentlig, 

kommer jeg til å få behandling, hvordan skal jeg få sagt det jeg har på hjertet. Nå er jeg blitt 

så gammal at, (jeg føler jeg kan si fra på en ordentlig måte).  

- Så du synes det er vanskelig å forholde deg til Lar som hjelpeorganisasjon? 

- Jeg klarer ikke forholde meg til dem i det hele tatt. (…) Når de kommer med disse firkanta 

skjemaene sine og sier at de skal gjøre ditt og jeg skal gjøre datt, da får jeg helt hetta, for jeg 

føler at det er mye usynlig tvang oppi dette her.  

- Og så må det sies at vi har en overlege som er stein gæren. (…) 

- Har du noen gang ønsket å bytte medisin?  
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- Det har gått rett i dass for å si det sånn. Jeg føler at jeg lever innafor en sånn liten badehette, 

en liten firkant der det ikke er rom for å brette littegrann på arket en gang. Jeg prøvde men 

ble ikke hørt. Jeg orker ikke disse bedreviterne, som ikke vet om meg.  

- Hva skjedde da du søkte om medisinbytte? Henvendte du deg til saksbehandleren din? 

- Jeg er jo heldig at jeg har den samme konsulenten som jeg hadde da jeg søkte meg in i LAR 

da. Men han har heller ikke noe å si. 

- Hvem bestemmer? 

- Det er LAR-legen det da. Som bestemmer over mange hundre pasienter han aldri har møtt.  

- Hvem henvendte du deg til?  

- Det er fastlegen det da. Det var ganske dramatisk for meg, siden jeg hadde hatt den samme 

fastlegen siden jeg startet i LAR. (…) 

- Hvilken medisin får du nå?  

- Metadon. Og Lyrica. Det jeg først og fremst trenger er smertelindring for ryggskaden, for 

smerter jeg lever med 24 timer i døgnet, siden skaden ikke kan opereres.  

- Hva kunne du tenke deg?  

- Det tør jeg ikke si for jeg er redd for å miste det eneste jeg har. Lyrica er noe forbaska dritt, 

man blir veldig avhengig av det, og det er lettere å gå av opiater enn Lyrica.  

- Hvilken medisin hadde vært best? 

- Oxycontin el.l. kanskje med noe benzo ved siden av.  

- Har du formidlet dette?  

- Jeg sa det til fastlegen. Han sa da får det vel bli Subuxone det da. Det kom aldri til å bli noe 

av. Jeg skulle ønske legene fikk igjen forskrivningsretten. Du sitter der og kjemper for livet 

ditt, ikke sant, og så sier han at han ikke kan skrive ut det og det, for da kan han miste 

jobben sin. (Om fastlegen, den hun har nå, som virker forståelsesfull, men ikke har tid til å 

sette seg inn i situasjonen hennes. Og han sier han ikke har tid til å lese journalene han har 

fått tilsendt.)  

- LAR-legen sier at Oxycontin ikke virker på meg. Det er rart for legen har aldri snakket med 

meg. Men i papirene står det, for jeg ber om å få alt skriftlig for å kunne klage på det, at 

Oxycontin er prøvd uten virkning. Men da var jeg ikke i LAR en gang. Og det koster så mye å 

dra opp den historien der hver gang, en historie jeg bare vil glemme.  

- Har du noen gang vurdert å slutte i LAR?  

- Ja mange ganger.  
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Høringspersonen forteller så en lengre historie om hvordan hun følte seg overkjørt i forbindelse med 

medisinering i forrige re-inntak. Tilbud om 20 mg Dolcontin, men da var det fare for overdose, og da 

måtte hun justeres på metadon. LAR-legen bestemte uten så mye som å snakke med henne eller 

spørre henne hvordan hun hadde det. 

En annen fortalte at hun lå to måneder i koma og fikk metadon intravenøst. Dette forårsaket en 

alvorlig magelidelse. Hun fikk likevel ikke byttet, for de sa det ikke var noe alternativ til Metadon. 

Men til slutt gikk det, i dag går hun på Subutex.  

- Hvordan fikk du endret medisin?  

- Iherdig masing fra min side. Jeg følte meg rett og slett råtten i kroppen. Jeg var med helt fra 

starten, og da kunne vi bestemme dosen helt selv. Så jeg var veldig høyt dosert.  

- Hvem var din støttespiller? 

- Meg selv. 

- Hva ga deg gjennomslag til slutt. 

- Iherdig masing. Jeg var en pest og en plage. 

- Hvordan ville du helst hatt det? 

- En lege som skrev ut en medisin som jeg kan fungere med, og det er Dolcontin. Det har jeg 

søkt om, og fått avslag, med den begrunnelsen at det er ikke en medisin som LAR har.   

- Det er et stort problem at jeg ikke kan få noe å sove på … for Subutexen skal dekke alt, og 

det gjør den ikke.  

- Jeg har fire barn og barnebarn, jeg er 60 år, jeg skulle så gjerne kunne få leve, ha et godt liv 

de åra jeg har igjen. Jeg kan ikke forstå hvorfor man skal bli nekta en medisin man jeg gjerne 

vil ha, og trenger.  

En tredje er ikke i LAR, men hadde godt kjennskap til både medisinene og systemet.  

- Kunne du tenke deg å være i LAR i dag? 

- Ikke med de medisinene de har i dag.  

- Men du kunne hatt nytte av det?  

- Heroinassistert behandling er jeg positiv til. Men det er ikke noe mål for meg å gå på heroin 

resten av livet mitt. Det er derfor jeg går av og på. Det er en dyr form for selvmedisinering. 

Høringspersonen er med andre ord i målgruppe og kunne hatt nytte av LAR, men lar være å benytte 

tilbudet ettersom medisinene ikke fungerer for hans situasjon.  

En annen person, med stort kontaktnett i målgruppa for LAR, hevder medisinbytter er umulig for de 

fleste. Hun vil helst ikke snakke så mye om sin egen sak, men hun brukte 7 år på å forhandle fram en 

løsning der LAR tillot at andre leger skrev ut Dolcontin for henne.  
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- Jeg har gått på Dolcontin i tre år nå.  Det var flaks at jeg fikk mulighet til å bytte. Jeg hadde 

sendt inn anmodning om konvertering til Dolcontin men fikk avslag. Saken ble sendt videre 

til Fylkesmann. Jeg møtte en lege som ville hjelpe meg, men han kunne ikke forskrive 

medisinen. Det endte med at han «co-foreskrev sammen» med en annen.  

- Mer i detalj har jeg ikke lyst til å gå i saken min. Men jeg brukte 7 år på den. Jeg hadde så 

mye bivirkninger, var dårlig rett og slett.  

Atter en annen forteller både om vanskeligheter med å nå frem med behovene sine, og viser seg 

nokså rådvill i møtet med hele hjelpeapparatet. Hennes høringssvar ble preget av at folk i salen tro 

til med hjelpende innspill.  

- Jeg har ikke snakka NAV heller jeg, på lenge, men når jeg først fikk snakka med de var jeg 

heldig. De virker veldig ålreite.  

- Salen: Hvordan er det, skal du ikke ha medisiner etter ferien? 

- Jeg har fortalt dem at kroppen min, den tar ikke imot det lenger. Jeg har prøvd å gå gjennom 

både apotek og lege. Jeg fortalte at jeg kastet opp både støtt og stadig, og da fikk jeg vite at 

dersom jeg insisterte, da fikk jeg betale medisinen min sjøl.  

- Salen: Hvordan fikk du høre det? 

- Det sa de på apoteket, det hadde de fått beskjed om fra LAR. Hvis de gjorde noen uten LARs 

godkjenning, ville de miste all økonomisk støtte. (…) Det har aldri vært snakk om noe annet 

enn miksturer med solbærsaft, aldri tabletter eller noe sånt. 

- Salen: de har vel sett at du blir dårlig av miksturen? 

- Ja det så de på apoteket. Han fastlegen jeg hadde var ikke interessert i å hjelpe noen 

pasienter. Men så fikk jeg en ny en, men hun var så ung, så hun begynte et annet sted, men 

hun kommer tilbake nå i høst. 

- Salen: Hvis du har kasta opp på apoteket skal det være loggført. 

- Ikke på apoteket. Altså, bare tanken på metadon nå … det vrenger seg.  

- Salen: Men det du sier der er ikke gode nok argumenter. Hvis du klarer å finne fra noen 

papirer eller noen som kan fortelle at du kaster opp  

- Men det er mye mer da … 

- Salen: Da burde du ha et godt grunnlag for å få tabletter, tenker jeg.  

- Men etter at jeg ble X-LAR har jeg bare fått helt sinnsyke svar på alt …  

- Salen: Det med X-LAR har ikke noe med dette å gjøre, det er bare at de har laget en egen 

ordning for eksterne pasienter som ikke behøver å hente daglig. 

- Men det var ikke så det ble forespeila den gangen … 
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- Salen: Nei men det er noe annet. 

- Jeg fikk dette på somatisk grunnlag 

- Salen: Du burde ta kontakt med fastlegen din og søke om metadontabletter 

- Jeg kommer aldri til å ta metadon mer.  

- Salen: Eller for eksempel Dolcontin eller noe annet. 

- Det er det jeg har tenkt å ta opp med dem face-to face på møtet, da. Og da er det godt å ha 

med en. (Mer om informasjons og opplysningsplikt, det visste ikke høringspersonen. Jeg 

trodde de ga oss de opplysningene vi trengte…). De har ikke kontakta meg på 15 år. 

- Hva gjør du i dag, er du medisinfri? 

- Nei. 

- Får du noe som helst fra en LAR institusjon.  

- Vet ikke fordi jeg sa fra på apoteket at jeg antagelig ikke kom tilbake før etter 

ansvargsruppemøtet, og at jeg ikke plutselig er blitt borte.  

- Forstår ikke helt, du har langvarig bruk av opiater … hva gjør du nå? 

- Jeg selvmedisinerer meg. Men jeg er ikke tilbake på gata og setter sprøyter og sånn, det skal 

jeg ikke heller. Men jeg vil at det skal bli utvidet, og bli utvidet og mer individuelt tilrettelagt. 

De som har gått i LAR i årevis skal ikke … kontrollere i både … ja. Fastlegen og apoteket sa 

det var greit å bare hente hver 14 dag, men så gikk det bare en kort stund før LAR sa at nei 

det var ikke lov. Og da fikk de, apoteket, ta kostnadene.  

- Er du i LAR, da? 

- Ja, men jeg vet ikke om jeg blir kasta ut på ansvarsgruppemøtet.  

- Jeg fikk tidlig ganske sterke bivirkninger. Hvis man har angst i utgangspunktet, blir det 

forsterka. Og man blir, du kan si lat, ukonsentrert. Jeg elsker å lese bøker for eksempel, men 

nå bruker jeg tre dager på å lese en tegneserie. Sitter og ser på ting som skal gjøres i dagevis. 

Jeg har gått på 120 mg i mange år. 

- Salen: Det burde du prøve å halvere. Med større alder tåler man mindre.  

- Jeg prøvde det en gang, men det ga jeg opp, for det skulle gå i deres tempo og ikke mitt. Så 

det ga jeg opp og ble raskt skrevet opp til 120 igjen.  

- Hvordan blir dette avsluttet da?  

Litt gradvist og uplanlagt, men styrer det selv tilsynelatende. Det var bivirkningene som ble verre og 

verre.  

- Samtidig gjorde medisinene at jeg ikke dro til byen og sånn.   
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Denne høringspersonen er dårlig orientert om sine muligheter og rettigheter, og LAR har ikke fanget 

opp verken hennes situasjon eller fulgt henne opp for å fylle på med informasjon. For å gjøre det 

helt klart er dette en person som får Metadon som et livreddende tiltak, som er svært 

tilbakeholdende, oppfører seg prikkfritt, men uten å kunne nyttiggjøre seg medisinen hun får utdelt. 

Det blir ikke fanget opp og de gangene hun har prøvd å si fra får hun beskjed om at det ikke er mulig 

å skifte medisin.  

Det som er gjengitt over er utdrag av fem høringssvar, men det som blir sagt er temmelig alvorlig 

hvis det gjenspeiler en større helhet i totalbildet.  Dette er fortellinger fra en side av 

forhandlingsbordet, og det skulle vært interessant å høre den samme saken fortalt fra motpartene. 

Men det er åpenbart at de som kommer til orde her, ikke føler at de når fram, selv ikke i situasjoner 

som for et legmannsskjønn for lengst ville utløst unntak fra alle regler. Hvordan er det mulig å 

tviholde på det begrensede medisinutvalget når pasientene blir uomtvistelig svært syke av det de 

får? 

LAR-pasienter forholder seg til mange enkeltpersoner: saksbehandleren i LAR, Nav-konsulenten, 

noen har en psykolog de møter og så er det den mystiske LAR-legen. Hvem er det som egentlig tar 

beslutningene og på hvilket grunnlag? Legg merke til at ProLAR sin tilfredshetsundersøkelse 

oppsummerte at de fleste opplever LAR-systemet som «for lite fleksibelt, og mange føler at de ikke 

blir behandlet på lik linje med andre pasienter ellers i helsevesenet». Kan hende er det erfaringer 

som omtalt over, som skjuler seg bak ProLARs oppsummering. 

 

For mye vekt på kontroll 
I denne delen presenteres kommentarer om kontrollregimet i LAR. Det er velkjent at LAR opererer 

med terskler for å få være pasienter i LAR og at de opererer med grader av kontroll overfor 

pasientene. Det er like velkjent fra avisoppslag og alle som følger med i sosiale medier at mange av 

pasientene ikke er tilfreds med nivået av kontroll. Her skal det også nevnes at kontrollregimet har 

blitt mindre strengt i de 20 årene siden LAR ble etablert. Det er ifølge Statusrapportene svært få som 

i dag skrives ut av LAR «mot deres vilje». Det innebærer at selv om man som pasient inntar andre 

ulovlige medisiner, så medfører det ikke utkastelse. Men det kan fortsatt medføre strengere krav for 

å få utlevert medisinene. Henteordninger (hvor ofte man må hente medisinen) og hvor ofte det 

kreves urinprøver er de mest kommenterte sidene av kontrollregimet.   

En snakker lite om egne erfaringer men uttaler generelt at det er for mye fokus på kontroll og 

urinkontroller spesielt. Urinprøver er blitt noe man tar uansett, «selv om de vet hva den kommer til 

å inneholde». 

En annen er ikke selv i LAR, men har sett det på nært hold.  

- Jeg har hatt mange gråtende brukere på kontoret mitt, som hadde mistet medisinen sin på 

grunn av sidemisbruk av cannabis, valium osv. 

- Når det gjelder (annet sted), har jeg venner som bruker to og flere typer benzo som ikke har 

mistet medisinen sin.  
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Det fremgår ikke hvilket tidspunkt dette skal ha skjedd, men det fortelles daglig om streng 

oppfølging av selvmedisinering på sosiale medier. For denne personen er dette grunnen til at han 

ikke vil være med i LAR. Med et annet regime kunne det vært aktuelt. 

- Det jeg har sett av LAR til nå har skremt meg mye. Et livsmotto har vært, at jeg ikke pisser for 

noen. Jeg har jo lært meg å se på LAR (sted) som et menneskefiendtlig monster.  

- Jeg er en ganske selvstendig person av natur, og har sterk motstand mot autoriteter. Jeg 

oppfatter LAR som en autoritær organisasjon jeg hadde hatt store problemer med å innfinne 

meg med.  

En tredje forteller en annen historie om henteordninger og selvmedisinering.  

- Fastlegen gir meg også noen b-preparater, som LAR legen kaller sidemisbruk og derfor må 

jeg hente medisin en gang i uka på apotek, under tilsyn og levere up, etter 19 1/2 år med 

rene prøver. LAR-legen mente jeg skulle hente hver dag med up tre ganger i uka, men det sa 

fastlegen var uaktuelt. Dette var for fire år siden, og fastlegen min sa at vi ikke skal sette meg 

15 år tilbake.  

- Det ble aldri tre ganger i uka, men de trua med det. Når står jeg på noe som heter 

«stikkprøver».  

For en annnen fremstår det som vilkårlig hvordan henteordninger blir bestemt. 

- (Da jeg søkte reinntak hadde) vi 2-3 nye LAR leger. Epikrisene som fulgte med oss er fulle av 

hva legene føler og synes, og det er mye, og det spiller inn i for hva slags medisin man får 

utdelt. Og urinprøver. Da får man følelse av avmakt. De sier jeg må ta blodtrykk prøve, og da 

halverer de adhd-medisinene mens de venter på at jeg får tatt ny prøve og urinprøver.  

Det ser ut som personalet tenker at de skal ha full styring over pasientens medisininntak, men 

nekter å bruke pasientenes egen informasjon om hva som fungerer og er bra for vedkommende. Det 

har likevel ikke alltid vært sånn, virker det som, for to av de omtalte forteller at de nærmest fikk 

bestemme doseringen av metadon selv de første årene de var i LAR.  

Som vi så i forrige del er det en som opplever at det ligger mange forskjellige former for tvang i 

måten LAR er organisert. Hun føler seg manipulert og ledet til å godta ting hun egentlig ikke ønsker, 

og plutselig får man beskjed om at henteordningene er endret, som da mannen hennes (også i LAR) 

måtte hente medisinen daglig. Dette var lite gunstig, ettersom han strevde med å unngå det miljøet 

han da møttes med hver dag.  

- Vi burde ha en gullmedalje for det vi har gjennomgått, det mener jeg. 

En har vært en mønsterpasient i snart 20 år. Hun har stort sett ikke hatt sidemisbruk, med unntak av 

et par planlagte «sidesprang» («ca. hvert 4 år»). Dermed har hun heller ikke opplevd innskrenkinger i 

henteordninger og annet. Ironisk nok kan dette også ha medført redusert interesse for hennes 

situasjon fra LAR sin side, og hun har funnet seg i en svært vanskelig livssituasjon uten at noen har 

grepet inn. Hun har likevel opplevd kontrollregimets lunefulle sider. 
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- Konsulenten min var veldig grei (men) de gjorde noe litt umulig da. Prøvene viste at jeg 

masse alkohol i blodet. Men jeg drakk ikke. Og jeg bodde vegg i vegg med lokalene deres, og 

de så meg nesten hver dag. Jeg prøvde å si til dem at hvis jeg hadde en sånn livsstil (med 

alkohol), så ville de merka det. De så meg jo daglig. Så da kontakte jeg en av de ansatte, men 

han sa at de måtte forholde seg til prøvene. At ikke jeg sprakk da … 

Det fremgår heller ikke når dette var, men det ligger antagelig svært langt tilbake i tid (ca. 2000). Det 

historien forteller, er en situasjon der LAR-ansatte ikke stikker fingeren i jorda og gjør en vurdering 

av hva som kan være rimelig, men strengt forholder seg til formalistiske krav og tester. Prøvesvarene 

veide tyngre enn alle andre informasjonskilder. Hvordan er dette i dag? 

Stemningen i høringssvarene oppsummeres i denne formuleringen: 

- For tiden så heldig å stå utenfor LAR, mens XXXX skriver ut metadon. Men fordi jeg ikke står i 

LAR opplever jeg problemer i forhold til å ikke få tatt førerkort, ikke dekket 

tannlegebehandling og store utgifter siden jeg må betale medisin selv.  

- Men det er SÅ verdt det å få beholde verdighet og styring over eget liv. 

 

Forutsigbarhet 
Grunnlaget for denne rapporten gir ikke anledning til å ta opp et viktig spørsmål mange har tatt opp, 

om viktigheten av lokale variasjoner i håndteringen av LARs regler. Dette er også erkjent som et 

problem i Statusrapportene, for eksempel når det gjelder forskriving av benzodiazepiner hvor det er 

store regionale forskjeller.  (Statusrapporten gir ingen oversikt over fordeling av kontrolltiltak rundt 

omkring i landet men se Fagrådet 2018). Det etterlater store spørsmål om det er klare retningslinjer 

og felles forståelse av disse i LAR.  

Rigiditeten i LAR-systemet er også kommentert i mange sammenhenger. Det kommer ikke minst til 

syne som uforutsigbarhet og manglende kontinuitet for pasienter som ikke har funnet seg et sted i 

tiltaksviften.  Ramms historie om datteren forteller sitt: 

Historien om «datteren» er formidlet av hennes mor (navnene er ikke hemmelige, men heller ikke 

viktige i denne sammenhengen, vi unnlater derfor å bruke dem) (Bu 2018, Ramm 2017). Datteren er 

en ung person i hjembyens rusmiljø og har slitt med sine indre demoner i hele oppveksten. Veien til 

rusmiljøet var ikke lang, og i dag sliter hun med heroin. Moren forteller om en krokete vei mellom 

mange forskjellige hjelpeinstanser, der datteren ikke finner seg til rette. Datteren går inn og ut av de 

forskjellige tiltakene, og hun blir gitt og fratatt metadon.  

Da datteren hadde fått store problemer med heroin, fikk hun metadon mens hun var innlagt i 

døgnbehandling. Så sprakk hun, og ble skrevet ut fra behandlingen. Da mistet hun også metadonen 

(Bu 2018, s. 8-11). 

Hun opplevde et rigid system, men ikke kun på den knipne måten. De skulle følge retningslinjene 

uansett, selv om datteren ønsket lavere dose.  

– Før siste behandling trappet datteren min selv ned til 50 milligram metadon. I tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling måtte hun fortsette med 80, fordi en LAR-lege hadde skrevet det 
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for et par måneder siden (…). At datteren min sier hun blir «tung» av 80, fordi hun bare 

trenger 50, hjelper ikke. LAR-legens ord er lov. Med for mye metadon øker behovet for 

amfetamin for å kvikke seg opp. Hun må da tåle å være tung i tre måneder, før hun kan få 

racemisk amfetamin. Det fører til at hun sprekker på gateamfetamin. Dermed har vi det 

gående (Bu 2018, s. 11). 

Det fremstår her ikke bare som det er regionale forskjeller, men også svært varierende praksis i 

forskjellige institusjoner for behandling, avrusing og andre.  

H 1 forteller at hun er usikker og nervøs for om hun får forklart sin sak når hun skal til forskjellige 

utredninger i forbindelse med sin helsesituasjon for øvrig (bevegelseshemmet). Høringsperson 2, 

stålsetter seg og er forberedt på langvarige kamper for å få gjennomslag. Høringsperson 3 har 

inntrykk av at regimet er for strengt og holder seg heller utenfor LAR. Høringsperson har etter 7 år 

fått tillatelse til å få skrevet ut medisiner som ikke inngår i utvalget til LAR.  

Manglende forutsigbarhet er vanskelig å oppdage for enkelte pasienter, med mindre man flytter fra 

et område til et annet.  
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Vedlegg 7: Innsendte synspunkter: 
Nedenfor følger noen redigerte versjoner av henvendelser vi har fått på mail og annet vis. Vi kjenner 

ikke navnene på alle som er gjengitt, men vi har også fjernet andre opplysninger som kan bidra til at 

vedkommende blir gjenkjent. 

Alle innspillene er ikke gjengitt her. De som er sortert fra er dels for fragmenterte til at de opplyser 

temaet direkte. Enkelte av innspillene er lange og detaljerte. Det er fordi de svarer på spørsmålene vi 

formulerte i invitasjonen (vedlegg 11). Svarene er i stor grad gjengitt slik de er levert. Innholdsmessig 

spriker de i litt forskjellige retninger. Det gjenspeiler på en fin måte at brukerstemmene både har 

forskjellige erfaringer og forskjellige synspunkter.  

 

Vivian 
Har du noen gang ønsket å bytte medisin og hvordan opplevde du det? 

I 2011 fikk jeg bytte fra Suboxone til Metadon. Jeg søkte LAR (tidspunkt) og da ble det klart at jeg 

ikke tåler buprenorfin. Legemiddelvalget måtte bli metadon. 

Det var fantastisk, som om det var en helt annen behandling. Endelig begynte jeg å fungere og selv 

er jeg svært fornøyd med "rusmestringen" jeg hadde, fikk hund og begynte på med hobbyer igjen. 

Jeg flyttet til Spania en periode og fikk fortsatt metadon der. Da jeg kom til Norge igjen fikk jeg 

beskjed om at buprenorfin var eneste tilbud. Heldigvis skrev fastlegen ut resepter på metadon (ca 

100kr dagen!) så jeg kunne trappe meg ned til en dose jeg turte å konvertere til buprenorfin eller 

seponere på. Konverterte etter å ha jobbet meg ned til 20mg. 

Har du noen gang tenkt på å forlate LAR, evt hvorfor? 

Det har jeg gjort før og har hatt så mange grunner til å tenke på å forlate LAR at jeg klarer ikke å 

ramse de opp. 

Hvordan ble behandlingen avsluttet? 

Lang, selvstyrt nedtrapping (…). 

Hva var det som gjorde at du avsluttet behandlingen? 

Jeg får intet legemiddel som hjelper for meg, ihvertfall ikke til tilfriskning. Har egentlig mest bruk for 

det under selvmedisinering for å kunne bytte til seg noen Rivotril el.l mot Subutex/Suboxone, men 

orker ikke være i LAR med daglig oppmøte for "gateressurser" (enda). 

Jeg ser ingen hensikt i å bruke buprenorfin fast, det demper ikke opioidsuget for meg. (Hjelper mot 

fysiske abstinenser fra andre abstinenser i relativt lang tid er eneste positive for meg). Jeg var også 

redd for hva som ville skje hvis jeg kom opp i en situasjon med alvorlige smerter hvis jeg går på 

burprenorfin, tidligere har de bare pøst på med mer buprenorfin og da er Ibux langt mer effektivt! 

Kunne du tenke deg å være pasient i LAR? 

Ja, under de rette premissene. 
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Hva er det eventuelt som gjør at du ikke søker deg dit? 

At det ikke blir tilbudt annet virkestoff enn buprenorfin. 

Tilleggskommentar: Jeg må nesten nevne at da jeg klagde på valg av virkestoff, skrev de i vedtak som 

om jeg hadde like dårlig rusmestring med metadon som med buprenorfin! Dette var kanskje 18 

måneder etter at jeg sluttet på metadon og da hadde jeg helt 100% sikkert hatt i meg mer harde 

stoffer på de 18mnd med buprenorfin i etterkant enn jeg hadde på 5 år med metadon!! Nå bruker 

jeg illegal Rivotril hver dag, på metadon 3-4 piller i året. 

Jeg har vekslende forbruk av illegale opioider, men kan si 1 gang pr måned på det mildeste. På 

metadon 0-2 ganger i året. Er nå tilbøyelig til å ta GHB, ketamin, alle psykedelika og litt forskjellig jeg 

overhodet ikke hadde tatt om jeg hadde vært på rett dose metadon. 

 

Ulrik 
Det du angriper er først og fremst ett holdningsproblem (referanse til innlegg av SU i avisen), ett som 

nesten har kostet meg livet. Jeg måtte importere medikamenter først for mitt stoffproblem. Så ble 

jeg alvorlig skadet i en arbeidsulykke mens jeg jobbet meg tilbake til samfunnet. Enden på 

smertebehandlingen min holdt på å ende i norsk rusomsorg grunnet usammenhengende og 

kunnskapsløs behandling. Da valgte jeg å bruke min franske lege fra mine dager som heroinist. 

Frankrike har som kjent det strengeste systemet, men når min primærlege fikk se epikrise og 

røntgen bilder fra etter ulykken trodde mannen jeg kom fra ett medisinsk u-land. Han visste at jeg 

var en pasient det var problematisk å hjelpe, men ble forbannet på mine vegne siden dette var en 

ulykke og ikke «selvpåført». Behandlingen tok tid siden jeg hadde knust deler av begge beina i 

ulykken. Jeg brukte XXXX og XXXX for å forsøke å få gehør i Norge men det kunne jeg glemme.  

Dessverre er ikke min historie unik. Mange har som meg benyttet ulike EU-land som nødhavn. Vi 

begynte med Danmark til vi irriterte (Statsråden).  

Jeg har brukt Dr. XXXX over 16 år. Opprinnelig var det rusbehandling jeg mottok fra fransk 

helsevesen. Dette var vellykket så over tid bygde jeg ett svært godt tillitsforhold til både lege og 

system for øvrig. Slik at når behovet for nødhjelp manifisterte seg selv i denne sammenhengen var 

veien svært kort og takk vår herre for at resultatet denne gangen også var vellykket. Jeg bor i XXXX 

og Legen har kontoret i XXXX. Årsaken til at jeg måtte reise denne gangen var en leges valg om å 

pensjonere seg, I det han var ute av bildet forsøkte den nye psykiateren å tvangsinnmelde meg i 

LAR-systemet, noe jeg selvfølgelig motsatte meg sien rusen var ett tilbakelagt stadium. Rusen kunne 

på alle måter gjort sitt inntog på ny og blitt min endelige bane om jeg hadde (villet).  

Min kommende sak mot staten har utgangspunkt i arbeidsulykken min vil omfatte min 

rusbehandling siden sakene henger sammen i den forstand at ulykken inntraff i det rus behandlingen 

av meg var i ferd med å avsluttes. Denne historien starter med avvenning (…). Jeg har vært nykter og 

med fri to ganger uten at jeg har fått bistand til å komme i jobb og videre med livet i tide noen gang 

av det norske systemet. Jeg har tom fått beskjed av NAV om at jeg ikke hadde noen rettigheter siden 

jeg ikke hadde brukt norsk helsevesen. Denne saken er så unormal og inneholder svært mange 

direkte umenneskelige momenter. Det er akkurat som staten bare vil feie meg under teppe siden jeg 

gang på gang reiser meg uten at det er tilfredsstillende nok til at skaden utredes, erstatning settes og 
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utbetales sik at jeg kan gå videre med livet. Jeg trenger assistanse i mediene i tiden som kommer og 

min unormale sak inneholder momenter som gjelder alle i rusomsorgen med unntak av en. Ingen 

sykebiler i Norge er utstyrt for å bedøve subutex el metadon brukere, Blødde nesten hjel siden amk 

brukte 45 min på å bedøve meg og trengte assistanse fra anestesi lege og spesialutstyrt bil. (Dette 

har jeg hatt det tvilsomme æren av å oppleve ved to ulike anledninger begge ganger relatert til 

arbeidsulykker.) 

Jeg ordnet alle legene selv gjennom bekjentskaper, bl.a en tidligere sykehusprest som er medlem av 

XXXX og har drevet utstrakt arbeid blant rusmisbrukere. Min egen mor var også svært aktiv og 

ordnet kontakt med Dr. XXXX. Han satte inn antabus implantat (naltrakson). Det var da Nav sa at jeg 

ikke hadde noen rettigheter siden jeg benyttet europeisk helsevesen. Jeg er privilegert som har fått 

så god hjelp som jeg har gjennom disse legene. Det er den kunnskapen som til slutt har reddet meg. 

Det hører med at min egen fastlege har vist om min reiseaktivitet og stilte seg nøytral så lenge jeg 

ikke unyttet systemene mot hverandre. Det vanvittige for meg var ikke rusomsorgen selv om den er 

direkte uetisk. Norske holdninger tar tid å snu og jeg var klar over holdningene. Det som satte meg 

ut var behandlingen jeg mottok etter arbeidsulykken. Jeg er glad jeg lever jeg fikk XXX over meg. Ble 

nesten delt i to diagonalt over beina mine som ble knust. Kort fortalt lår beinet mitt manglet 42 cm 

som var redusert til hvetemel og tannpirkere. Sykehusets kirurg forklarte at det tok minst to år for 

implantatene å sette seg og smerter måtte påregnes i denne perioden og i tiden etter. Etter to år og 

2 mnd ble jeg forsøkt tvangsinnmeldt i norsk rusomsorg. Dette gjorde meg så forbannet at jeg 

behandlet og avvente meg selv med min franske leges og XXXXs hjelp.  

Jeg vil understreke at jeg ikke tilhører den gruppen man forventer når det gjelder avhengighet, ikke 

på kriminell maner, men som personlighetstype. Og ikke glem at jeg sluttet med Heroin i en 

snøskavel (…). At jeg gikk fra heroin til jeger i militæret bekrefter egentlig testene psykiateren kjørte 

meg gjennom, men på tross av vilje og medisinsk u-hjelp fra utlandet, Måtte jeg gjøre alt tre ganger 

før samfunnet lot meg slippe til som 50% medlem. Jeg har stått på nav med antabus implantat 

(Naloxon) og fått beskjed om at jeg ikke kunne hjelpes da jeg ikke hadde noen rettigheter eller fylte 

kriteriene deres siden jeg brukte lege og psykiater i EU-land som hjelpere.  

Jeg vokste opp med militær far og pedagog mor, utfordringer i oppvekst. Vokste opp i XXXX men 

hadde noen år i XXXX sammen med XXXXs barn. Jeg sluttet selv med dop i en snøskavel. Noen velger 

ikke enkleste vei, men jeg ville vekk så jeg satset heller på noe som virker. Dette med tilbakefall har 

jeg selv sett for mange ganger. Personlig var jeg på 4 25mg kodein piller, spør legen din hva det betyr 

for en som meg. Psykosomatisk ifølge den Franske primærlegen min. Han trodde ikke sine egne øyne 

i det jeg la fram epikrisen og røntgenbilder. Men jeg var jo først narkoman ikke smerte pasient så det 

gikk som det måtte. På sykehuset injiserte jeg ca 100 mg metadon mens leger og politi var vitner.  

 

Tove 
Min historie i rusmiljøet er at det jeg synes det var kjekt og ta seg en fest av og til i helgene, og dra 

seg en strek amfetamin. Jeg hadde jobb og førerkortet, jeg ser ikke på det som et problem at du kan 

ta deg en fest i helgene, så lenge det er du som har kontroll over rusen og ikke omvendt. 

Men med meg så ble det til at jeg ruset meg på piller, amfetamin, øl og hasj. Og en helg for et par år 

siden så satt jeg meg i bilen og flyttet den 20 meter på en parkeringsplass fordi jeg skulle inn i 
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bagasjerommet, og dette resulterte i at politiet kom, og de skulle ha blodprøve av meg ( jeg sto og 

skreik at jeg kun hadde drukket, men de tok ikke alkotest på meg, det var rett på blodprøve.) 

Kort fortalt er bil en del av min identitet, så når jeg faktisk mistet førerkortet i 2 år, (og måtte si opp 

jobben fordi det ikke gikk offentlig transport dit) så begynner du jo og søke etter annen identitet. 

Først så var jeg en normal samfunnsborger som hadde det kjekt i helgene av og til, til at det ble mer 

hverdagsbruk av hasj og alltid amfetamin i helgene, det ble mer og mer at jeg begynte å komme 

nærmere miljøet.  

Jeg hadde ruset meg i 1 år ca, og følte faktisk ikke at jeg var ferdig ruset, så jeg valgte å fortsette å 

ruse meg, å ruse meg enda mer med amfetamin i ukedagene. 

Det jeg har opplevd i miljøet er mye, at for eksempel amfetamin ikke er amfetamin lengre, de 

blander det med fentanyl for at du skal bli mer hektet på det. Og med tanke på du faktisk ikke vet at 

folk tilsetter en liten dose fentanyl, så blir du grise hekta på noe du faktisk ikke vet hva du har fått i 

deg, og det er en grusom opplevelse, og hvert fall hvis folk ikke har psyke til og stoppe opp. De fleste 

forstår jo ikke hva som skjer med hverken hodet eller kroppen, jeg fikk det i meg en gang. Jeg ble 

helt hysterisk, og måtte skaffe meg amfetamin (heldigvis har jeg en kjæreste som har mer erfaring 

og peiling en meg) jeg var konstant sur, visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, ble en helt annen 

person. Heldigvis ble vi bevisste på dette og tok heller å røyket noe hasj og sov ut i 2-3 dager..  

Og med tanke på at folk kanskje er i LAR-behandling, eller får valium av legen, så merker de ikke at 

amfetaminen er så dårlig lengre, jeg som ikke får noen ting av legen og faktisk er ute etter og bli klar 

i hodet og faktisk fungere, eventuelt rydde ting, at du faktisk gjør noe fysisk og kreativt. Nå føler jeg 

at amfetaminen har blitt mer at du skal få et skikkelig tankekjør, og helst bare sitte inne og bli heilt 

tulling i hode og ikke orke en dritt.  Og jeg forstår ikke at folk liker det og rømme ifra verden. Jeg er 

ute etter adrenalinet, der du faktisk går ut og opplever ting og koser deg i lag med venner, en fest 

o.l. 

I tillegg til at det faktisk ikke finnes noe behandlings-tilbud for de som kun har sklidd ut på 

amfetamin, så skal du plutselig få tilbud om LAR? Og mange som lyver til legen sånn at de kan få 

LAR-behandling. Subutexen er jeg så sterkt imot, jeg har kun sitt baksiden av subutexen. Og med 

tanke på hvor vanedannende subutexen er, så er det skremmende! Staten har blitt den nye drug 

dealeren i mine øyner. Subutex skal du ta 3 ganger så er du hekta, og får abstinenser vis du slutter og 

tar det. Det er 8000 registrerte i LAR, per dags dato. Og jeg har sett de som ruser seg på amf, piller, 

o.l., og går og henter subutexen, og alle slags triks de har til og gjemme det i munnen og faktisk selge 

det videre i miljøet, så tenk deg at det er hvert fall 4000 utenom LAR-behandlingen som er avhengig 

av subutex, staten lager jo altså nye narkomaner pga den måten de nå deler ut subutexen på.  

Hvorfor kan ikke de som får subutex hos legen, enten at de faktisk legger opp en strek av subutexen 

på kontoret om morningen, eller faktisk får det injisert av legen før du går videre? Da er du ganske 

sikker på at de ikke kan selge det videre.  

Jeg har kun hatt ruskonsulent og psykolog, men jeg fikk ikke til å stole på de med det første, føler de 

kan hjelpe til en viss grad, men jobben deres er jo faktisk og snakke med narkomane, og hva hvis de 

faktisk hadde hjulpet narkomane og fått dem vekk fra miljøet og stoffet, da hadde de jo ikke hatt 

noe jobb. Så jeg tror di kan hjelpe til en viss grad, men de er faktisk avhenging av deg som narkoman 
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sånn at de faktisk har et arbeid. Så jeg føler jeg har fått hjelp med å snakke om behovet mitt, ikke så 

mye til og komme meg ut i arbeid igjen, eller hjelp til å bli en del av samfunnet igjen. 

I tilegg føler jeg at alt er snakk om en sprekk, eller at du ikke skal tilbake til stoffet, fordi det er så 

farlig, men er det egentlig så farlig med en strek av amfetamin i helgene, så lenge du har kontroll? 

Jeg føler de formulerer drugsen på en dårlig måte, sånn at hvis du har holdt deg rusfri i 3 måneder, 

så er det super trist og en skam at du faktisk hadde en strek av amfetamin 1 helg. Hvorfor skal vi føle 

så skam? For er det egentlig en skam? De må selv bli bevisst på hva de driver med, og hvis personen 

ønsker og ta seg en joint, eller en strek med amfetamin en gang per 6 måned, hva er problemet?  

Jeg føler de skal skambelegge deg så voldsomt at du faktisk bare vil fortsette med rusen, for de 

hjelper ikke til at du skal føle deg bedre, de får deg faktisk til å føle deg verre, og er det de du skal 

oppnå med og snakke med psykolog, ruskonsulenter? 

Selvfølgelig er det ikke bra og bruke drugs hver dag over lengre tid, men jeg kommer aldri til å se 

problemet med at du kan ta deg ei fest helg i ny og ne. For da er det DU som bestemmer hvordan du 

skal ha det. Og skal det være en skam?  

Mange mener også du skal flytte vekk, eller reise vekk i behandling. Men når du er ferdig med 

behandling, kommer du tilbake til akkurat de samme du reiste vekk ifrå, klarer du faktisk ikke å stå i 

det og si nei, så er du tilbake i det gamle mønsteret. 

Hvorfor ikke få hjelp her hjemme du startet, for problemet ville være der den dagen du kommer 

tilbake, og du MÅ faktisk lære deg og stå i det, hvis du ikke skal havne tilbake som før. Og da hadde 

det vært bedre og fått hjelp her hjemme og lært deg å håndtere de situasjonen du kommer til å 

havne i uansett. Greit og kanskje reise vekk 3 måneder og få en oppklarning, men du trenger hjelp 

når du kommer hjem igjen til og lære og ikke stå i problemene lengre og si nei. Men det virker ikke 

som at rusbehandlingen forstår sånne ting. De skal bare hjelpe de en viss periode, så kommer de 

tilbake igjen i samme rutiner, og må gjennom den samme behandlingen som før.  

Dette funker jo ikke! 

Psykologen maste kun om at jeg skulle i behandling, men jeg blånektet fra første stund. Det er greit å 

reise vekk i behandling, men hva med de som er i behandling og er avhengig av subutex (utenom 

LAR-systemet) så kommer de på en behandlingsplass, og det er fult av LAR pasienter der? De får jo 

faktisk et russug av og omgås med folk som får 'medisinen' sin. OG de er 'rusfri', noe som faktisk ikke 

er fakta her! Fakta er at du er avhengig av et nytt vanedannende legemiddel. 

Mener dere at du er RUSFRI, når du får subutex? For det er de vist mange som mener her, men jeg 

ser bare et enda større rusproblem, enn at di er 'rusfri'. 

Rusettervern, hvor er et rusettervern som ikke har folk som går på medisinen sin? (subutex, 

metadon o.l) Det er vel om lag 30% som faktisk fungerer og har et normalt liv av de som er i LAR-

systemet. Og det er ganske FÅ personer, færre enn hva det burde vært. 

Og hva om de heller hadde fått marihuana? Da hadde de faktisk ikke sittet og duppet av, der de ikke 

klarer å fylle med på hva folk sier. Eller at du er i et ettervern og står med motorsag, og holder på å 

kutte av deg fingeren, fordi du holder på å sovne? Og det er altfor høy dose de får. Marihuana får 
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deg til og fungere (cbd) og blir klarere i hodet, THC-en kan eventuelt være til kveldsbruk, mye 

kommer an på personen og hva som er best for personen så jeg kan ikke uttale meg ang hva som 

passer best, jeg synes hvert fall marihuana hadde vært et mye bedre alternativ for 

amfetaminavhengige, opiatavhengige, pilleavhengige osv. For det er et mye mye midlere 'drugs'. Det 

er en naturlig plante som vokser fra naturen, er ikke et kjemisk produsert stoff, så hvorfor skal ikke 

en plante være bedre enn alt det kjemiske vi faktisk ikke vet noe spesielt om? FORDI da vil 

legemiddelindustrien kollapse totalt?! Men de kan faktisk lære seg ny kunnskap då, for planter og 

naturmedisin er mye bedre en noe kjemisk dritt vi ikke vet hva er! 

Jeg har brukt samboeren til, familie og 'gamle' bekjenter til og komme tilbake til samfunnet igjen. Og 

det kan være krevende nok det, for meg så har jeg faktisk fått hjelp av å bli med i 

frivillighetssentralen, og da viser du også at du faktisk vil gjøre noe for samfunnet, og vise at du 

faktisk har skjerpet deg. 

Kontakten med NAV har vært håpløs, fordi du er narkoman og bare bruker pengene på narkotika, og 

skal svindle systemet. Helt til du faktisk kan motbevise dette, da er det DE som blir satt ut, men det 

er faktisk ikke mange som klarer dette, for folk trenger hjelp med økonomi, og har ikke kontroll på 

alt og gir mer og mer faen for di bare får motstand. 

Jeg har ikke hatt så store problemer med NAV i forhold til mange andre jeg har snakket med. Så NAV 

kan være veldig forskjellig, men de burde vært bedre og hatt et bedre tilbud til og hjelpe de som 

faktisk vil ut i jobb og vil forandre på livet sitt og ikke bare dømme folk pga trynefaktoren. 

Politiet, behandler du de med respekt, får du respekt tilbake. Men jeg stoler ikke på dem. Jeg sier 

ikke noe til politiet og ser på de som at de bare vil deg de verste.  

Har ikke vært så mye borti politiet, men før da jeg bare skulle krangle med dem å skape meg, så 

opplevde jeg at de var strengere og skulle være jævligst mulig tilbake.  

Når jeg har snakket okei med dem, ikke lagt noe spesielt nummer og forholder meg rolig så har de og 

forholdt seg rolig. Så jeg trur ting kommer veldig an på hvordan folk behandler politiet, men jeg har 

sittet i varetekt og virkelig ikke turt å snakke med politiet, fordi jeg faktisk ikke stoler på de i det hele 

tatt. Og er det egentlig en sånn følelse du skal sitte igjen med? At du faktisk ikke kan snakke med 

politiet fordi alt kan bli brukt imot deg på et tidspunkt før eller siden? 

Det som skal til for at jeg ikke oppsøker rusmilijøet nå, er at jeg er så drit lei av folk skal spillet et 

jævla spill, lure hverandre, stjele fra hverandre, sitter og snakker drit om de samme personene, som 

de har gjort i 15 år. Det går i det samme, og at faktisk amfetamin ikke er amfetamin lengre. (Folk 

tenker kun på penger, makt, eller faktisk får nytelse av at andre har abstinenser og utnytter det på 

det groveste). 

 

 



142 
 

Sara 
For tiden så heldig å stå utenfor LAR, mens XXXX skriver ut metadon. Men fordi jeg ikke står i LAR 

opplever jeg problemer i forhold til å ikke få tatt førerkort, ikke dekket tannlegebehandling og store 

utgifter siden jeg må betale medisin selv.  

Men det er SÅ verdt det å få beholde verdighet og styring over eget liv. Akkurat dette med førerkort 

gjør at jeg muligens blir nødt til å søke meg inn allikevel.  Flyttet fra Oslo til en liten plass i XXXX og 

her er førerkort en nødvendighet.  

Fikk avslag om dispensasjon fra Fylkesmann, KUN på grunn av at jeg ikke står i LAR. Avventer nå svar 

på klagen som ble sendt til en instans som holder til i Oslo. Går ikke den igjennom vil jeg igjen bli 

nødt til å «selge sjela mi» og søke inntak i LAR.  

Har tidligere erfaring fra LAR i Oslo. Et ganske positivt på starten av 2000-tallet og et fullstendig 

ødeleggende ti år senere. Heldigvis stilte XXXX opp og hjalp meg med en løsning som gjorde at jeg 

kunne flytte.  

 

Rachel 
Jeg går selv på metadon og har gjort det i flere år. Grunnen til at også jeg vil av metadon er fordi det 

har altfor mange bivirkninger, som overvekt, ekstrem svetting, trøtthet, tunghet i kropp/sinn, det 

demper det gode humøret veldig, man får mye vann i kroppen, og preparatet er mye tyngre enn 

nødvendig. Suboxone har en antagonist-effekt på vanlige opiater, så skal jeg over på det, må jeg 

trappes ned til null og holde ut mye abstinenser før jeg kan begynne på det. Og det er jo fordi 

abstinensene er så grusomme og umulige å holde ut når man har vært opiat-avhengig lenge nok, at 

jeg går på metadon i første omgang. Så Suboxone er utelukket. Så da har jeg kun den ene 

muligheten; Metadon. Jeg skulle ønske LAR kunne tilbudt noe annet også, f.eks morfin. (Eller andre 

lignende opiater). Da hadde brukerne holdt seg i behandlingsopplegget i større grad, og mange fler 

hadde søkt hjelp. Metadon er ett usedvanlig skadelig preparat. I de to siste årene nå har jeg utviklet 

tiltagende smerter i muskler og skjelett, som blir sterkere og sterkere. De har blitt uutholdelig for 

store deler av dagene. Jeg vet ikke om det skyldes Metadonen, men legene finner ingen forklaring på 

det. Jeg har også utviklet mange andre helseproblemer som har kommet de senere årene. I alle 

årene jeg ruset meg (17 år) var det aldri noen store uforklarlige helseproblemer. Alt hadde en logisk 

forklaring, og det var bare småtteri i forhold til hva jeg har nå, og alt dette utviklet seg etter jeg 

sluttet og hadde gått på metadon noen år.  

Det er også mye forskning på tarmbakterier om dagen, og jeg er overbevist om at Metadon dreper 

de i stor grad. Det kan kanskje være grunnen til noe av det som skjer med kroppen min. Jeg har også 

en teori om at noen av tilsetningsstoffene i flytende metadon er veldig skadelige.  

Blant narkomane er Metadon kjent som det tunge skadelige middelet det er. Det blir sett på (og kalt) 

gift for kroppen. Det blir også sagt at Metadon gir en veldig forkortet levetid. Mange forteller om 

gjennomsnittlig forventet levetid på 15 år. Om det stemmer vet jeg ikke, men jeg kjenner hvor ille 

kroppen min har blitt, og jeg er sikker på at særlig gammel blir jeg ikke. Så jeg er glad for at du har 

valgt å jobbe med dette med LAR. Det burde forskes på og utprøves nye løsninger, men dessverre er 

det ikke så mange som bryr seg så mye om denne pasientgruppen.   
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Vedlegg 8: Samtaler med pasienter 
 

I dette vedlegget legger vi oppsummeringer av samtaler vi har hatt med pasienter i forbindelse med 

deres møter med helsevesenet. Vi var involvert i en sak våren 2020 der en fastlege i Oslo mistet 

forskrivingsretten etter vedtak fra Fylkesnemnda. I den forbindelse utarbeidet vi to sett med 

sjekklister for møter med fastlegene deres. I denne forbindelse hadde vi samtaler med et tosifret 

antall av den aktuelle legens tidligere pasienter om den situasjonen de var kommet i. Vi gjengir en 

anonymisert oppsummering av disse beretningene nedenfor.  

Felles for disse pasientene er altså at fastlegen deres har mistet retten til å skrive resepter på såkalte 

A- og B-preparater (morfin o.l. samt benzodiasepiner). Dette er medisiner den aktuelle fastlegen 

skrev ut til disse pasientene etter individuell vurdering av hva de trengte for å leve stabile liv. Svært 

mange av pasientene var overtatt fra det gatenære tiltaket 24/7 som plukket opp sterkt 

hjelpetrengende pasienter direkte fra gatelivet. Medisinering var for den enkelte utarbeidet i 

samarbeid med 24/7. De to aktuelle legene regnes som de fremste i landet når det gjelder 

medisinering av pasienter i denne gruppen. Det er ikke vårt anliggende her å hevde at avgjørelsen til 

Helsetilsynet og Fylkesnemnda var rett eller galt. Poenget var å vise konsekvensene av at den 

aktuelle legen mistet forskrivingsretten.  

 

Astrid 

Jeg måtte bare i blinde ta en lege som jeg ikke tror har mange av gruppen jeg er fra Det var bare så 

utrolig vanskelig, ydmykende og nei, de kunne ikke skrive ut noe til meg. Han snakket nedsettende 

om (min tidligere fastlege) og sa det var til pass for ham, da det var så ille å gi rusmisbrukere 

medisiner osv. Jeg er i sjokk enda og det er jo bare helt for jævlig og unner ikke noen å bli møtt slik 

av legen sin.  

(Dette er begynnelsen på coronanedstengningen våren 2020, og helseministeren har akkurat uttrykt 

at man skal ta ekstra hensyn til mennesker i «rusmiljøene».) 

Jeg håper at flere i lar, og helseministeren med sine kan sette inn dette som en oppfordring om å 

hjelpe mennesker som sliter nå, og de bør heller ikke nekte. Vær så snill å vise forståelse, empati og 

redde liv, myndigheter dette haster mer enn det noen aner. Hjelpe oss, vær så snill, og jeg er helt 

kvalm av denne politikken og kommer ikke til å bli fortere frisk av dette galskapen og lar tror de kan 

bestemme når du er frisk og må på apoteket, men mer rigide hente ordninger.  

 

Bente (dialog) 

SU: Hei Bente! Har du en ordning som gjør at du klarer deg nå? Ikke at vi kan hjelpe deg, men 

Bente: Nei jeg har ikke det, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. 

SU: Vi har jeg utarbeidet en sjekkliste til legebesøk. Du kan selvsagt få. Jeg kan også tilby å være 

ledsager på dette møtet. 
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Bente: Selvfølgelig, jeg tar gjerne imot tilbudet ditt, setter stor pris på det for resepten min går ut 

den 21,denne mnd'en. Seier ja takk for at du vil være med meg på første besøket. Hvor holder legen 

til hen? 

SU: Vi kan følge deg til fastlegen din eller vikaren. Jeg har ikke en egen lege å tilby, dessverre. 

Bente: XXXX var min siste lege og jeg har ikke funnet noen ny. Men jeg hadde satt pris på om du 

kunne ha sendt meg den listen. 

SU: Du har fortsatt XXXXX som lege da. Du kan be om et møte med vikaren hans. 

Bente: Ok da ringer jeg opp dit i morgen tidlig, takk for hjelpen. 

… 

SU: Hei. Her er vår foreløpige sjekkliste. Bare spør om det er noe du lurer på. 

Bente: Takk også ringte jeg opp til legekontoret der XXXX jobbet, de skulle få en lege der oppe til å 

ordne metadonen min. Så har fått sikret metadon, så neste på lista er å finne en ny lege. Jeg trengte 

ikke å komme opp til legekontoret de fakser ned ny resept. Må du ha en fin dag videre.  

SU: Sa de at du skulle finne ny lege?  

Bente: Nei det var noe jeg måtte ordne selv 

SU: Fastlege må man ordne selv, men sa de at du ikke kunne være pasient hos dem lenger? 

Bente: Nei det virket ikke slik men så spurte jeg de heller ikke om det, etter hva jeg har forstått så 

har de vel ingen.  

SU: Hvis de har ordnet metadonen din trenge du vel ikke skifte fastlege, dersom du er fornøyd med 

behandlingen? 

SU: De bruker en vikar nå men tror ikke at det vil gå jeg kan ringe de opp å høre hva de sier. 

Nei jeg ringte de opp nå og de har ingen andre leger der oppe. 

SU: Jeg skjønner ikke. Veldig rart at et legekontor med fem leger ikke har en annen lege. 

Bente: Det var i alle fall den beskjeden jeg fikk.  

 

Cathrine 

Jeg har fått beskjed om at jeg har får noe hjelp fra 24/7 fremover, og jeg håper at jeg klarer å skaffe 

meg en lege på den tiden.  

At 24/7 hjelper meg er nok ikke noe jeg bør fortelle folk rundt meg.   

Det virker som om de vil ha alle inn i LAR. XXXX hadde jo mange i LAR, så her igjen blir jeg stående litt 

på utsiden, siden jeg hadde en ordning utenom LAR. 
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Dorthe 

Dorthe fikk beskjed om å finne en ny lege, på et annet legekontor. Denne legen møtte henne med 

mistro og mistenkte henne for å manipulere ham for å få medisiner. 

Det hele var sterkt fornedrende, og nå var hun urolig for hvordan det skulle gå med 

nedtrappingsplanen hun hadde med XXXX. De hadde en plan for å komme over den siste kneika for å 

komme av metadon. Hun hadde trappet seg ned over lang tid, men nå nærmet det seg med den 

kritiske fasen der hun skulle helt av.  

Etter litt konsultasjon gikk hun tilbake til legekontoret til XXXX, og fikk motstrebende en avtale med 

vikarlegen.  

Han henviste henne til akuttmottaket, etter at hun ba om innleggelse. Innleggelse var fordi de ikke 

ville behandle henne. Men på Akutten lo de av henne, for hun var jo i behandling, og ikke akutt. 

Legen hadde bare gjort et eller annet for å bli kvitt henne.  

Dorthe var overlatt til seg selv i en avgjørende fase av behandlingen. 

 

Espen 

Espen er en gammel traver i diverse undergrunnsmiljøer. Han har sittet mye i fengsel, vært i andre 

institusjoner fra barnsben, vært soldat og har operert i kriminelle miljøer på det europeiske 

kontinentet. Nå er han eldre og litt preget av sykdom. Han har alle tegn på et ADHD-lignende indre 

sjelsliv, og bruker mange slags medisiner for å håndtere hverdagen. Han er utagerende, labil og 

aggressiv i væremåten, men hadde hjemmeorden og en forbløffende struktur i hverdagen. Men han 

er avhengig av medisinene, som XXXX har ordinert, både for det ADHD-aktige og heroinsuget, med 

mer. Espen levde et relativt stabilt liv, men er i stadige konflikter med hjelpeapparatet og andre 

instanser. Han forstår ikke hva som skjer rundt seg, og reagerer med raseri.  

SU har hatt løpende kontakt med Espen over tid, og før vi mistet kontakt tydet det meste på at han 

mistet både leiligheten og alle andre forbindelser til hjelpeapparatene. Det siste han sa var at han 

vurderte å skade noen for å havne i fengsel. Der ville han i alle fall bli tatt vare på.  

 

Fredrik 

Fredrik var også midt i et nedtrappingsopplegg, så tilbakekallelsen av forskrivingsretten til fastlegen 

passet «heller dårlig». Fikk fornyet resept av en av kollegene, men det var bare for den ene gangen. 

Han fikk beskjed om at han måtte finne en ny fastlege, helst før 1.mars. 

- Det er ikke så lett å finne fastleger som behandler rusavhengige med respekt og langt 

mindre noen som faktisk skriver ut både opiater og beroligende samtidig. 

- Jeg hadde tenkt å spørre fastlegen om jeg kunne bytte fra legemiddel1 til legemiddel2, for å 

se om de kunne hjelpe mer mot akutte ryggsmerter enn legemiddel1 gjør. Men "vikaren" 

hadde selvsagt ikke lyst til dette, som er forståelig, omstendighetene tatt i betraktning. 
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- Takk, LAR: fra ineffektiv behandling til sabotasje av behandling (Fredrik tror det er LAR som 

har anmeld fastlegen, men det er det ikke). Jeg merker jeg blir bare mer og mer positivt 

innstilt til den «statsautoriserte dopgjengen» der. 

 

Geir 

Geir er godt kjent i hovedstadens illegale gatemarked. En i utgangspunktet stille person nærmere 50, 

som har levd livet på gata i en mannsalder. Nå har han en leilighet utenfor sentrum, og holder seg 

utenfor det gamle miljøet. Nå er han redd alt rakner.  

- Om sin tidligere fastlege sier han: han «ser bak masken på pasienten».  

Geir avventet om han ville ha ledsager til møte med fastlegen, men var redd at økonomien hans ville 

kollapse dersom han måtte medisinere seg fra gata igjen, og at han da ville miste leiligheten. 

Leiligheten var hans fothold i en slags normaltilværelse, som han ikke hadde levd på 30 år.  

 

Hanne 

Hanne er død, men vi snakket med en som arbeidet det siste stedet hun bodde. Den ansatte kunne 

fortelle at medisineringen til den aktuelle fastlegen helt sikkert forlenget livet til Hanne med to år. 

Følgende er hentet fra en rapport om hennes siste år (rapporten er skrevet av en ansatt ved et 

botiltak i byen hun bodde): 

«Hanne»  kom til botiltaket fra et lenger sykehusopphold. Hun hadde dårlig somatisk helse; 

blant annet et sår hun hadde hatt i over 10 år, og stadig dårligere organfunksjoner. …  hadde 

i mange år bodd på ulike hospits. Hun var preget av en traumatisk oppvekst og aktivt 

rusmisbruk fra tenårene. Det var forsøkt substititusjonsbehandling i en kort periode for flere 

år siden, men dette hadde ikke fungert. Da … flyttet inn var hun opptrappet av fastlegen på 

metadon, dolcontin og valium. Det var fastlegen som var ansvarlig for medisinering. 

Hjemmesykepleie stod for utdeling av medisiner og sårskift. Det ble avholdt 

ansvarsgruppemøter jevnlig, hvor [6 instanser] deltok. 

Hanne trivdes fra første stund i huset hvor hun bodde, sammen med et lite antall andre 

beboere. Botiltaket har få ansatte som jobber på huset som tilstreber å vise respekt og 

omsorg for den enkelte. Dette passet Hanne godt etter flere år på hospits med mange 

ansatte og en sterk skepsis til alt og alle. 

Hanne hadde uføretrygd og måtte betale alle medisinene selv. LAR godkjente ikke 

medisineringen, dermed dekket heller ikke NAV dette. Det ble svært vanskelig økonomisk 

for Hanne. Fastlegen søkte henne inn i LAR flere ganger og det ble avholdt flere møter. Hun 

argumenterte med at kombinasjonen rusavhengighet og hennes somatiske sykdommer 

gjorde at hun trengte disse medisinene hun fikk forskrevet. Dersom hun ikke fikk dem legalt, 

ville hun måtte dra ned i byen og kjøpe illegalt med alt det førte med seg. LAR anbefalte å 

søke en smerteklinikk. De avviste søknaden med begrunnelse i medisinene hun tok. De 

anbefalte å søke LAR. Etter tre runder med henvisninger, ble det vurdert lite hensiktsmessig 
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å fortsette. … fortsatte å betale medisinene selv livet ut, med unntak av de periodene hun 

var innlagt på sykehus. 

På tross av vanskelig økonomi falt Hanne stadig mer til ro. Hun hadde imidlertid sterk 

motstand mot å begynne i medisinsk behandling, da hun visste at det var noe hun måtte 

fortsette med livet ut. For Hanne var dette en energitappende nødvendighet. Hun ble jevnlig 

til sykehuset hvor hun tok tester og til slutt hadde hun ikke noe valg. Tre ganger i uka gikk 

hun, og det ble hennes viktigste «jobb», å komme å gjennomføre dette. Hanne hadde så 

dårlig helse at hun jevnlig ble akuttinnlagt, stort sett akuttmedisinsk avdeling. Et av disse 

akuttoppholdene ble forlenget. Det ble da forsøkt å transplantere hud på såret. 

Transplantasjonen var vellykket, og det ble også rehabiliteringen hjemme i ettertid. Såret 

hun hadde hatt i nesten 14 år grodde helt fint. 

Sommeren 2019 fikk Hanne en betennelse som gjorde at hun måtte foreta en stor 

operasjon. Balansen og koordinasjonen ble også stadig svekket og det ble utfordrende for 

henne å gå. I perioder var hun avhengig av rullestol. Det ble ordnet trappeklatrer og 

hjelpemidler inne i leiligheten som kunne gjøre hverdagen lettere i denne fasen. Hanne ville 

ikke flytte fra hjemmet sitt og inn på noe mer institusjonsliknende. «Jeg har aldri hatt det så 

godt som jeg har det i hjemmet mitt her, det er her jeg vil bo livet ut» sa hun. Etter hvert 

måtte Heann gi etter, da hun stadig ble sykere. Før hun sovnet stille inn, bodde hun mest på 

sykehuset. 

Hanne fikk noen gode år på slutten av sitt liv. Dette var resultat av flere faktorer, men 

fundamentet var et tverrfaglig samarbeid. Medisineringen fra fastlegen som var tilpasset 

Hanne sine sykdommer og smerter var avgjørende. Uten den hadde hun verken slått rot i 

det nye hjemmet sitt eller klart å ta imot den bistanden hun fikk. Bistanden var et hjem med 

fleksible og omsorgsfulle ansatte, et sykehus som tok henne imɔt både akutt og i langvarig 

behandling, NAV som søkte henne til leilighet og en fleksibel hjemmetjeneste. Til slutt 

sykehuset som rommet henne godt. 

 

Hilde B  

Hilde er en «gammel traver» i byens gatemarkeder med fysiske handikap, som resultat av 

livsførselen. Ida var på Gatehospitalet og hadde store doser metadon. Det gjorde at hun virket ruset, 

og de halverte da metadondosen og satte henne på dolcontin ved siden av (LAR tillater uhyre sjelden 

bruk av dolcontin). Da fungerte hun mye bedre. Hun roet seg ned og begynte blant annet å trene. 

Etter at fastlegen mistet forskrivingsretten var hun presset til å finne en ny fastlege som bestemte at 

hun skulle trappes ned på alt, inn på RAM (og fjerne benzodisepiner). Hilde er det riktige navnet på 

denne personen. Det ble offentliggjort i en artikkel i Erlik (Bu 2020). Vi gjengir innholdet under: 

Hilde Bjerkestrand blant de første i køen. I dag er hun den som har holdt på lengst av de 

aktive magasinselgerne. Hun har overlevd mye motgang, både fysisk og psykisk. En viktig 

grunn til at hun har klart seg er fastlegen hennes gjennom tjue år, Stig Asplin. 
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Fram til februar i år hadde han rundt 140 pasienter med rusavhengighet. Vi vet ikke om det 

er rekord, men vi vet at han betydde mye for mange. I vinter mistet han forskrivningsretten 

for A- og B-preparater, noe som omfatter de viktigste medisinene for ruspasienter.  

Sjelden har selgerne våre vært ivrigere etter å fortelle oss hva vi må skrive om i bladet. 

«Dere må snakke med Stig Asplin,» sa Hilde hver gang hun kom innom salgslokalet vårt i 

Skippergata før sommeren. Selv vil hun gjerne fortelle at legen ga henne mye mer enn 

medisiner. 

– Det er viktig å få fram alt Stig gjør. Han tar folk seriøst når de er utsatt for vold. Han stilte 

opp på møter i ansvarsgruppa mi, fulgte opp treningen min og gikk aldri bak ryggen på meg. 

Etter at han slutta, har ansvarsgruppa gått rett vest. 

Hilde vokste opp i et hjem med mye alkohol og piller, og begynte selv med det i ung alder. 

Egentlig ville hun drive med idrett, men hun slet med kneskader. 

– På avslutningsfesten i sjette klasse holdt jeg på å drikke meg ihjel. Jeg drakk Koskenkorva 

rett fra flaska, gikk inn på rommet til venninna mi der festen var, og la meg på magen på 

senga. En kamerat av broren min fant meg, mens jeg gispet etter luft. Hadde han ikke gjort 

det, vet jeg ikke hvordan det ville gått. 

– Rett før koronaen skulle jeg begynne med opptrening igjen. Da jeg hadde Stig, kunne jeg 

bare ringe, så søkte han meg inn. Nå har jeg ikke fått noe tilbud. Jeg må gå på gata og kjøpe 

beroligende piller, som jeg har gått på siden jeg var 14. Det er livsfarlig å bråstoppe, og jeg 

trenger det for nervene. Mange får ikke det de trenger etter at de mistet Stig. Jeg vet om 

tidligere pasienter av ham som nå må gå på strøket og selge kroppen sin, og flere som vil ta 

livet sitt. Noen er for syke til å selge =Oslo. 

– Vi dauer! 

Etter Stig Asplin, fikk Hilde en lege som ville øke metadondosen hennes og ta henne av 

andre medisiner, i tråd med forskriften i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Det 

fungerte dårlig for henne.  

– Det virker som om LAR vil gi oss mest mulig metadon. Da går det bare én vei, vi dauer! På 

140 milligram metadon ser jeg ut som om jeg har fått i meg alle mulige stoffer. Jeg blir kasta 

ut fra avrusningssteder, og jeg tør ikke å bruke den elektriske rullestolen min fordi jeg er 

redd for å havne i en ulykke. På Gatehospitalet trodde de jeg hadde tatt gateheroin da jeg 

sovna foran tv-en. 

Stig Asplin hadde tidligere hjulpet Hilde med å trappe ned på metadon. Sammen fant de ut 

at hun fungerte best på 50 milligram, pluss OxyContin mot de verste smertene i kneet, og 

Valium mot nervene. Hun har en alvorlig kneleddsartrose, som gjør at hun nesten ikke kan 

gå. Nå er hun nede på 50 milligram metadon igjen, men hun får ikke medisinene hun trenger 

ved siden av. På gata er det mest Rivotril å få tak i, et tyngre alternativ til Valium (Bu 2020). 

 

Johanne 
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Godt voksen. Sto på venteliste hos ny lege, men vikaren til XXXX hadde lovet å passe på henne fram 

til da. Sist vi snakket med henne levde hun i uvisshet om fremtiden. 

 

Kjetil 

Kjetil er en 48 år gammel ingeniør og barnefar på som har hatt XXXX som fastlege i over fire år. Kjetil 

har fått høye doser morfinlignende legemidler for å håndtere en vanskelig situasjon for seg selv, men 

ingen i hans omgivelser er klar over dette. Kjetil lever med andre ord et normalt liv, men det er 

under forutsetning av at han får riktige medisiner. 

- Jeg kan med hånden på hjertet si at han er en av de beste legene jeg har hatt noensinne. 

Han har vært en svært god støtte på så mange måter disse årene. Jeg har heller aldri 

oppfattet XXXX som en slepphendt lege som skriver ut A- og B-preparater i hytt og pine.  

- Det er krise at for oss pasienter at vi nå mister XXXX som lege, men det er også - ikke minst - 

veldig ufortjent for XXXX og han fortjener all støtten han kan få nå.   

- Jeg jobber med saken, men det er ikke så lett å finne en lege når det skjer så brått og 

uventet. Alle legene i området her har fulle lister og jeg er også kresen når det gjelder valg av 

lege og prøver å finne en lege noen kan anbefale. Jeg vil ikke ha en lege hvor kjemien ikke 

stemmer. Det er jeg ferdig med og da bytter jeg lege umiddelbart, men så kan man jo bare 

bytte lege to ganger i kalenderåret. 

- Det hadde definitivt vært ideelt å ha en lege som kunne skrive ut (legemiddel1) og 

(legemiddel2) til meg inntil XXXX får tilbake retten til å skrive ut a- og b-preparater. Jeg er 

overbevist om at han får den tilbake, men det vil jo ta en del måneder og kanskje også over 

et år før anken blir behandlet. Problemet er å finne en lege som vil skrive ut b-preparater 

uten at han/hun også er fastlegen min. Jeg aner ikke hvordan jeg skal finne en slik lege. Har 

du noen forslag så er jeg veldig takknemlig for all hjelp jeg kan få.  

- LAR skriver ut Subutex så det er ikke noe problem. Av b-preparater bruker jeg legemiddel1 

og legemiddel2 . Har brukt det i over ti år og bruker XX legemiddel1 i måneden og XX 

legemiddel2 hver andre måned. legemiddel2 kan jeg nok klare meg uten hvis jeg må, men 

jeg sliter med kraftig panikkangst og etter at jeg begynte å bruke legemiddel1 - som medisin 

- har panikkangsten vært nesten helt fraværende. Jeg vil faktisk heller slutte med Subutex 

enn legemiddel for det terrorhelvete panikkangst skaper vil jeg ikke tilbake til.  

- XXXX forstår dette så jeg slipper å være redd for at det skulle bli diskusjoner om bruk av 

disse medisinene når jeg hentet resepter. Jeg skulle veldig gjerne ha sluppet å bytte lege nå 

og måtte fortelle hele livshistorien og å bygge opp gjensidig tillit med en ny lege nå.  

 

Lars 

Har fått ny fastlege, men er fortvilet fordi denne legen vil trappe ham ned på medisiner. Det går ikke, 

for nå lever han et stabilt liv. Trappes han ned er det tilbake til gata, og det klarer han ikke, sier han. 

Legen som ville trappa ham ned var en vikar, og Lars ville se an den ordentlige nye fastlegen før han 

vurderte å be om ledsager. 
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… 

Gatehospitalet nå. Metadonet kommer opp igjen med en gang. Avdekket litt metadon i en prøve, og 

fratatt dolcontin. Skal inn i vanlig LAR-medisin, mener vikarlegen. 

Har gjeldssanering, egen bolig, fungerer normalt. Røyker hasj, det gjør jeg. Legger ikke skjul på, og 

det sier de aldri  

De tok meg av 50 valium første dagen. 25 til neste gang. Fra 3 om dagen til en om dagen.  

Er på Gatehospitalet nå på grunn av pilleabstinensene 

Edvard Grieg fått sparken? 

Surra med dette siden jeg var 12 år. Er 60. 
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Vedlegg 9: Andre møter med brukerstemmer 
I dette vedlegget presenteres noen fortellinger fra mennesker SU har vært i kontakt med i kortere 

eller lengre perioder, i forbindelse med utvalgsalgsarbeidet. Noen av disse fortellingene gir et bedre 

innblikk i brukerstemmenes reelle liv og hvordan de navigerer i det sosial-medisinske landskapet 

som skapes i kombinasjonen av hjelpetiltak og gatemarkeder, slik man ellers bare sjelden finner i 

litteraturen og forskningen (Bartozsko 2018 er et moteksempel).  

 

Wilma 
Wilma en dame som bor i en halvstor by ikke så langt fra Oslo. I dag er hun ca. 50 år. Hun har hatt 

omfattende bruk av benzodiazepiner siden midten av tenårene. Det var den gangen ikke oppfattet 

som så veldig dramatisk å bruke Benzodizediner i hennes omgivelser, og hun hadde enkel tilgang. 

Bruken gikk umerkelig over i en avhengighetssituasjon og etter et par rundturer i privatlivet, var det 

heroin som gjaldt. Et parforhold endte med brå død, men det kom også en datter ut av det.  

Wilma levde lenge på hospits og tjente penger på gata, mens datteren vokste opp hos andre 

slektninger. Da SU var i kontakt med henne, hadde hun en leilighet i den halvstore byen, men bodde 

mest hos en bekjent fra utkanten av miljøet for illegale legemidler. Wilma får substitusjonsmedisin 

gjennom LAR, men denne medisineringen er ikke tilpasset hennes reelle behov. Hun supplerer 

derfor med heroin, som hun røyker. Røyking krever større doser, for henne. Men hun mister 

kontrollen over bruken dersom hun injiserer, sier hun. Derfor påtar hun seg disse ekstra kostnadene.  

Sprøytebruken hadde resultert i en overdose, selv om veldig sjelden hadde opplevd dette før. Skal 

man ikke dø, så skal man ikke dø, sa hun oppgitt.  

Det er ikke helt klart hvordan økonomien går rundt i Wilmas husholdning, men i et komplisert 

nettverk av tjenester og motytelser (lån av leilighet, tjenester for han hun bor hos, og helt sikkert 

mye mer) henter hun jevnlig heroin i en annen by, som hun selger i sitt lokalmiljø. Til tross for alt 

dette livet, er Wilma ensom. 

Medisinen hun får hjelper henne ikke. Det skal ta angst sier de, men den ikke gjør det. Det er jo 

benzodiazepiner som er hennes grunnleggende problem. Vi spurte om hun hadde bedt om 

dolcontin, men da ble hun bare oppgitt. «Selvsagt», det er det hun ønsker seg. Men urealistisk.  

Det er svært vanskelig å holde kontakt med Wilma, for livet hennes er uforutsigbart fra dag til dag, 

og hun tar svært mange forholdsregler for ikke å bli ranet. Dagsformen er svært omskiftelig og hun 

er utsatt i sin livssituasjon. Hun er hele tiden redd, skifter telefon, oppholdssted og flere av hennes 

bekjentskaper er sannsynligvis knyttet til henne i et bytteforhold mellom ulovlige legemidler og 

sikkerhet. Men Wilma er en av de brukerstemmene som derfor aldri kommer til orde eller til 

kjennskap for LAR-ledelsen, Helsedirektoratet eller politikere.  

Wilma har en god del omsorg i seg. Hun klarer på en eller annen måte å holde datteren sin i ørene, 

som nå er ung voksen. Wilma har også et ønske om å hjelpe andre i hennes miljø. Hun forsøkte å 

tromme sammen flere fra hennes nærmiljø, til et møte i byen hennes. Det gikk dessverre ikke.  

Selv om hun er LAR-pasient, lever hun et liv som nesten like gjerne kunne vært uten 

substitusjonsmedisinene. De lokale LAR-ansatte klager hele tiden på hennes «sidemisbruk», og 
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tvinger henne til nedtrapping og forskjellige former for behandling. Wilma er fortvilet over måten de 

behandler henne på, men tør ikke gå ut av LAR. Hun gråter i ansvarsgruppemøter, og føler at legen, 

NAV og LAR snakker stygt og nedlatende. Hun møter ingen forståelse. SU har vært ledsager på to 

slike møter. Etter disse møtene sa Wilma spontant at de snakket mye penere til henne, nå som vi var 

der. Vi har også møtt den lokale LAR-utdelingen, og blitt sjokkert over hvordan de snakket om 

henne.  

Wilma lever et fryktelig vanskelig liv, og har gjort det lenge. Hun trenger en annen hjelp enn det hun 

får. Hjelperne tenker sikkert at hun er utakknemlig, kanskje manipulerende og vanskelig. Ikke holder 

hun avtaler og hun bruker grenseløst med ulovlige saker på si. For politiet er hun sikkert en pusher. 

For SU er hun et uvanlig hjelpetrengende menneske med behov som hjelperne ikke er interessert i å 

tilby.  

 

Daniel 
Daniel er en pen gutt/mann fra en by på Østlandet. Han er ca. 30 år og har hatt vanlig jobb, kjæreste 

og normalt liv. Men han har det han kaller psykiske problemer, bølger av angst eller noe som han vet 

kommer med jevne mellomrom. Han har derfor trukket seg ut av kjæresterelasjoner og arbeidsliv. 

Det han har funnet ut hjelper ham, er subutex. Han holder et strengt regime på seg selv for å holde 

psyken sin stabil og utholdelig.  

Søster er borte i overdose for 15-20 år siden, faren døde for et par år siden. Daniel mener hans 

psykiske problemer er genetisk bestemt. Han har ingen kontakt med hjelpeapparatet i byen sin, så 

han setter seg på bussen en gang i uka, for å handle på plata Oslo. Det er både dyrt og upraktisk. Og 

risikabelt.  

Det siste ryktet vi hørte om Daniel var at han hadde blitt akseptert av LAR og nå får subutex legalt.  

 

Marit 
Marit har lang fartstid i Oslos gatemiljøer. I dag er hun ca 60 år og har gått på substitusjonsmedisin i 

20. Hun lever i en egen leilighet og får p.t. medisiner som bidrar til å stabilisere henne i hverdagen. 

Medisineringen dekker ikke hennes reelle behov, men hun selger noe av det hun får, og bytter til seg 

det hun trenger. Marit klarer seg med relativt små doseringer, og lever for tiden et nokså stabilt liv. 

Hun ønsker seg likevel å slippe triksingen, som alltid er en sårbar situasjon. Hun ønsker seg også 

psykologisk hjelp for å bearbeide traumer.  

Marits liv var imidlertid ikke så stabilt som dette før inntil helt nylig. Høsten 2018 gikk hun rundt «i 

ørska», ute av stand til å ta til seg substitusjonsmedisinenen hun fikk utlevert. Hun visste lite om 

rettighetene sine, forsto ikke hvilket sykehus eller LAR-ordning hun hørte til og virket generelt 

fortumlet. Som erstatning for metadonet, som kroppen hennes nektet å ta imot, reiste hun, som 

enkelte andre også gjør, til et annet land og kjøpte morfintabletter. Der fikk hun en lege til å skrive 

en resept, og dermed var medisinene lovlige. Disse tablettene gjorde at Marit fungerte i hverdagen. 

På flyplassen ble hun imidlertid stanset av tollerne, som konfiskerte tablettene, og politiet opprettet 

straffesak.  
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Marit fikk byttet til seg et lite arsenal av tabletter som hun stabiliserte seg på etter hjemkomsten, 

men dette var ikke en langsiktig ordning. Hos legen fikk hun beskjed om at han ikke hadde anledning 

til å skrive ut piller av noe slag innenfor deg hun trengte for å klare seg. Legen var dessuten vikar. I 

ansvarsgruppemøte med LAR, NAV og fastlegen, var det LAR-sykepleieren som førte an. Da Marit, 

med SU som ledsager, redegjorde for situasjonen med substitusjonsbehandlingen som ikke lenger 

virket, fikk hun etter mye om og men tilbud om et annet virkestoff (Subutex), med opptrapping fire 

måneder senere. Marit var skeptisk til dette, for Marit mente å huske at en annen lege under en 

tidligere utredning hadde sagt at hun ikke tålte det. Fire måneder, det var dessuten lenge å vente, 

spesielt for en pasient som hadde fått innvilget substitusjon på medisinsk grunnlag (med forventet 

kort levetid).  

SU har ikke klarhet i hvordan Marit ordnet seg i hele denne perioden, men inntrykket var at hun i et 

gammelt nettverk byttet tjenester og tabletter og ellers trakk seg tilbake i en innesluttet livsførsel. 

Men hun var også glad for å slippe bivirkningene av metadonet, spesielt med tanke på det å være så 

fjern. Hun begynte å lese bøker igjen. Det ble også nye legebesøk, nå med den egentlige legen. Hun 

var enda mindre villig til å gå inn på Marits faktiske medisinbehov. Så hun begynte å se seg om etter 

en ny fastlege. 

Marit ble etter hvert innlagt på Gatehospitalet og lå der et par uker. Der hadde de en 

forskrivingspraksis mer tilpasset hennes pasientgruppe. Her fikk hun også medisiner for å håndtere 

angst og traumer, noe hun til tider opplever som sitt primære problem. Hele tiden snakker hun om 

at når hun blir stabilt medisinert, vil hun snakke med en psykolog om ting hun har opplevd. Fra våre 

notater hensetter vi:  

«Når jeg er nesten rusfri merker jeg jo det som har vært problemet hele veien. Opiatene var 

det første som ga meg ro. Jeg hadde prøvd de derre barbituratene som gjaldt den gangen, 

men det var heroinet som hjalp. Det var selvmedisinering, rett og slett, det skjønner jeg nå. 

Nå som det er ute av kroppen trenger jeg hjelp til de gamle greiene.» 

Ny fastlege kom på plass, og det ble avtalt ansvarsgruppemøte. Plutselig får Marit en oppringning 

om at det begynner et møte om 30 minutter. De hadde glemt å innkalle henne. SU minnet henne om 

at hun skulle be om 1. referater, og 2, kreve å få oppnevnt en koordinator i ansvarsgruppa. Hun fikk 

snart vite at psykologen var koordinator. Marit hadde aldri møtt psykologen, som var nyoppnevnt i 

teamet hennes. Men hun var glad for at det var kommet inn en psykolog.  

I mellomtiden går straffesaken sin langsomme gang. Marit har krevd å få utlevert tablettene, men 

venter på tiltalebeslutning og evt. rettssak. Hele tiden er det utsettelser og forsinkelser. En liten 

endring livsbetingelsene kan imidlertid raskt sette Marit tilbake til der hun var. Og disse betingelsene 

består delvis av lovbrudd.   
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Vedlegg 10: Enquete i Brugata 
 

Formål med enqueten: Få svar på hvilket enkelttiltak eller område av livet  

som personer som oppholder seg på Brugata aller mest ønsker hjelp på. 

 

Det ble ikke tatt personalia på personene, navn skal forstås som pseudonym. 

Ca. alder angitt i noen tilfeller.  

 

 

Terje 

Ca. 60. Jobber sporadisk på rusken. 

Svarer at «jobb har alt å si»  

Ønsker seg en 50% stilling i park og idrett 

 

Lilla 

Opptatt av å få en bedre personlig økonomi 

 

Michael 

Ca. 30 år 

Jobbet frem til 2011 

Lever på sosialhjelp 

Ønsker seg et forhold mest av alt, noen å leve med 

 

Ståle 

Ønsker seg lovlig cannabis 

 

Vindjakke 

Ønsker at langtidsbehandling var lengre 

 

Trine 

Ca 45. 

Ønsker seg en bolig, så 50% jobb og innvilget ung før 

 

Lyseblå  

Ønsker å være del av et bedre miljø  

 

Afro 

Ønsker seg et bedre sosialt nettverk 

 

Rød 

Ønsker å få gjort opp gjeld og få sagt unnskyld til familie og venner 

 

Blå  

Ønsker seg et bedre LAR 
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Windo 

Bedre nettverk, jobb som erfaringskonsulent 

 

Gul 

Ønsker seg en jobb 

 

Granna 

Ønsker å få førerkortet tilbake 

 

Rød 

Vil ha jobb 

 

Lone 

Sterkere borgerrettigheter 

 

Caps 

Førerkortet tilbake 

 

Ullgenser 

Bedre oppfølging, er bare 20 år og er allerede på vei ut stupet, ingen bryr seg (..) 

 

Jente 

Bedre økonomi 

 

Par (2stk) 

Å kunne gå inn i rusbehandling som et par og bo der sammen 

 

North sails 

Ønsker seg en bestevenn 

 

Briller 

Ønsker førerkortet tilbake 

Bedre ettervern 

 

Johannes 

Ønsker seg et forhold  

 

Filosofen 

Adgang til USA (rulleblad for bruk etc) 

 

Jørgen 

Avkriminalisering 

Bedre tilgang til opiater 
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Harald 

Vil ha mer benzo  

Ønsker meg lavterskel-jobbtilbud 

 

Trond 

Avkriminalisering 

Bedre psykisk helsevern 

 

Jonas 

Mer tilpasset arbeidsliv for min gruppe 

 

Dagny 

Å bli forstått som et voksent menneske og få medvirke til sin behandling 

Dame  

Ca 40 år  

Hvis du kunne ønske deg en ting … 

At staten fjerna seg så langt vekk som mulig. 

Ikke i LAR. 

Hvorfor? 

Lagt i en skuff. Medisinen virket, henting var OK og alt. Men bare vil ikke LAR. Jeg skylder bare på 
meg selv. Jeg har vært nykter, men nå er jeg tilbake.  

 

Torgeir 

30-35 år 

Vet ikke … bedre oppfølging? Skal til Tyrili. 

Bedre medisin, kanskje? 

Men har egentlig tenkt å klare seg helt uten substitutter. 

(Stresser, venter på kunder) 

 

 

Knut 

Ca 30 

Subsidier til turistattraksjoner.  

Mer konkurranse i offentlig sektor. 

Etter mye repetetivt snikk snakk: jobb i privat sektor.  
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Richard 

«Hører ikke til i miljøet». 

Ruser seg bare en uke i måneden.  

 

Roger 

Ca. 50 år, med kamphund 

ADHD, selvmedisinering i 30 år. Får amfetamin av legen, selger «P-piller». 

Ønsker seg: ut av miljøet 

Folk vil jo slutte, men mer heroin på … enn gata. 

- Se på de stakkarene som står her.  

Men somalierne selger kilovis der borte, uten at noen bryr seg. 
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Vedlegg 11: Invitasjon til høring om livet i og rundt LAR 
 

Invitasjon til høring om livet i og rundt LAR 

15. Oktober 2018 10.00-16.00 

Litteraturhuset i Oslo 

 

Denne invitasjonen går først og fremst til deg som er i LAR eller, har vært i LAR eller kunne hatt nytte 

av LAR. 

Skyggeutvalget er til for å slippe til flere stemmer på rusfeltet. I råd og utvalg finner vi de som lykkes 

med behandlingstilbud og hjelpetiltak. Men de som faller utenfor kommer sjelden til orde. Vi skal gi 

de som faller utenfor eller ikke klarer å tilpasse seg en plattform, og i første omgang har vi laget en 

høring.  

Høringen finner sted i et lokale på Litteraturhuset i Oslo. Det vil være anledning for publikum å høre 

på. Høringen vil også bli filmet. Du vil bli stilt noen korte spørsmål som vi finner det særskilt aktuelt å 

få belyst (se under). Men vi ønsker å slippe til mange forskjellige, så hver person får begrenset taletid 

(12 minutter).  

Hvis du vil fortelle om dine erfaringer kan du melde deg på til Skyggeutvalget, enten direkte eller på 

vår webside. Vi vil først og fremst høre om disse spørsmålene:  

1. Hva er din forbindelse med LAR? (Pasient, tidligere pasient eller i målgruppa) 

2. Pasienter:  

a. Har du noen gang ønsket å bytte medisin og hvordan opplevde du det?  

b. Har du noen gang tenkt på å forlate LAR, evt hvorfor? 

3. Tidligere eller tidligere-tidligere (reintatt): 

a. Hvordan ble behandlingen avsluttet? 

b. Hva var det som gjorde at du avsluttet behandlingen 

4. Til de utenfor LAR (som ikke vil eller har avsluttet behandlingen):  

a. Kunne du tenke deg å være pasient i LAR?  

b. Hva er det eventuelt som gjør at du ikke søker deg dit? 

 

Bakgrunn: Det er i dag ca. 8000 pasienter som mottar hjelp fra LAR. For mange er denne hjelpen 

livsviktig, for andre er den en forutsetning for deres livskvalitet. SERAF, som følger LARs virksomhet 

med årlige statusrapporter, legger til grunn at det er omtrent like mange med problematisk bruk av 
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opiater som ikke er med i LAR. Av disse anslår de at 3000 kunne hatt interesse av å få bli LAR-

pasienter.  

De siste fem årene har ca 700 personer forlatt LAR årlig. Nesten ingen blir «kastet ut» hevdes det fra 

SERAF, men hva kan grunnen være til at nesten 10 % av pasientmassen avslutter behandlingen når 

tilstanden er potensielt livstruende og avgjørende for den enkeltes livskvalitet? Dette vet vi lite om, 

men det vi vet er at de færreste av de som slutter går inn i en rusfri tilværelse (muligvis en av ti). Det 

er nærliggende å se antallet som slutter i lys av tilfredshetsundersøkelsene. SERAFs egen 

undersøkelse antyder at halvparten er fornøyd og 3/4 er ganske fornøyd. Det er imidlertid flere 

metodiske problemer forbundet med disse Statusrapportene og en av brukerorganisasjonene 

(proLAR) gjennomførte en uavhengig spørreundersøkelse i 2013. Der kommer det også fram en viss 

overvekt av tilfredshet blant pasientene, men under overflaten ser man spor av uro knyttet til den 

enkeltes medvirkning i behandlingen. 4 av 10 sier de sjelden eller aldri blir tatt alvorlig og hørt i 

forbindelse med egen behandling.  

Uansett hvor mange liv LAR har reddet og uansett at tusenvis har fått muligheten til et mer normalt 

liv, er det fortsatt mange som kunne vært reddet og mange som kunne fått mer hjelp i livet. Hva er 

det som gjør at nesten 10% avslutter behandlingen? Hvorfor søker bare halvparten hjelp fra LAR? 

Høringen skal belyse livet i og randsonene rundt LAR. 
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Vedlegg 12: Innlegg om overdoser 
 

Av Simon Osen og Iren Magnussen i anledningen verdens overdosedag, 31.08.2018:  

https://skyggeutvalget.wordpress.com/skyggeutvalget-overdosedodsfallene-kan-reduseres-allerede-

i-dag-med-strakstiltak/ 

 

Overdosedødsfallene kan reduseres allerede i dag med strakstiltak 

Det første overdosedødsfallet i Norge ble registert i 1976. Først på 1990-tallet ble det flere enn 100 

dødsfall årlig. De siste årene vi har tall for, har vi hatt mer enn 280 årlige narkotikarelaterte dødsfall. 

Dette til tross for stor satsning på å redusere overdoser. Vi må anta at uten 7600 personer i 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), ville tallene vært enda høyere. Skyggeutvalget ser fram til 

en politikk der helsehjelp ikke gis med et ris bak speilet, men vi mener også at det er ting vi kan gjøre 

allerede i dag for å redusere de høye overdosetallene. 

1: Ingen flere bøter i nærheten av sprøyterom 

Bøtelegginger og beslaglagte brukerdoser kaster brukerne ut i stadig mer intenst jag etter penger, og 

fører til mer kriminalitet og større risikotagning. De stoffavhengige trekker bort fra områder der de 

risikerer slik oppmerksomhet fra politiet. Ledelsen i politiet og politikere må derfor ha nulltoleranse 

for bøteleggelse av oppbevaring og besittelse i en sone rundt sprøyterommene, som er innført 

nettopp for å redusere farer forbundet med bruken. 

2: Offentlig tilbud om testing av stoff 

Det må bli en del av det offentlige helsetilbudet å tilby gratis eller egenandels-basert testing av 

rusmidler. Alle sprøyterom bør ha tilgang til testing, men enkelte år har vi sett opphopning av 

dødsfall også i andre miljøer; slik som ulike dansemiljøer. Slik testing bør være tilgjengelig på større 

festivaler og via et offentlig tilbud. 

3: Myndigheter må advare mot spesielt farlig eller urent stoff som er i omløp 

I andre land er det allerede blitt vanlig å advare mot særlig farlig stoffer i omløp. Myndigheter må i 

større grad søke å holde seg oppdatert på kvaliteten av stoffene i omløp og offentlig kommunisere 

det man vet om urenheter og spesielt farlige stoffer som fentanyl og gi informasjon om disse 

gjennom sosiale medier og offentlige kanaler. 

4: Overdoserisiko henger sammen med fysisk og psykisk helse 

Underernærte stoffbrukere har lavere motstandskraft mot overdoser. Å sørge for god ernæring, 

bekledning og helsehjelp for underliggende plager, vil gjøre brukerne mer robuste. Pasienter med 

ubehandlet ADHD eller angstlidelser er særlig tilbøyelige til å selvmedisinere seg med for eksempel 

amfetamin og beroligende piller. Ved å avdekke og behandle disse underliggende lidelsene, gjerne 

også medikamentelt, kan man redusere bruken av de farligere illegale stoffene. 

https://skyggeutvalget.wordpress.com/skyggeutvalget-overdosedodsfallene-kan-reduseres-allerede-i-dag-med-strakstiltak/
https://skyggeutvalget.wordpress.com/skyggeutvalget-overdosedodsfallene-kan-reduseres-allerede-i-dag-med-strakstiltak/
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5. Overdoser må medføre tilbud om hjelp 

Vi kan bekjempe normalisering av overdoser gjennom å gi oppfølging. Både traumebehandling 

(psykologisk helsehjelp) og somatisk behandling må tilbys ved en overdose. I dag kan mange ende 

tilbake på gata eller bli liggende der de var etter å ha blitt gjenopplivet fra en overdose og en 

traumatiserende opplevelse. Dersom man våkner opp fra en overdose av heroin og ikke har fast 

bosted må det gis tilbud om opphold med tilbud om medikamentell hjelp. Både pårørende og 

hjelpere kan trenge psykologisk hjelp. 

6: Medikamentell behandling av de som er avhengige redder liv 

Hvis man som rusbruker og daglig avhengig bruker illegalt ervervet stoff så er dette i seg selv 

medvirkende til økt dødelighet for brukeren. Mange tenker nok at stoffene man kan få på apoteket 

må være like farlig. Men all tiden som går til illegal anskaffelse, miljøene i seg selv, all urenheten og 

utblandingen er minst like ille. Mennesker med ADHD-diagnosen, folk som er avhengige av 

beroligende, opiater og stimulanter får det bedre og lever tryggere dersom de har en legal tilgang på 

noe de ser seg nødt til å bruke daglig. Vi trenger økt toleranse for at leger bruker skjønn og lytter til 

pasienten, og LAR trenger i større grad å samarbeide med andre leger. 

7: Oppsøkende substitusjonstilbud 

I Portugal har man kommet til erkjennelsen av at hjelpeapparatet må oppsøke de vanskeligst stilte, 

og man har lav terskel for å dele ut metadon. I Norge er det skepsis mot metadon i hjelpeapparatet 

flere steder, på grunn av overdoserisiko; men alternativene på det illegale markedet er verre. Mange 

brukere foretrekker metadon fordi det gir færre bivirkninger. For å nå de tyngste brukerne, må det 

eksisterende substitusjonstilbudet bli mer oppsøkende, for eksempel med metadonbusser. 

8: Tone ned kontrolltiltakene 

Mange stoffavhengige unngår situasjoner der de føler seg overvåket. I LAR har man stort fokus på 

“sidemisbruk” og lekkasjer, og enorme summer brukes på kontrolltiltak som urinprøver og 

restriksjoner på henting. Mange opplever at deres bruk av cannabis blir gjort til en stor sak, selv om 

det ikke øker overdoserisikoen. Dette utgjør en terskel for deltakelse, og en grunn til frafall. Det er 

også en uverdig behandling og blir et symbol på at man fremdeles oppfattes som kriminell. Vi er 

bekymret for at mistenksomhet kan føre til at ruspasienter ikke får alternativer til medisiner med 

store bivirkninger, og slik blir bekymringene for fortsatt kontakt med det illegale markedet en 

selvoppfyllende profeti. 

Vi ber alle relevante parter på rusfeltet bli med oss på følgende: Vi trenger akutte, kontante og 

handlekraftige tiltak, og lovendringer i nær fremtid kan ikke være en hvilepute. 
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Vedlegg 13: Oppsummering av ProLARs undersøkelse fra 2014 
 

I 2013 gjennomførte de en undersøkelse og fikk 1032 svar. Å lage slike undersøkelser er krevende.  

ProLAR har da også fått assistanse fra de samme miljøene som lager Statusrapportene. 

Hovedfunnene oppsummerer de på denne måten (vår nummerering): 

1) Folk er som hovedtendens tilfredse med LAR alt i alt, og ser LAR som en positiv innflytelse i 

livet sitt. De aller fleste rapporterer at den viktigste grunnen til at de startet LAR var ønsket 

om å få forbedret livskvalitet. 

2) Unntaket fra stor grad av fornøydhet med behandlingsapparatet i LAR, er i oppfølging fra 

NAV, hvor flere er misfornøyde. 

3) Mange sliter med lite sosial kontakt og tilhørighet og få eller ingen fritidsaktiviteter. 

Tilknytning til arbeidsmarkedet, utdanning, og sosiale nettverk var nokså lav. 40% ønsket å 

komme i arbeid eller å gå på skole/universitet, og ofte var dette de samme som begynte i 

LAR med jobb/utdanning som motivasjon. Skole/universitet er spesielt aktuelt for kvinner. 

4) Tilfredshet med LAR er ikke synonymt med opplevelse av brukermedvirkning. Mange ønsker 

å bli hørt i en større grad enn nå. For de fleste, oppleves LAR-systemet som for lite fleksibelt, 

og mange føler at de ikke blir behandlet på lik linje med andre pasienter ellers i 

helsevesenet. Bekymringer om tilgang til smertebehandling dersom det er behov for det 

og/eller manglende hensyn under urinprøvetaking er ofte nevnt som eksempler hvor 

brukermedvirkningen oppleves for liten. 

5) I motsetning til bekymringene som en del personer i LAR har knyttet til Subuxone, 

rapporterer ikke Subuxone-brukerne flere bivirkninger, og de er relativt tilfreds med LAR-

systemet, og opplever samme brukermedvirkning som andre. 

6) En utsatt gruppe ble identifisert og kjennetegnene på gruppen oppsummeres med; de som 

er middelaldrende, har vært i LAR mellomlang tid, oftest menn, uten nok sosiale aktiviteter. 

Denne gruppen trives minst i LAR, de opplever minst brukermedvirkning og de rapporterer 

mer risikabel atferd. Mellomlang erfaring i LAR kan dermed synes som å være en sårbar fase, 

som bør få ekstra oppmerksomhet fra behandlingsapparatet. 

 


