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Hva er Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR)?

• Substitusjonsmedisiner for opioidavhengighet

– Metadon

– Buprenorfin

– Buprenorfin med naloxon (førstevalg)

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – TSB



LAR

• Prøveprosjekt i Oslo (HIV-met og MiO)

• Godkjent som behandlingsform i 1998

• Rusreformen, Lov om Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) 2004

– Pasientrettigheter

• Forskrift og Retningslinjen fra 01.01.2010

• Egen spesialitet i 2015

• Antall pasienter med LAR i Norge er 7498 

(statusrapport 2015)



Formålet med LAR
Jf. Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering

• Økt livskvalitet

• Bistand til å endre livssituasjonen 

• Redusere skadene av opioidavhengighet og 

faren for overdosedødsfall



Avdeling for rus- og  
avhengighetsbehandling

Stab

Seksjon for rus- og  
avhengighets-

behandling, ung

Seksjon for rus- og  
avhengighets-

behandling, voksen

Seksjon for  
ruspoliklinikker

Seksjon for  
rusakuttmottak  

og avgiftning

Nasjonal kompetanse-
tjeneste for tverrfaglig  

spesialisert  
rusbehandling (TSB)

Seksjon for analyse,  
rådgivning og  
pasientstrøm

Administrasjonsenhet

Ruspoliklinikk1

Ruspoliklinikk2

Ruspoliklinikk4

Ruspoliklinikken, Mortensrud

Ruspoliklinikken, Ullevål  

Henvisningsmottak

Ruspoliklinikk3

Administrasjonsenhet

Rusakuttmottak

Avgiftningsenhet 1

Avgiftningsenhet 2

Rusakuttmottak, døgn

Døgnbehandlingsenhet Utredning og 7-døgns-
enhet
Dag- og 5-døgns-
enhet

Skjermet enhet

Intermediær- og  
utredningsenhet, inkl.  
uteteam

Stallen poliklinikk



Seksjon ruspoliklinikker

• Ruspoliklinikkene ( 5 stk)

– Pasienter med rus- og 

avhengighetsproblem inkl. 

androgene anabole steroider, 

patologisk spillelidenskap, pårørende

• LAR poliklinikk 1 og 2

– Opiatavhengige som er under 

medikamentell stabilisering 

(substitusjonspreparat 

Suboxone/Subutex/buprenorfin  eller 

metadon)

• Nasjonalt kompetansesenter TSB



LAR poliklinikk 1 og 2

Målgruppe: Oslopasienter med opiatavhengighet 

som er har rett til TSB , RUS-365  LAR.

•12 bydeler

•Ca. 1100 pasienter

•2 LAR poliklinikker; partall og oddetall

•Ca. 60 pasienter pr behandler

▪ Aktive

▪ Årlige/bydelspasienter

▪ ROP



Hovedoppgave

Substitusjonsbehandling som 

deltiltak i et helhetlig 

rehabiliteringsforløp.

•Vurdere henvisning

•Starte opp pasienter i LAR

•Stabilisere på LAR medikament

•Fokus på fysisk og psykisk helse

•Fokus på sosialfaglig behov

•Etablere oppfølging på 

bydel/førstelinjen - samhandling



Rehabilitering

• Møter pasienter der de er

• Jevnlige samtaler om rusbruk og psykiske 

lidelser

• Samarbeid med eksterne instanser

• Kartlegge somatisk helse

• Utredning

• Oppfølging over år

• Ansvarsgrupper
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Pasienter med alvorlig psykisk 
lidelse og rusproblematikk

Hva med de pasientene som har LAR, men 

behandling i annen 

spesialisthelsetjeneste? 

• Tilknytning til to spesialisthelsetjenester

– Har LAR (rett TSB)

– Behandling forankret i PHV

• Alvorlige psykiske lidelser skal 

ifølge ROP-retningslinjen 

forankres i psykisk helsevern 

(PHV)

• Etablering av funksjonen ROP-

koordinator
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Hvordan startet det hele…

Journalgjennomgang av et tilfeldig utvalg 

pasienter i 2016 viste: 

• Mangelfull oversikt over hvem disse 

pasientene var og hva slags 

behandling de fikk

• Lite samkjørt oppfølging fra LAR

• Mangelfullt og svært variert samarbeid 

med PHV

• Stort sett et lite aktivt forhold til 

pasientenes behandling. «Ta kontakt 

ved behov for råd og veiledning»

http://rop.no/artikler/Etter_dato/vil-ikke-bruke-rop-betegnelsen


ROP-koordinator

Etablert august 2016.

Sykepleierfunksjon for oppfølging av pasienter med 

substitusjonsmedikasjon (LAR), som samtidig har 

alvorlig psykisk lidelse. Disse pasientene skal i følge 

ROP-retningslinjen ha behandling forankret i 

psykisk helsevern (PHV).



Hensikt

• Sikre god oppfølging 

• Styrke samarbeidet rundt behandling

• Øke kompetansen på denne pasientgruppen 

innen egen seksjon

• Aktivt tilby råd og veiledning

• Holde pasientens journal a jour



Fremgangsmåte

• Identifiserte hvilke pasienter som hadde 

behandling forankret i PHV

• Tok over som kontaktperson

• Kontaktet de forskjellige DPS i Oslo for:

– pasientoppdatering

– informere om funksjonen 

– legge plan for videre samarbeid 

• Laget eHåndboksprosedyre - «ROP-pasienter i 

Psykisk helsevern som har LAR - Seksjon 

ruspoliklinikker»



Fremgangsmåte forts…

• Aktivt tilbød råd og veiledning vedrørende 

rusbehandling til PHV

• Koordinerte faste samhandlingspunkter mellom 

TSB og ROP

• Sikret at det forelå en oppsummering, oversikt 

over kontaktpersoner, samt behandlingsplan på 

alle pasienter.



Erfaringer

Journalgjennomgang viser 60 pasienter som har 

LAR med behandling forankret i PHV. Videre fant 

jeg ved dette arbeidet også flere pasienter:

• Vi har trodd var i behandling i PHV, som ikke har vært 

det lenger. Disse er fordelt behandler. 

• PHV har trodd var i LAR, men som av forskjellige 

grunner ikke har hatt åpen henvisning. Disse er re-

henvist LAR. 

• Vi trodde mottok substitusjonsmedikasjon, men som av 

forskjellige grunner er av. Disse er skrevet ut. 



Erfaringer forts…

• Samarbeid med DPS er etablert, som omhandler:

• Jevnlige møter for gjennomgang av pasientstatus

• Deltagelse på ansvarsgruppemøter

• Informasjonsmøter

• Internundervisning

• Mail/telefoner

• Funksjonen er kjent ved andre psykiatriske institusjoner

• Ressursperson i Seksjonen - bidrar til drøftinger i 

konkrete pasientsaker 

• e-Håndboks dokument for pasientflyt for denne 

pasientgruppen er implementert



Utfordringer

• Rydde opp i «kaoset»

• Hva med de som etter LAR er henvist PHV?

• Traumer, angst og depresjon

• Rupoer i DPS ved andre sykehus

• Alvorlig somatisk syke



Refleksjoner så langt

• Gode resultater på kort tid

• Terskelen for å spørre om råd er blitt lavere for 

begge spesialisthelsetjenester

• Godt tatt imot av samarbeidspartnere

• «Lettere å forholde seg til én konkret person»

• Tettere oppfølging av denne pasientgruppen



Videre målsetning….

• Opprettholde oversikt over ROP-pasientene

• Invitere meg til aktuelle 

boliger/institusjoner/møtesteder, for å informere 

om LAR

• Fortsette med jevnlige møter med de aktuelle 

DPS

• Årlig oppfølging av pasientene

• Kartlegge hvordan ROP-pasientene i LAR 

ivaretas resten av landet



Kan en behandler med «særfunksjon» være gunstig 

også for andre pasientgrupper i LAR?

• Nyresvikt

• Hepatitt

• Dialyse

• Somatiske avdelinger

• Fengsel



Takk for oppmerksomheten!



ROP koordinator ved Seksjon 
Ruspoliklinikker:

Anette Getz Skotvedt

Spesialsykepleier

Tlf. : 23 36 89 24

Mob. : 46 95 32 76

Mail : uxskne@ous-hf.no
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Litteratur forts.

• Forskrift om endring i førerkortforskriften: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-06-

13-655

• Veileder for Utlevering av 

substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (IS-

2022): 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-

for-utlevering-av-substitusjonslegemiddel-i-og-

utenfor-lar
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Litteratur fortsetter 

• https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusnin

g-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler

• www.lommerus.no

• www.snakkomrus.no

• https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandli

ng-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-

avhengighet

• https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal

-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-

oppfolging-av-personer-med-samtidig-ruslidelse-

og-psykisk-lidelser

http://www.snakkomrus.no/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

