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Faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering

Høring - utkast til
LAR-forskrift og LAR-retningslinje
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet sender med dette på høring
forslag til forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften) med
høringsnotat og utkast til Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert
rehabilitering ved opioidavhengighet (LAR-retningslinjen). For at høringsinstansene
best mulig skal kunne se forskrift og retningslinje i sammenheng, er det besluttet
felles høring av de to utkastene.
Dokumentene kan lastes ned fra
http://www.helsedirektoratet.no/fagnytt/horinger/saker/nytt_rammeverk_for_legemid
delassistert_rehabilitering__lar___ute_p__h_ring__407734
og fra www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 .På disse
nettstedene ligger også vedleggene til utkastet til LAR-retningslinjen.
Høringsinvitasjon sendes til et utvalg organisasjoner som erfaringsmessig har stor
interesse av eller på ulike vis er involvert i substitusjonsbehandling i Norge. Alle
som ønsker å delta i høringen, har imidlertid anledning til det, selv om de ikke har
mottatt høringsinvitasjonen.
I høring av utkastet til LAR-retningslinje ber vi om at høringsinstansene særlig
svarer på følgende spørsmål:
I hvilken grad vil en gjennomføring av det nye rammeverket for LAR bidra til
 å rette opp de uønskede skjevhetene i LAR som LAR-evalueringene
fant vedrørende
o inntak og utskrivning
o valg av medikament
o valg av dose
o bruk av kontrolltiltak
 å normalisere substitusjonsbehandling?
 å integrere LAR i helsevesenet og tiltaksapparatet for øvrig?
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å styrke brukermedvirkningen i LAR?
å gjøre behandlingstilbudet i LAR mer kunnskapsbasert? (med
kunnskap forstår vi her forskningskunnskap, klinisk erfaring og
brukererfaringer).

Arbeidsgruppa som har utarbeidet retningslinjeutkastet, har arbeidet med
konsensus som mål. Det framgår av utkastet at enighet ikke er oppnådd på tre
punkter. Vi ber høringsinstansene vurdere disse dissensene. Høringsinstansene
står fritt i å vurdere også andre spørsmål.
For LAR-retningslinjen ber vi fortrinnsvis om at det elektroniske høringsskjemaet
benyttes. Høringssvar kan imidlertid også sendes på annet vis.
Det tas sikte på at forskriften og retningslinjen skal tre i kraft 1. januar 2010.
Høringsfristen er 1. september 2009.
Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no. eller til Helsedirektoratet; att: Arne Johannesen,
postboks 7000 St Olavs plass, 0130 OSLO.

Papirversjon av høringsdokumentene kan bestilles elektronisk fra
trykksak@helsedir.no eller telefon 24 16 33 68.
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