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 Nesten 7500 pasienter i LAR i Norge 



Kontroller 

 Lege i spes.tjenesten beslutter individuelle 

utleveringsordninger vedr medisinen (§7) 
 Vektlegger forsvarlighet, forhindre at legemiddelet 

misbrukes evt blir tilgjengelig for andre enn pasienten. 

 Lege i spes.tjenesten beslutter evt behov for 

urinprøver, blodprøver etc. (§8) 
 Formålet er å få oversikt over legemiddelinntak og 

rusmiddelbruk hos pasienten 

 Beslutningene kan overføres til fastlegen 

 

 

 



02.03.2010 | 4 

Prøvetaking - formål 
 Kan bare være kontroll med 

legemiddelinntak og 
rusmiddelmisbruk i LAR 
 Urinprøver, blodprøver 

prøver annet biologisk 
materiale 

 Hyppighet – bare det som er 
nødvendig for å sikre 
forsvarlig oppfølging 

 Avlegge prøver i påsyn – 
mulig for å hindre fusk 

 Positive prøver – forsvarlig å 
fortsette?   
 

Forsvarlighet og 

§ 



Rusens effekt på modning 







Livslang vs exit 

 Ut pga kontroll??? 

 Fastlege gir resept og styre selv…. 

 Få som klarer seg uten… men må få prøve 

selv… noen få går det bra med.. 

 Trygghet med å bli fulgt opp – viktig med gode 

støttepersoner i nærmiljøet inkl offentlige.. 

 Kanskje feil at spes.tj skal være så aktive – gjør 

at oppf forsvinner når ut av LAR…   

 Spes.tj kan ikke være eneste støtte for pas…. 



Kontroll vs samarbeid 

 Kontroll og samarbeid 

 Obs: AKAN kontrakt – de trenger det for å komme i 

gang.. Lett å begynne igjen hvis ikke???? 

 Fastlegene skriver ut – nå ser også legene hos oss 

hva pas får forskrevet 

•  store utfordringer og bytte av fastlege…  

• Fleste fastleger gjør det fantastisk, men vi bruker 

mye energi på de få som ikke samarbeider… 

• Hjelpe fastlegene med kontrollen og oversikten 

vedr utlevering og prøver  



dilemmaene 

 Alltid i spes.tjenesten… 

 Fastlegene… ansvar/medavhengig.. Leger som ikke 

fungerer… «galskapen» lett å få ut medisiner?? 

Brukermedvirkning/ikke manipulering… huske rusen 

dominerer – skopusseren….. Huske at æ æ rusmisbr… 

 Kontroll – hvor mye… hvor lenge.. 

 Pas ønsker ikke kontr. 

• Merforståelse for rusavhengighet for å kunne hjelpe 

 Død… fare for overdose etter utskrivning 

 Rn i LAR… 

 Pas reagerer på «friheten» til valg 

 På den ene siden på den andre siden 

 Vi må tenke faglig forsvarlig behandling 

 



Personlighetene 

 Fra de som MÅ ha kontroll til de som 

er selvstendige 

 Avisoverskrifter:  

 får lov å velge medisin – galskap 

 Har lagret 20 flasker i fryseren 

 Pasienter sprekker etter 10år 


