
Substitusjonsbehandling (behandling med
legemiddel som erstatter for eksempel
heroin) bidrar til færre overdoser blant
opiatavhengige, redusert kriminalitet og
bedret livskvalitet for rusmiddelmisbruker-
ne. Inntaksvilkår og lang ventetid for
behandling i legemiddelassistert rehabilite-
ring (LAR) har også ført til større press på
leger til å skrive ut vanedannende lege-
midler i ventetiden.

Helsetilsynet har de senere årene hatt
flere saker der man har vurdert forsvarlighe-
ten av behandlingen til pasienter med erkjent
rusmiddelmisbruk. I 2004 mistet fire leger
retten til å rekvirere A- og B-preparater på
grunn av uforsvarlig behandling av rusmiddel-
misbrukere. I slike saker har Helsetilsynet
lagt vekt på disse spørsmålene:

- Er det tilfredsstillende dokumentasjon for
at behandlingen er indisert?
- Er rekvireringen et ledd i en behandlings-
plan, eller synes den å være styrt av
pasienten?
- Har effekt av behandlingen vært løpende
vurdert?
- Er det dokumentert tverrfaglig 
samarbeid?

I slike saker har Helsetilsynet lagt
spesiell vekt på at behandlingen skal være
faglig begrunnet i medisinske forhold.
Utleveringsordninger som gir mulighet for
videresalg og injisering av medikamenter,
anses som uforsvarlige. Behandlingen skal
følges opp med kontrolltiltak slik at even-
tuelt blandingsmisbruk kan avdekkes.
Smertestillende og beroligende legemidler

kan bidra til å vedlikeholde avhengighet og
motvirke effekten av substitusjons-
behandling. Helsetilsynet legger også vekt
på om det er dokumentert samarbeid med
lokalt LAR-tiltak eller annen spesialist-
helsetjeneste.

Legemiddelassistert rehabilitering er
strengt regulert. Forsvarlig behandling med
vanedannende legemidler er utdypet i
rundskriv fra Helsetilsynet (1).
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legemidler til rusmiddelmisbrukere

Rusmiddelanalyser som grunnlag for 

alvorlige sanksjoner
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Helsetilsynet har ført tilsyn ved

sykehuslaboratorier og behand-

lingsinstitusjoner for rusmiddel-

misbrukere, på grunn av bekym-

ring for kvaliteten på rusmiddel-

analysene.

Bekymringen skyldtes rapporter fra
Folkehelseinstituttet om at rusmiddelanaly-
sene ved mange laboratorier ikke var i tråd
med Sosial- og helsedirektoratets kvalitets-
krav (1,2). Det gjaldt spesielt krav om at
positivt analyseresultat skal bekreftes ved
ikke-immunologisk metode dersom det
skal danne grunnlag for rettslige sanksjoner
overfor prøvegiver. Helsemyndighetene var
derfor bekymret for at bruk av usikre rus-
middelanalyser kunne svekke prøvegive-
rens rettssikkerhet. 

Statens helsetilsyn gjennomførte der-
for tilsyn med utvalgte sykehuslaboratorier
og behandlingsinstitusjoner. Tilsynet viste
at rusmiddelanalysene ble utført forsvarlig
og at bruk av prøveresultatene ved behand-
lingsinstitusjonene heller ikke avvek fra
myndighetskravene (3). Det ble likevel
funnet enkelte forbedringsområder. 

Et laboratorium fikk merknad fordi
kommentarer på prøvesvar på ubekreftede
analyser kunne skape usikkerhet om ana-
lyseresultatene kunne danne grunnlag for
rettslige sanksjoner. En behandlingsinstitu-
sjon fikk merknad fordi resultater fra hurtig-
tester var brukt som ledd i behandlingen,
uten at man hadde tatt tilstrekkelig hensyn
til at denne metoden er meget usikker. 

Ifølge rundskrivene skal positivt ana-
lyseresultat bekreftes ved analyse i ny
prøve og med en annen metode (1, 2). Hvis
slik analyse ikke er utført, skal det tydelig
fremgå at resultatet ikke kan danne grunn-
lag for rettslige sanksjoner. Det kan for

eksempel være tap av foreldreretten eller
tap av behandlings- eller utdanningstilbud
m.m.

Erfaringene fra tilsynene skal brukes til
kvalitetsforbedring og til å vurdere hvilke
analysemetoder som kan brukes til ulike
formål.
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