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Hva gjør Norsk Pasientforening?

• Vi gir råd og informasjon i helsefaglige/medisinske spørsmål og 
rettighetsspørsmål

• Vi bidrar til at pasienter får avklart hva de feiler, får (riktig) behandling og 
hjelp til å forstå eget sykdoms- og behandlingsforløp

• Vi gir hjelp til å klage eller søke erstatning, følger prosessene tett og kan 
bidra med medisinske vurderinger

• Vi bidrar til at formålsløse retts- og klageprosesser unngås eller avsluttes

• Vi bistår pasienter og pårørende i krevende eller konfliktfylte møter med 
helsevesenet (jfr. ledsagertjenesten)



Hvem er de sårbare brukerne?

• Sammensatte og omfattende problemer med kronisk sykdom

• Medfødte tilstander med store medisinske og pleiemessige behov

• Utviklingshemming

• Rusproblemer

• Tunge psykiske lidelser



Hva ser vi?

• En oppstykket helsetjeneste med mange aktører som ofte 
samhandler dårlig, og hvor pasienter og brukere blir kasteballer 
mellom ulike enheter og må være sin egen koordinator.

• LAR fremstår som et autoritært og rigid system og en byråkratisk og 
sentralt styrt virksomhet med stort fokus på kontroll.

• Mange opplever ikke å bli møtt med respekt eller behandlet med 
verdighet.

• Systemet med sitt hovedfokus på kontroll og rigide henteordninger 
begrenser et godt liv også for dem som etterlever behandlingen.

• Mange fastleger har begrenset kunnskap om LAR og LAR behandling, 
og  samarbeidet med LAR er ofte vanskelig. Frykt for å bli meldt til 
Fylkesmannen gjør at de heller ikke våger å gi pasienten den 
behandling de mener er best.



Sitat fra Pasientombudet i Oslo og Akershus’ årsmelding 2018:

«Vi får klager på mangelfull brukermedvirkning, strenge 
henteordninger, rigid forskriving av medisiner og mangelfullt fokus på 
rehabilitering og aktivitet.»

Ombudet mener at det burde være en bedre dialog og samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege i kommunen.



Pasienthistorie
Han er i 60 årene og hadde en ungdomstid med tung rusbruk. Han fikk 
forholdsvis tidlig hjelp til å stabilisere russituasjonen. I 35 år fikk han 
Dolcontin (av fastlegen sin, et langtidsvirkende morfin mye brukt til 
kreftpasienter, men ikke et behandlingsvalg i LAR). I følge 
Helsedirektoratet er det imidlertid intet lovmessig forbud mot å bruke 
dette også i substitusjonsbehandling, forutsatt at bruken er godt 
begrunnet og forsvarlig. Behandlingen med Dolcontin har i alle år 
fungert utmerket. Han har ikke hatt bivirkninger av betydning, ikke 
sidemisbruk; han har ivaretatt sin fysiske og psykiske helse, vært i jobb 
og sørget for ordnet økonomi samt opprettholdt gode relasjoner til 
familie og venner. Hans livskvalitet har vært utmerket, og han har fulgt 
opp behandlingen uten avvik og uten mer kontakt med rusmiljøet. 



Han har levd et helt normalt liv, og opplevd seg som en helt vanlig 
person som trenger medisin. Så dør fastlegen, og mannen klarer ikke å 
finne en ny fastlege som er villig til å fortsette med Dolcontin da legene 
er bekymret for reaksjoner fra LAR og for å bli rapportert til fylkeslegen. 
Mannen tvinges over på LAR medikament (Metadon). LAR forlanger at 
mannen skal innlegges avgiftningsavdeling for oppstart av Metadon, et 
opphold han finner svært nedverdigende og som det vanskelig kunne 
foreligge medisinsk grunnlag for. Metadonen gjør at han blir plaget av 
kvalme, mister appetitt og går mange kilo ned i vekt. Han mister også 
krefter og overskudd til å gjøre hyggelige aktiviteter slik han klarte før. 
Livskvaliteten hans endrer seg dramatisk.



Er så pakkeforløp løsningen?

«Dine synspunkter og behov skal ligge til grunn siden du er ekspert på 
eget liv og vet hva som er viktig for deg. Når du ber om hjelp, skal du få 
god informasjon om de ulike behandlingsalternativene og 
tjenestetilbudene som tilbys, slik at du kan ta et informert valg om 
behandling og oppfølging. Underveis skal det jevnlig vurderes om 
tilbudet du mottar er slik du ønsker og forventer. Hvis du opplever at 
behandlingen og oppfølgingen du får gir deg det du trenger for å bli 
bedre. Hvis du opplever å ikke bli hørt eller tatt med i avgjørelser som 
gjelder deg, bør du ta dette opp med ansvarlige fagpersoner eller noen 
du har tillitt til. De kan hjelpe deg å formidle dette videre.»



Hva må til?

• Manualiserte behandlingsforløp vil kunne føre til at pasienten ikke får den 
beste behandling. Pakkeforløpene må ikke forsterke en slik tendens. Heller 
ikke pasienter med rusavhengighet er like. Det må gis rom for behandling 
tilpasset den enkelte når bivirkninger og plager tilsier dette. Dette er et 
grunnleggende prinsipp i medisinsk behandling, men forutsetter en 
kulturendring i LAR.

• Man må anerkjenne og etterleve at pasientrettighetene gjelder også for 
denne gruppen, og behandlingsapparatet må ikke bare ta rollen som 
behandler – men som veileder og konsulent – en diskusjonspartner hvor 
man sammen med pasienten finner de gode løsningene og gjør de kloke 
valgene.



• Gode pasientforløp forutsetter definerte ansvarsforhold og en 
tilrettelagt organisering. Team er egnet – med særskilt 
koordinator/kontaktperson for pasienten.

• Fastlegene må få bedre kunnskap og større handlingsrom. 
Samarbeidet mellom fastlege og LAR må bli bedre.


