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Høring – Rapport om narkotika – Stoltenbergutvalget 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 5.10.2010 hvor det bes om innspill til 
Stoltenbergutvalgets rapport.  NSF har hatt rapporten til intern høring og behandling i vårt 
forbundsstyre.  Vi har valgt å strukturere innspillet under kategoriene forebygging og behandling 
fremfor å kommentere de enkelte forslag. I vårt innspill har vi særlig vektlagt de helsefaglige 
perspektivene i rapporten. 
 
NSF mener at helheten i rusfeltet må løftes frem og at forslagene bør vurderes i sammenheng med 
ny helse og omsorgsplan, nye forslag til kommunehelsetjenestelov og folkehelselov. Vi mener at 
dette feltet krever en mye bredere tilnærming en det utvalgets forslag representerer. NSF ser at 
utvalget i rapporten prøver å imøtekomme mange av utfordringene pasienter med rusproblemer står 
i. Spesielt positivt er holdningen utvalget tilkjennegir når det gjelder denne gruppens rett til respekt 
og verdighet.  
 
Vi mener at den varslede stortingsmelding om rusfeltet i 2011 må integreres i arbeidet med 
Samhandlingsreformen. Vi håper at vårt høringssvar vil være et bidrag i dette arbeidet og vi vil 
komme med ytterligere innspill til den varslede stortingsmeldingen på et senere tidspunkt. 
 
 
 
Forebygging 
Forebygging av narkotikaproblemer er nært knyttet til forebygging av atferdsproblemer, psykiske 
problemer, sosial ekskludering og fattigdom. NSF støtter at utvalget i sin rapport valgte å gå ut over 
mandatet ved å inkludere et forebyggende perspektiv. Vi ønsker å understreke betydningen av å 
satse bredt. Til tross for at det gjennom flere tiår har vært oppmerksomhet på risikoutsatte barn, 
kommer det stadig nye historier om barn som opplever omsorgssvikt. Nytt forslag til folkehelselov vil 
blant annet rette et ansvar til barnehagesektoren. NSF tror at barnehagene i fremtiden vil være en 
svært viktig arena i et forebyggende helseperspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 



 

NSF mener at holdningsarbeid i skolen er svært viktig.  En bred internettmobilisering kan forsterke 
rusforebyggingen. NSF mener at en god skolehelsetjeneste er et sentralt virkemiddel forhold til å 
fange opp barn som er i risikosonen. Nærhet og tillitsfulle mellommenneskelige relasjoner kan ikke 
erstattes av elektronisk samhandling. NSF mener derfor at det er av stor betydning å tydeliggjøre 
helsestasjoner og skolehelsetjenesten som viktige arenaer innenfor helsefremmende og 
forebyggende arbeid.  
 
Skolehelsetjenesten og helsestasjon er lokale lavterskel tilbud til 1.1 millioner barn, unge og deres 
foreldre.  I ungdomsskolene og videregående skole der tjenestene er regelmessig til stede, blir den 
benyttet av 50 % av elevene til drop in konsultasjoner. Undersøkelser overfor ungdom og foresatte til 
barn med psykiske problemer viser i svært høy grad at helsestasjon møter dem på en positiv og 
ivaretagende måte.  Denne tilliten representerer en mulighet til å forsterke det rusforebyggende 
arbeide blant barn og unge.  NSF ønsker i enda sterkere grad at det satses på å styrke helsestasjons 
og skolehelsetjenestens forebyggende kompetanse i forhold til rus og psykisk helsesvikt. 
 
NSF ønsker en bred tilnærming ovenfor utsatt ungdom for å hindre at rusmiddelmisbruk utvikler seg. 
Stoltenbergrapporten drøfter hvilke reaksjoner som er mest hensiktsmessige når ungdom tas for 
bruk eller besittelse av narkotika.  NSF mener at det må satses på forebyggende tiltak som er 
virkningsfulle. Tverrfaglige nemnder kan være et aktuelt tiltak.  
 
Vi mener det må satses sterkere på forskning med forebyggende og helsefremmende tiltak som har 
dokumentert effekt. Gjennom blant annet å vise til internasjonal erfaring og forskning. Dette er 
sentralt i utvikling av kunnskapsbaserte helsetjenester til rusavhengige.  
 
 
Behandling og oppfølging 
Blant de mest hjelpetrengende rusavhengige er det mange som har fysisk og psykisk helsesvikt, til 
dels i alvorlig grad. Dødeligheten er høy, også for unge. I tillegg kommer sosiale komplikasjoner i 
form av et problematisk hverdagsliv, stigmatisering og verdighet. En bedret helsetilstand kan gjøre 
mestring av dagliglivet enklere, og kan for noen motivere til endring. Sykepleiernes grunnleggende 
helsefaglige kompetanse kombinert med kompetanse på samhandling gjør sykepleiere særlig rustet 
til å imøtekomme mest hjelpetrengende rusavhengiges behov for helsehjelp. 
 
Utvalget foreslår blant annet i sin rapport å etablere et statelig tiltaksapparat med et bredt 
ansvarsområde, både faglig, administrativt og økonomisk. Grensedragningen mot den øvre delen av 
rusfeltets tjenestetilbud og brukerne av disse tjenestene oppleves uklare. NSF mener at en bred 
”statelig særomsorg” ikke ivaretar samhandlingsreformens intensjon om en styrking av 
kommunehelsetjenestens rolle og funksjon i fremtiden.  NSF foreslår derfor å videreutvikle de 
kommunale hjelpetiltakene, samtidig som det sikres effektive, trygge og tilgjengelige spesialiserte 
tjenester etter individuelle behov. Kommunale mottaks- og oppfølgingssentre må stå i forpliktene 
samarbeide med spesialisthelsetjenesten og det øvrige kommunale hjelpeapparat.  
 
Rapporten peker på behovet for raskere tilgang til hjelp i behandlings- og oppfølgingsapparatet. 
Helsetilsyn, ansatte, brukere og pårørende har gjentatte ganger fremmet behovet for individuelle 
koordinerte tjenester overfor denne gruppen. Alt for ofte ser vi brutte behandlingsforløp, lite 
sammenheng og kontinuitet i tjenestetilbudet. NSF etterlyser i likehet med utvalget en tydeligere 
oppgave og ansvarsfordeling. 
 
 
 
 



 

For å imøtekomme behovet for et sammenhengende tjenestetilbud foreslås det i rapporten å 
opprette mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) over hele landet. MO-sentrene skal tilby både 
døgn og polikliniske tjenester, koordinere LAR-tiltak, vurdere behandlingsbehov, koordinere 
sysselsetting og bolig, følge opp etter endt soning og tvang, særskilt oppfølging av pårørende og 
ungdom, samt være en base for ambulante team.  
 
NSF støtter rapportens intensjon om et samordnet tjenestetilbud til denne gruppen.  Samtidig mener 
vi at omfanget av ansvarsoppgavene lagt til MO-sentrene er for omfattende. Et godt kommunalt 
tjenestetilbud forutsetter en god samhandling og en tilgjengelig og kompetent 
spesialisthelsetjeneste. NSF mener at MO- sentrene som koordinerende tiltak må stå i et forpliktende 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten og det øvrig kommunale hjelpetiltaket. 
 
NSF mener videre at sentrene bør bygge på eksisterende kommunale tiltak og videreutvikles i forhold 
til å imøtekomme behovene for hjelp.  Siden 2001 har 48 kommuner etablert lavterskel 
helsetjenester for denne gruppa. En evaluering av lavterskel helsetiltak (SINTEF Helse 2008) viser at 
mange tusen benytter tilbudet og at brukerne opplever bedret helse og livssituasjon. Lav terskel og 
høy kvalitet har vært bærende elementer. Dette må være utgangspunktet for en videre utvikling av 
tjenestetilbudet. 
 
Rusavhengige med omfattende helseproblemer over tid må få rett til en pasientansvarlig sykepleier i 
sin individuelle plan (IP).  Pasientansvarlig sykepleier med koordineringsansvar vil bidra til å sikre 
gode pasientforløp og bidra til kontinuitet i den helsefaglige oppfølging. Sykepleiernes 
grunnleggende helsefaglige kompetanse og kompetanse på samhandling gjør sykepleiere særlig 
rustet til å imøtekomme denne gruppens behov for helsehjelp. I nytt forslag til lovutkast i 
kommunehelsetjenesteloven står det at ”enhver har rett til et verdig tjenestetilbud når han eller hun 
har behov for det på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder av andre årsaker”. Hjelpetrengende 
rusavhengige er pasienter som i tillegg til rusproblem, ofte også har somatisk og psykisk helsesvikt i 
ulik grad. Mange vil være i behov av langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester.   
 
NSF mener som hovedregel at behandling for rusavhengighet skal være tuftet på frivillighet. Der hvor 
det er åpenbar fare for liv eller alvorlig helsesvikt må det være mulig å bruke tvang over et kortere 
tidsrom som et livreddende tiltak. Behandling og rehabilitering bør også være en mulighet for 
innsatte som er motivert for endring. En målrettet og god oppfølging under soning er av stor 
betydning der hvor dette skjer i samhandling med et godt ettervern. En god rehabilitering er betinget 
av akseptable og varige boforhold hvor den enkelte sikres oppfølging og helsehjelp etter behov. Bruk 
av egenandel for behandling av rusavhengighet må ikke være til hinder for å sikre en god 
rehabilitering.  
 
 
 
Behandling med legemidler – legemiddel assistert rehabilitering (LAR) 
Nasjonal og internasjonal forskning viser at behandling av heroinavhengighet med legemidler kan 
redde liv og gi bedre livskvalitet. Sett i lys av at avhengighet av heroin er en alvorlig og en livstruende 
tilstand bør LAR være et likeverdig og tilgjengelig behandlingstilbud over hele landet.  NSF mener det 
er riktig å opprettholde en tydelig og klar struktur rundt etablering og gjennomføring av LAR.  
Aktuelle medikamenter som etter faglige anbefalinger og erfaring har god effekt bør være en naturlig 
del av et helhetlig behandlingstilbud. Gjennomføring av LAR må baseres på tillit og kontroll etter 
individuell vurdering. 
 
 
 
 



 

NSF ønsker ikke at Heroin skal tas i bruk som legemiddel i LAR. Vi mener det er riktigere å styrke det 
eksisterende LAR tilbudet som mange steder i landet ikke er godt nok. De over 5 000 pasienter i LAR 
har rett til et verdig behandlingstilbud på linje med alle andre pasientgrupper. NSF mener at faglige 
og juridiske problemstillinger må belyses i langt større grad enn det er gjort i dag. Administrering av 
heroin reiser etiske og juridiske problemstillinger til sykepleiernes rolle og funksjon som er å yte 
grunnleggende helsehjelp og sykepleie. Diskusjon om grenser for helsehjelp inneholder mange 
dilemmaer hvor blant annet prinsippet om ikke å volde skade blir aktualisert. NSF mener at det må 
foreligge en bred anerkjent internasjonal erfaring og forskningsbasert kunnskap før det kan bli 
aktuelt å legitimere heroin som et legemiddel i Norge. 
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