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1 INNLEDNING 

 

1.1 Presentasjon av oppgavens tema 

 

Rusmiddelmisbruk er et stort og utfordrende problem som har gitt grunnlag for mange 

ulike rettslige spørsmål og utvikling av rettsområder gjennom årene. I dag finnes det regler 

som dekker de fleste områdene knyttet til rusmidler. Rusmiddelinntak reguleres i form av 

regler for promille og forbud mot å kjøre kjøretøy eller båt i påvirket tilstand, og 

straffeloven har regler mot narkotikainntak.
1
 Vi finner også regler for alkoholproduksjon 

og omsetning jfr. alkoholloven. 
2
 Rusmiddelmisbruk er et alvorlig problem, både for 

samfunnet og de personene og pårørende det rammer. Det finnes en rekke regler for 

personer som misbruker rusmidler. Reglene har vært utsatt for store forandringer de siste 

årene; fra å ha vært klienter under sosialtjenesteloven, har rusmiddelmisbrukere nå 

rettigheter som pasienter under pasientrettighetsloven. Etter rusreformen i 2004 har det 

kommet en rekke forandringer som skal bidra til å gi rusmiddelmisbrukere et bedre tilbud, 

slik at dette på sikt kan føre til rusmiddelfrihet. Rusmiddelmisbrukeres rett til behandling er 

derfor tema for oppgaven. I behandling legger jeg først og fremst til grunn hvilke 

helsetjenester rusmiddelmisbrukere har krav på etter helselovgivningen, og hvilke plikter 

det offentlige har til å gi disse.  

 

1.2 Avgrensninger 

 

Jeg vil avgrense oppgaven til å omhandle pasientrettighetene rusmiddelmisbrukere har fått 

under helselovgivningen.  

Hovedmålet med oppgaven vil først og fremst være å beskrive og kartlegge hvilken 

rettstilstand som er aktuell for rusmiddelmisbrukere i dag etter rusreformen i 2004. Videre 

                                                 

1
 Straffeloven -1902-05-22-10  

2
 Alkoholloven-1989-06-02-27 
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hva disse rettighetene innebærer for den enkelte rusmiddelmisbruker og hva vilkårene for å 

oppfylle disse rettighetene inneholder. Har eksempelvis alle rusmiddelmisbrukere rett til 

samme type behandling uansett alder og situasjon, og har rusreformen ført til en forbedring 

eller forverring av dagens situasjon for rusmiddelmisbrukere? 

 

1.3 Begreper 

 

Begrepet rusmiddelmisbruker legges i denne oppgaven til grunn som en person som 

gjentatte ganger kommer opp i vanskelige / pinlige sitasjoner pga. rusmiddelet, uten å gjøre 

noe med sitt rusmønster. Rusmiddelmisbruk er et skadelig bruksmønster av rusmidler, der 

rusmiddelmisbrukeren vil fortsette sitt misbruk selv om det vil få konsekvenser som er 

ødeleggende. Ett av kriteriene under fører til at det foreligger rusmiddelmisbruk:  

 

 Bruk av narkotika eller alkohol som gjør forpliktelser umulig eller vanskelig å 

fullføre både på jobb, i hjemmet eller skole 

 Kontakt med rettsvesenet pga. rusmiddelmisbruket. 

 Bruken gjentas i risikofylte situasjoner 

 

Begrepet rusmiddel kan defineres som et kjemisk stoff som påvirker hjernen på en unormal 

måte. Denne påvirkningen kan innebære alt fra at personen oppfatter virkeligheten på en 

annen måte enn han normalt gjør ellers, eller at han mister bevisstheten. Personens følelser 

og stemning kan bli forandret, han kan for eksempel bli mer aggressiv eller få mer selvtillit 

enn han normalt ville hatt. 
3
  

 

Begrepet narkotika er nærmere definert i forskrift om narkotika jfr. § 2.
4
 Helsedirektøren 

har gjennom fullmakt fått i oppgave å fastsette hvilke stoffer som skal regnes som 

                                                 

3
 Eskeland (2006) s 331 

4
 FOR-1978-06-30-8 
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narkotika, og denne narkotikalisten oppdateres etter hvert som nye stoffer dukker opp i 

samfunnet. 
5
  

 

I begrepet rettighet legger jeg først og fremst til grunn hvilke rettslige reguleringer som 

styrer forholdet mellom rusmiddelmisbrukere og helselovgivningen. 

Rettighetene kan deles inn i formelle og materielle rettigheter. De formelle rettighetene er 

regler for saksbehandlingen, og innebærer blant annet rett til medvirkning, rett til å klage, 

rett til taushetsplikt og rett til innsyn. De materielle rettighetene er rettigheter som gjelder 

rett til nærmere bestemte ytelser, dvs. tjenester eller penger. I rusmiddelmisbrukeres 

situasjon vil dette for eksempel være rett til nødvendig helsehjelp eller rett til støtte til 

tannlegebehandling. Hvis vilkår etter lov er oppfylt, får rusmiddelmisbrukeren en rettighet 

etter helselovgivningen.
6
 

 

I begrepet helsehjelp legges til grunn helsepersonellovens definisjon jfr. § 3 
7
; ” Med 

helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 

helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell.” 

Det kan være eksempelvis i forbindelse med tannlegebehandling, rehabilitering, medisinske 

undersøkelser, institusjonsopphold og lignende. 

 

En rusmiddelmisbruker vil gå under pasientrettighetsloven som pasient. Pasient defineres i 

denne oppgaven som en som ber om helsehjelp, eller som blir tilbudt eller gitt dette fra  

helsetjenesten, dvs. en som er rettighetshaver i forhold til pasientrettighetsloven.
8
 

 

Helsepersonell er forpliktet til å oppfylle rettigheter etter pasientrettighetsloven, de kan  

defineres slik som i helsepersonellovens § 3 
9
: 

                                                 

5
 Andenæs, Bratholm (2006) s 312 

6
 NOU 1997: 18 pkt.10.5.1 

7
 lov om helsepersonell 1999-07-02-64 

8
 lov om pasientrettigheter av 1999-07-02-63 

9
 lov om helsepersonell 1999-07-02-64 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/NOUer/1997/NOU-1997-18.html?id=140956
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”Med helsepersonell menes i denne lov:  

1. personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49, 

2. personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører handlinger som nevnt i tredje 

ledd, 

3. elever og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører handlinger 

som nevnt i tredje ledd." 

 

Tverrfaglig spesialisert behandling er lovfestet i sphlsl. § 2-1a første ledd, nr 5, 
10

 og med 

tverrfaglig menes først og fremst samarbeid mellom sosialtjenesten og helsetjenesten. For 

eksempel kan en rusmiddelmisbruker få et spesialisert behandlingsopplegg som innebærer 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, og samtidig få hjelp av sosialtjenesten i form av en 

støttekontakt. Det tverrfaglige samarbeidet skal styrke behandlingsopplegget for 

rusmiddelmisbrukere, og gi dem et bedre tilbud. 

 

1.4 Rettskilder 

 

Pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven trådte i kraft 1. 

januar 2001. Kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft den 1. januar 1984. Innføringen av 

en ny pasientrettighetslov samlet hovedsakelig alle rettighetene til pasientene under en og 

samme lov. Tidligere var mange av disse rettighetsbestemmelsene spredt over flere lover, 

og disse ble nå samlet under pasientrettighetsloven.
11

 I tillegg kom det til nye bestemmelser 

som fikk anvendelse, da det var et sterkt behov for og blant annet lovfeste rett til nødvendig 

spesialisthelsetjeneste, fritt sykehusvalg og rett til fornyet spesialistvurdering. Det skulle 

også lovfestes en pasientombudsordning som skulle etableres i alle fylker. 

  

Sosialtjenesteloven kom i 1991, og tvangshjemlene jfr. § 6-1 og § 6-2a ovenfor 

rusmiddelmisbrukere, kom til ved en lovendring i 1995.  

 

                                                 

10
 Lov om spesialisttjenester 1991-07-02-61 

11
 NOU 2001: 19 pkt 8.4 
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Rusreformen ble innført 1. januar 2004, noe som førte til at rusmiddelmisbrukere nå fikk 

pasientstatus på lik linje med andre. Det foreligger en hel del offentlige dokumenter i 

forbindelse med rusreform I og II, og det er derfor anvendt disse mye i forbindelse med 

kilder. I tillegg er det er også brukt forarbeider til pasientrettighetslov, 

kommunehelsetjenestelov, spesialisthelsetjenestelov og sosialtjenestelov, og også deres 

tilhørende forskrifter. Juridisk litteratur har også vært anvendt til et visst punkt, mest på 

bakgrunn og historie, da rusreformene er av forholdsvis ny dato, og det finnes derfor lite 

juridisk utgitt litteratur på dette området. 

 

Når det gjelder rettslig praksis om rusmiddelmisbrukeres rettigheter, finnes det pr i dag 

ingen eksempler i rettssystemet der sak har omhandlet rusmiddelmisbrukers rettigheter og 

eventuelle brudd på disse. Dette kan skyldes at rusreformene er av ny dato. 

 

1.5 Den videre fremstilling 

 

Den videre framstillingen av oppgaven vil være todelt; i den første delen vil jeg vil ta for 

meg litt om historien bak rusmiddelmisbruk i Norge, og hvordan retten til behandling har 

forandret seg opp igjennom årene, dvs. hvordan var situasjonen før rusmiddelmisbrukere 

fikk status som pasienter etter pasientrettighetsloven? Jeg vil kort gå igjennom hvilke 

rusmidler som er mest utbredt, og hva slags behandlinger som er aktuelle i Norge til dags 

dato.  

 

I den andre delen av oppgaven, som også er hoveddelen, vil jeg gå nærmere inn på 

rusreformene. Her vil jeg redegjøre for bakgrunnen for rusreformene og om det har det blitt 

en bedring eller forverring etter at pasientrettighetsloven ble aktuell for 

rusmiddelmisbrukere etter rusreformen.. I denne delen vil jeg også ta for meg det 

offentliges ansvar ovenfor rusmiddelmisbrukere, og hvilke rettigheter de har krav på Jeg vil 

legge spesiell vekt på hva de ulike rettighetene under pasientrettighetsloven innebærer for 

rusmiddelmisbrukere som pasienter. Herunder omtale hvordan pasientrettighetene 

anvendes på rusmiddelmisbrukere; likestilles de i alle situasjoner med andre som har 
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pasientstatus, og hva går de ulike pasientrettighetene ut på i praksis? Hvilke vilkår må 

oppfylles for at pasientrettighetene kan/vil inntre, og hvilke krav stilles det til det offentlige 

og hvilke krav stilles det til rusmiddelmisbrukeren selv? 
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2 Historikk og utvikling knyttet til behandling av rusmiddelmisbruk 

2.1 Rusmiddelmisbruk 

 

For å kunne forstå hvordan behandlingen og retten til denne har utviklet seg fram til i dag, 

må man se på hvordan de ulike rusmidlene oppsto, og hvordan bruken har utviklet seg fram 

til i dag. Hva var bakgrunnen for at de ulike rusmidlene trengte inn i samfunnet, og hvorfor 

har de blitt i samfunnet, og blitt mer utbredt, istedenfor å forsvinne med årene? 

 

Opium er et svært gammelt stoff, og man finner bevis for at dette er blitt brukt allerede før 

Kristi fødsel. Misbruk av dette stoffet forekom blant annet i form av røyking i Kina på 

1700- og 1800-tallet. Morfin ble framstilt i 1805, og heroin på 1900-tallet som 

hostemedisin. På denne tiden i Norge ble altså disse stoffene hovedsakelig brukt til 

medisinsk behandling, da det ikke fantes noe annet alternativ for smertelindring. Cannabis, 

kokain og amfetamin fikk etter hvert innpass som legemidler i Norge på 1800-tallet. 
12

 På 

første halvdel av 1900-tallet ble de første tilfellene av narkomani synlige; folk fortsatte å ta 

de medisinske stoffene, uten at de egentlig hadde behov for dem medisinsk. I Norge kom 

denne bruken for fullt i 1965, og det var først og fremst stoffene LSD, amfetamin og 

cannabis som kom samtidig med hippikulturen. Deretter kom opiatene og sprøytene, 

etterfulgt av kokain som rusmiddel på 1980-tallet. På 1990-tallet fikk nye stoffer innpass i 

Norge, blant annet ecstasy og GHB. 
13

 

 

Bruken av de ulike stoffene oppstod altså som et resultat av medisinske grunner. Folk 

trengte smertelindring, og de ulike stoffene kunne stå for dette. Avhengigheten som etter 

hvert oppsto i samfunnet var ofte en forlenging av den medisinske bruken. I Norge ble de 

nye stoffene som kom på 1960-tallet først brukt av studenter og ungdom med ressurser, og 

altså ikke de ressurssvake, men etter hvert kom også de ressurssvake inn i bildet når det 

gjaldt avhengigheten. Årsaker til stoffenes varige inntrenging i samfunnet var altså en 

                                                 

12
 Fekjær (2004) s. 22 

13
 Fekjær (2004) s. 23 
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blanding av kultur, smertelindring og menneskenes egen personlighet.
14

 Det anslås at det er 

mellom 8200 og 11500 rusmiddelavhengige i Norge i dag. 
15

 

 

2.2 Utviklingen av behandlingstilbud 

 

Behandling for de ulike typer av rusmiddelmisbruk har naturlig nok forandret seg med 

tiden. For å kunne forstå innholdet i retten til behandling i dagens samfunn, er det viktig å 

se tilbake på hva denne retten inneholdt tilbake i tid, og hvordan den har utviklet seg fram 

til dagens rettigheter som jeg senere utdyper nærmere i den andre delen av oppgaven.. 

 

De første klinikkene for behandling av narkotikamisbruk kom på 1960-tallet, og etter hvert 

ble det også etablert psykiatriske team som skulle hjelpe unge misbrukere, PUT - 

psykiatrisk ungdomsteam. Dette ble satt i gang i 1978. På 1970-tallet utviklet det seg 

behandlingskollektiver i Norge for rusmiddelmisbruk, ofte i forbindelse med 

gårdvirksomhet, og i 1993 fantes det 24 slike i Norge. Mange av disse utviklet seg etter 

hvert til å bli større institusjoner med flere avdelinger, i tillegg til at det kom flere nye 

institusjoner som hadde mer klinikkpreg. Målet var det samme på alle behandlingsstedene; 

rehabilitering og rusmiddelfrihet. 

 

Behandlingen av rusmiddelmisbruk kunne variere fra institusjon til institusjon på tvers av 

fylkes- og kommunale grenser. Behandlingen rusmiddelmisbrukere fikk før 2004 var 

mangelfull i form av minimalt med legetilsyn på institusjonene. Manglende 

behandlingstilbud kombinert med et tiltakende rusmiddelproblem indikerte et økende 

behov for tilsyn av helsepersonell. Det var derfor et stort behov for en forandring i 

behandlingsprosessen og rettighetene til rusmiddelmisbrukere.
16

 

 

                                                 

14
 Fekjær (2004) s 23 

15
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Rus/Rusmidler-i-Norge.html?id=439352 

16
 Aker-journalen (2005) s 13 
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Metadon behandling fikk etter hvert innpass i Norge som et behandlingstiltak, og etter et 

midlertidig forbud på 1970-tallet, ble det i 1998 igjen tillatt å gi metadon som tiltak til 

narkomane i Norge. 
17

 Dette kalles Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og er en 

behandlingsmetode som er veldig aktuell i dag. Jeg vil senere gå grundigere inn på i å 

diskutere hvem som oppfyller retten til denne type behandling. Det er metadon eller 

subutex som brukes ved behandlingsmetoden (LAR). Metadon ble utviklet under 2. 

verdenskrigs Tyskland, og ble først tatt i bruk på 1960-tallet blant annet som nedtrapping 

for abstinensfasen.. Metadon er svært avhengighetsdannende, og man regner med at de som 

starter på dette, må bruke det livet ut. Som jeg vil omtale mer spesifikt senere, er det i 

Norge bl.a. et krav for å kunne starte slik behandling at rusmiddelmisbrukeren har prøvd å 

bli helt rusmiddelfri først. Dette fordi metadon ofte blir brukt som et tiltak i de tilfellene 

man har gitt opp håpet på at rusmiddelmisbrukeren noen gang vil bli rusfri.
18

 Metadonet 

virker slik at den har lang virketid, og en dose pr. dag er som regel nok for en 

rusmiddelmisbruker. Dette har da fordelen med at den absorberes saktere, og gir heller ikke 

den samme rusen som f.eks. heroin gir, og en rusmiddelmisbruker vil da ikke få samme 

glede av metadon. 

 

Subutex / Suboxone har kommet i de seneste årene som en erstatning for metadon. 

Metadon er et rusmiddel på lik linje med andre rusmidler, til tross for at det ikke gir det 

”kicket” som for eksempel heroin gir. Subutex derimot har delvise motsatte virkninger i 

tillegg til at giftigheten er mindre, og det er mindre sjanse for overdose enn ved metadon.  

Subutex er et forholdsvis nytt stoff i Norge, og det er også dyrere enn metadon. I dag 

(2004) er det ca. 2000 som får metadon, og ca 500 narkotikamisbrukere som får Subutex. 
19

  

Når det gjelder antall institusjonsplasser i dag, så er det registrert 149 avdelinger/tilbud 

med døgntiltak i 2005. 
20

 

 

                                                 

17
 Fekjær (2004) s 53 

18
 Fekjær (2004) s 257 

19
 Fekjær (2004) s 259 

20
 http://www.rustiltak.no/Tiltak/static.asp?ID=17 
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2.3 Sosial – og helsetjenesten samordnes 

 

Fra og med 1. januar 2004 ble det i den norske lovgivningen lagt opp til en helhetlig helse- 

og sosialtjeneste for rusmiddelmisbrukerne, den såkalte rusreformen. Formålet med denne 

var å styrke helsetilbudet til rusmiddelmisbrukere og skape en bedre helhet. 
21

 Rusreformen 

innebar at det fylkeskommunale ansvaret for tiltak til rusmiddelmisbrukere nå ble overført 

til staten ved de regionale helseforetakene, dvs. hvert helseforetak fikk nå ansvar for hvert 

sitt geografiske området. Oppgaver som tidligere hadde vært definert som sosialtjenester, 

ble nå overtatt av spesialisthelsetjenesten. Dette innebar at ansvaret for institusjoner og de 

regionale sentrene for LAR, ble overført til staten. Kommunene beholdt førstelinjeansvaret 

for tiltak. Disse forandringene førte til mange viktige endringer, hovedlinjene ble altså at 

tiltak og behandling for rusmiddelmisbrukere skulle nå være på to nivåer; kommunalt ved 

sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten, og statlig ved spesialisthelsetjenesten. 
22

 

 

Konkret for en rusmiddelmisbruker innebærer dette at der han henvises fra kommunen til 

spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten, vil han ha pasientrettigheter på samme 

linje som andre pasienter ellers. 

 

2.4 Rusreform I og II 

 

Før rusreformen trådte i kraft i 2004, var oppgavene ovenfor rusmiddelmisbrukere todelt; 

kommunene hadde ansvar for hjelpetiltak, veiledning og oppfølgning ved sosialtjenesten, 

og også et ansvar for å koordinere dette med andre instanser innen helsehjelp. Kommunene 

skulle også sørge for plassering av rusmiddelmisbrukeren i behandlings - eller 

omsorgsinstitusjon som passet den enkelte.
23

 

 

                                                 

21
 Befring (2007) s. 155  

22
 Befring (2007) s. 155 

23
 Ot.prp. nr. 3 pkt. 2.1.1 
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Fylkeskommunene delte oppgavene med kommunene ovenfor rusmiddelmisbrukere; de 

skulle ha ansvar for driften og etableringen av døgninstitusjonene, og også 

spesialisthelsetjenester som var knyttet til disse institusjonene. 

 

Bakgrunnen for å reformere dette systemet ved rusreform I, var hovedsakelig å forbedre 

helsetjenester til rusmiddelmisbrukere og få bedre kvalitet på behandlingsoppleggene. For å 

nå dette måtte samarbeidet styrkes tverrfaglig, og tilbudene måtte bli mer helhetlig, slik at 

også ressursene ble bedre utnyttet. 

 

Rusreform I trådte i kraft 1. januar 2004. Målet ved denne var å legge et organisatorisk 

grunnlag for en styrking av spesialisthelsetjenesten ovenfor rusmiddelmisbrukerne. 

Reformen innebar at de regionale helseforetakene overtok ansvaret for:  

 

 avrusning, etter henvisning 

 helsemessig utredning og kartlegging av behandlingsbehov 

 spesialisert behandling, enten poliklinisk eller ved institusjon.24 

 

Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenestene ovenfor rusmiddelmisbrukere. 

Intensjonen var blant annet at de regionale helseforetakene skulle sørge for at 

rusmiddelmisbrukere fikk spesialisthelsetjenester i sin region. Dette var en av 

hovedgrunnene til reformen, da rusmiddelmisbrukere før denne ikke fikk de 

spesialisthelsetjenestene de hadde krav på. Mange tiltak som drev spesialisthelsetjenester, 

var ofte organisert utenfor helsetjenesten, og på denne måten fulgte de andre regler enn det 

som gjaldt for helsetjenesten.
25

 

 

Organiseringen etter rusreform I innebar at det nå ble en tredeling av forvaltningsnivåene 

som organiserte tiltak til rusmiddelmisbrukere: kommunene, fylkeskommunene og staten. 

Denne tredelingen var ikke optimal da denne kunne være et hinder for å kunne gjøre 

                                                 

24
 Ot.prp.nr 54 (2002-2003) 

25
 Ot.prp.nr 3 (2002-2003) pkt. 3.2.1 
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tilbudene til rusmiddelmisbrukere mer helhetlig; en rusmiddelmisbruker kunne risikere å 

ikke få den tjenesten som han hadde mest behov for. For eksempel kunne en 

rusmiddelmisbruker komme i en situasjon der han i samarbeid med kommunen var kommet 

til at et opphold på en institusjon var det beste for ham, men denne prosessen kunne stoppe 

opp da fylkeskommunen ikke kunne tilby en slik plass. Denne tredelingen kunne derfor 

komme i veien for formålet med reformen; nemlig å gjøre tiltakene bedre og mer 

helhetlige. Dette dannet derfor grunnlaget for rusreform II.
26

 

 

Rusreform II inntrådte i samme tidsrom som rusreform I, og innebar at staten overtok 

ansvaret for institusjonene. Regjeringen foreslo å overføre dette ansvaret til kommunene, 

men Stortinget ønsket at dette skulle bli et statlig ansvar, og slik ble det også. De regionale 

helseforetakene overtok nå dette ansvaret fra fylkeskommunene.
27

  Dette innebar at staten 

overtok hele tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere av fylkeskommunene, noe som 

innebar 74 ulike virksomheter derav 42 private som hadde avtaler med fylkeskommunene. 

De regionale helseforetakene trådte nå inn i disse avtalene, da det private er viktige aktører 

med sine bidrag til tjenester for rusmiddelmisbrukere.
28

  

 

Kommunene har beholdt det overordnete ansvaret, og sørger også for koordinering og 

oppfølgning av rusmiddelmisbrukere, da oppfølgningen spesielt er meget viktig for at 

behandlingen skal lykkes. 

 

Behandlingen og tilbudene til rusmiddelmisbrukere ligger nå etter rusreformene 

på to forvaltningsnivåer; kommunalt og statlig. 

                                                 

26
 Ot.prp.nr 54 (2002-2003) pkt. 1.2 

27
 Syse (Rusmiddelmisbrukere og psykiske lidelse, nordisk ekspertkonferranse) s 115. 

28
 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-

II/Helsedepartementet/265625/266491/rusreform_ii_behandlet_i_odelstinget.html?id=266967 
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3 DET OFFENTLIGES ANSVAR FOR BEHANDLING AV 

RUSMIDDELMISBRUKERE 

3.1 Innledning 

 

Etter at staten overtok ansvaret for rusmiddelmisbruk etter rusreformene, betydde dette at 

lov om spesialisthelsetjenester og lov om pasientrettigheter også fikk anvendelse. 
29

 

I tillegg kommer lov om sosialtjenester, kommunehelsetjenesteloven og helsepersonelloven 

inn i rettsbildet.
30

 

 

3.2 Sosialtjenesten 

 

Sosialtjenesten skal i henhold til sosialtjenestelovens § 6-1 gi "…råd, veiledning og 

hjelpetiltak…” til rusmiddelmisbrukere jfr. sotjl. § 4-1 og § 4-2.
31

 Sosialtjenesten skal 

hjelpe den enkelte rusmiddelmisbruker å komme seg bort fra misbruk av rusmidler. Videre 

er blant sosialtjenestens oppgaver å sørge for et behandlingsopplegg og finne støttekontakt 

eller et annet støtteopplegg, og å sørge for kontakt med primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten.   

 

I retten til behandling av rusmiddelmisbrukere inngår det også en rett til tannbehandling. 

Denne retten har sitt grunnlag i tannhelsetjenestelovens § 1-3, der det med hjemmel i denne 

paragrafen er fastlagt at rusmiddelmisbrukere skal ha en lovhjemlet rett til behandling av 

tenner. 
32

 Denne retten kommer først og fremst til uttrykk gjennom kommunenes aktivitet 

gjennom sosialtjenesteloven, og også lavterskeltiltak som gjennomføres i ulike kommuner. 

 

                                                 

29
 Lov om spesialisttjenester 1991-07-02-61 og lov om pasientrettigheter 1999-07-02-63 

30
 Lov om sosialtjenester 1991-12-13-81 og lov om helsepersonell 1999-07-02-64 

31
 lov om sosialtjenester 1991-12-13-81 

32
 Lov om tannhelsetjenesten 1983-06-03-54  
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Utgangspunktet for den enkelte rusmiddelmisbruker er at sosialtjenesten først skal tilby den 

enkelte rusmiddelmisbruker hjelp i sitt nærmiljø. Hvis det er klart at en slik hjelp som 

sosialtjenesten kan tilby, ikke er nok for å hjelpe rusmiddelmisbrukeren, skal det fra 

sosialtjenesten henvises til spesialisthelsetjenesten som kan tilby plass på en institusjon. 

Hvis det ikke kan tilbys plass på en slik institusjon, må sosialtjenesten vurdere midlertidige 

tiltak for rusmiddelmisbrukeren. Det er sosialtjenesten som vurderer ut i fra 

rusmiddelmisbrukerens situasjon om det er behov for hjelp utenfor institusjon, eller om 

rusmiddelmisbrukeren trenger hjelp i en institusjon jfr. sotjl. § 6-1. Etter rusreformen i 

2004 fikk både sosialtjenesten og fastlegene hjemmel for å kunne henvise til tverrfaglig 

spesialisert behandling jfr. § 3-12. 
33

. Dette innebærer at den enkelte rusmiddelmisbruker 

ikke trenger å være innom sosialtjenesten for å kunne bli henvist til behandling i en 

institusjon, slik det var før reformen. Allmennlegen til rusmiddelmisbrukeren kan henvise 

direkte, og dette kan ofte være en fordel da den enkelte fastlegen til rusmiddelmisbrukeren 

kjenner den enkelte rusmiddelmisbruker bedre. Fastlegen kan ha hatt vedkommende som 

pasient i mange år, og kjenner bakgrunnen for rusmiddelmisbruket og kjenner 

rusmiddelmisbrukeren bedre enn en saksbehandler ved sosialtjenesten ville ha gjort. Det 

blir dermed lettere å kunne fatte riktig behandlingsopplegg for den enkelte.
34

 

 

Tannbehandling for rusmiddelmisbrukere er en viktig rettighet; i sosialtjenestelovens § 5-1 

er utgangspunktet at det kan gis tannhjelp i forbindelse med ”stønad til livsopphold”. 

Rusmiddelmisbrukeres tannhelse er ofte mye dårligere enn gjennomsnittet; tennene blir 

dårligere på grunn av stoffene de inntar, de får oftere betennelser og kan være utsatt for 

akutte smerter. Mange rusmiddelmisbrukere går rundt med disse smertene uten å gjøre noe 

med dem pga. økonomiske årsaker, og mange har derfor problemer med å tygge maten. 
35

  

Det er derfor et utgangspunkt at rusmiddelmisbrukere har krav på støtte til forsvarlig 

tannbehandling i tillegg til stønad til livsopphold. Det skal dekke en forsvarlig behandling, 

og kosmetiske inngrep vil falle utenfor. Det er kun det som er forsvarlig og helsemessig 

                                                 

33
 Lov om spesialisthelsetjenester 1999-07-02-61 

34
 Befring (2007) s. 156 

35
 http://www.bymisjon.no/templates/Page____18398.aspx 
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viktig for rusmiddelmisbrukeren som inngår i dette; for eksempel betennelser, trekking av 

tenner som er råtne og gjenoppretting av tenner og lignende slik at tyggefunksjonen kan bli 

normalisert igjen Alt dette vil være med på å bedre helsen totalt sett, og også livskvaliteten 

for en rusmiddelmisbruker. 

 

I tillegg til en slik stønad til tannlegebehandling, finnes det ulike tiltak i ulike kommuner 

for rusmiddelmisbrukere. I Oslo, hvor det finnes flest rusmiddelmisbrukere fordelt på 

landsbasis, finnes det et tilbud for tannlegebehandling til rusmiddelmisbrukere. De 

rusmiddelmisbrukere som bruker lavterskeltilbudene i Oslo, som for eksempel 

rehabiliteringssentre og hospitser, har også krav på gratis tannlegebehandling på legevakten 

Galleriet i Oslo. Dette gjelder da akutt behandling, som rusmiddelmisbrukeren ellers ikke 

ville hatt råd til å gjøre noe med pga. sin situasjon. 
36

 Det finnes i dag blant annet syv 

feltpleiestasjoner på forskjellige steder i Oslo hvor rusmiddelmisbrukere kan få hjelp til 

tannhelsen sin, i tillegg til sårpleie, vaksinasjon og helseundersøkelser. 

 

3.3 Kommunehelsetjenesten 

 

Det er fastlegene som er en av hovedaktørene innen kommunehelsetjenesten overfor 

rusmiddelmisbrukere. Det er fastlege som i tillegg til sosialtjenesten kan henvise 

rusmiddelmisbrukere til behandling i spesialisthelsetjenesten jfr. pasrl. § 2-2, og det er også 

i kommunehelsetjenesten at rusmiddelmisbrukere kan delta i LAR, å få oppfølgning rundt 

dette.
37

 Det varierer i engasjement fra ulike fastleger i kommunene; eksempelvis hvor stor 

oppfølgning det er ovenfor den enkelte rusmiddelmisbruker. Mens noen leger har et stort 

engasjement og samarbeider aktivt videre med andre aktører for å kunne følge 

rusmiddelmisbrukeren opp på en best mulig måte, er mange leger også mindre aktive, og 

nøyer seg med en henvisning til spesialisthelsetjenesten.
38

 

                                                 

36
 http://www.bymisjon.no/templates/Page____18398.aspx 

37
 Befring (2007) s 157 

38
 Rapport IRIS - evaluering av rusreformen 2006-2007 
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3.4 Spesialisthelsetjenesten 

 

Rusreformen i 2004 førte til flere endringer i spesialisthelsetjenesten og derunder 

spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a første ledd nr 5. 
39

 Tjenester som tidligere var under 

sosialtjenestens ansvar, ble nå underlagt spesialisthelsetjenesten og statlig ansvar. 

Tjenestene ble derfor omdefinert fra å være sosiale tjenester til å bli spesialisthelsetjenester 

regulert av spesialisthelsetjenesteloven og forskrifter.  

 

Etter sphlsl. § 2-1a første ledd nr 5, skal spesialisthelsetjenesten sørge for "…tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder institusjonsplasser som kan ta imot 

rusmiddelmisbrukere med hjemmel i sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3." I Innholdet i 

"tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk " jfr. sphlsl. § 2-1a første ledd, nr 

5, ligger ansvar for både avrusning, utredning og spesialisert behandling. I tillegg ligger her 

også et ansvar for at tilbudet skal inkludere et visst antall plasser for akutt behandling. 
40

 

 

Ansvaret til spesialisthelsetjenesten vil også være å sørge for institusjonsplasser der 

rusmiddelmisbrukere kan holdes tilbake uten eget samtykke med hjemmel i 

sosialtjenestelovens §§§ 6-2, 6-2a og 6-3.  

 

Ansvaret til spesialisthelsetjenesten er delt mellom de 5 regionale helseforetakene, og for å 

avgjøre hvilket helseforetak som bærer ansvar for den enkelte rusmiddelmisbruker og 

behandlingen, finnes hovedregelen i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a første ledd: ”De 

regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 

innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon..." Dvs. har en 

rusmiddelmisbruker sitt hjem i Bærum, hører han inn under det regionale helseforetaket 

Helse Sør-Øst. Har rusmiddelmisbrukeren ikke noe hjem han bor på fast, skal hans faste 

oppholdssted regnes som bostedsregion. Det må være et varig sted, og ikke et sted han for 

                                                 

39
 Lov om spesialisttjenester 1999-07-02-61 

40
 Rundskriv (I-8/2004) 
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øyeblikket er på ferie eller lignende. Det er heller ikke avgjørende hvor 

rusmiddelmisbrukeren har sin folkeregistrerte adresse, det vil være en konkret vurdering i 

hvert enkelt tilfelle. 

 

Utgangspunktet er at den enkelte rusmiddelmisbrukeren har fritt valg av behandlingssted 

jfr. pasientrettighetsloven, og han kan derfor ikke avvises fra et helseforetak fordi han ikke 

hører til pga. sitt bosted. Spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a første ledd vil dermed ha 

betydning for det økonomiske oppgjøret som skjer mellom de ulike helseforetakene i 

ettertid som følge av det frie sykehusvalget. 
41

 

 

Rusmiddelmisbrukere har rett til akuttbehandling, avrusningstiltak, polikliniske 

behandlingstiltak og døgnbehandlingstiltak under spesialisthelsetjenestens ansvar. 
42

 I 

spesialisthelsetjenestelovens § 3-1a gis det hjemmel for Kongen til å gi forskrifter om at de 

regionale helseforetakene skal ha plasser for akutt behandling av  

rusmiddelmisbrukere. Et akutt- og avrusningstilbud ovenfor en rusmiddelmisbruker kan 

bestå av tre deler; enten opptørkning (sosial avrusning) etter en lengre tid med et stort 

forbruk av rusmidler, medisinsk avrusning der situasjonen er livstruende for 

rusmiddelmisbrukeren, eller det kan være avrusning som skjer under behandling i 

døgninstitusjon i forbindelse med rehabilitering o.l. 
43

 

 

3.5 Særlig om LAR - legemiddelassistert rehabilitering 

 

Det er ikke slik at hvem som helst, så lenge det finnes et rusmiddelmisbruk har krav på 

LAR i Norge. Det finnes strenge retningslinjer som er fastsatt av sentrale 

helsemyndigheter. Vilkårene som stilles til rusmiddelmisbrukeren, er at han må ha:  

 

                                                 

41
 Rundskriv (I-8/2004) 
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  Helsedepartementets strateginotat 2004 

43
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  21 

 fylt 25 år 

 langvarig misbruk over flere år av heroin eller andre opiater 

 gjennomgått tidligere behandling i "rimelig omfang" med sikte på å bli helt rusfri. 

 

Med langvarig misbruk menes et rusmiddelmisbruk som har vart over flere år, og har vært 

dominert av tunge stoffer som heroin eller andre opiater. Det må komme fram i søknaden at 

misbruket er dominert av opiatene; er for eksempel det dominerende misbruket basert på 

stoffet cannabis, er dette ikke nok for å oppfylle vilkåret. 
44

 

   

En rusmiddelmisbruker må også ha gjennomgått tidligere behandlings - eller 

rehabiliteringsforsøk før LAR. Dette skal forstås slik at det normalt skal være prøvd 

behandling ved institusjon før LAR innvilges. Det kan også innvilges hvis det er prøvd 

langvarig opplegg med poliklinisk behandling. Kravet til tidligere behandling er ofte 

strengere hvis det er en ung rusmiddelmisbruker enn en eldre rusmiddelmisbruker. Da for 

eksempel metadon eller subutex er en siste utvei for mange rusmiddelmisbrukere, og ofte 

noe de må leve på livet ut, er det derfor viktig at en ung rusmiddelmisbruker har utprøvd 

alle andre muligheter på å bli rusfri før han setter i gang med et så alvorlig tiltak.
45

 

 

Disse vilkårene er ikke helt unntaksfrie da det kan gis unntak hvis rusmiddelmisbrukeren 

har en alvorlig psykisk lidelse, eller hvis det foreligger en livstruende, 

behandlingstrengende medisinsk lidelse. Det blir altså en konkret helhetsvurdering i hvert 

enkelte tilfelle. 
46

 

 

Hvis en rusmiddelmisbruker oppfyller de overnevnte vilkår, og deretter starter med 

metadon, er det strenge regler for hvordan medisineringen skal skje. I starten må hver 

bruker hente metadon daglig, og når det etter en stund er opprettet nok tillit, blir det 

muligheter for å kunne ta med metadonet hjem. Det er forskrift om rekvirering og 

                                                 

44
 http://www.bergenclinics.no/bk_archive/LAR.pdf 

45
 http://www.bergenclinics.no/bk_archive/LAR.pdf 

46
 Fekjær (2004) s 260 
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utlevering av legemidler fra apotek som regulerer denne utleveringen. 
47

 Jfr. 

utleveringsforskriftens § 2-1 tredje ledd bokstav d, kan legemidler brukt til LAR, ”… bare 

rekvireres til den enkelte pasient når vedkommende er med i tiltak godkjent av 

departementet..."  Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent LAR-sentrene i Norge til å 

kunne fatte beslutninger om LAR, henvisninger og til godkjenning av planer for 

rehabilitering for rusmiddelmisbrukere med hjemmel i utleveringsforskriftens § 2-1 tredje 

ledd bokstav b. Etter rusreformene ble også LAR-sentrene i Norge overført til de regionale 

helseforetakene, noe som innbar at det ble tverrfaglig spesialisert behandling. Disse 

sentrene er nå er del av spesialisthelsetjenesten jfr. spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a 

første ledd nr 5. Denne loven gjelder altså tilsvarende på LAR, men denne typen 

behandling skiller seg allikevel fra andre spesialisthelsetjenester som går under 

spesialisthelsetjenesteloven. 
48

  

 

En LAR-henvisning foretas som regel av rusmiddelmisbrukerens fastlege, men det kan 

også skje gjennom sosialtjenesten. En LAR-pasient vil ha samme pasientstatus som andre 

rusmiddelmisbrukere, og har krav på de samme rettighetene som for eksempel en 

individuell plan. 

 

Når det gjelder medvirkningsretten, jfr. pasrl. § 3-1, er denne begrenset av hva 

helsepersonellet mener er forsvarlig, og innen LAR er det i hovedsak metadon og subutex 

som brukes som legemiddel. Ønsker for eksempel en rusmiddelmisbruker å bruke et annet 

nytt og uprøvd legemiddel, har han ikke krav på dette hvis helsepersonellet mener dette 

ikke er forsvarlig eller adekvat. 

 

Retten til vurdering, jfr. pasrl. § 2-2, er ikke uten begrensninger når det gjelder LAR. En 

slik vurdering kan bare skje ved godkjente LAR-institusjoner, og ønsker 

rusmiddelmisbrukeren en fornyet vurdering jfr. § 2-3, må dette foretas ved et annet LAR-
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 Forskrift 27.april 1998 nr 455 
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senter enn der den første vurderingen ble foretatt.
49

 Et annet krav for å kunne delta i LAR, 

er at rusmiddelmisbrukeren har en tiltaksplan. LAR består i tillegg til legemiddelassistert 

behandling også av rehabilitering, noe som også er en viktig del for å lykkes. I dette ligger 

at rusmiddelmisbrukeren trenger tiltak og bistand som for eksempel bolig fra 

sosialtjenesten og arbeid/skole fra NAV. Det må foreligge en slik plan før selve 

behandlingsopplegget starter.
50

 

 

En viktig rett er klageordningene, og en rusmiddelmisbruker som har fått avslag på LAR da 

han ikke oppfyller vilkårene, kan anvende disse; jfr. pasrl. § 7-1 og sotjl. § 8-6. Hvis 

rusmiddelmisbrukeren ønsker å klage på en leges beslutning om å ikke henvise til LAR vil 

han kunne klage på dette med hjemmel i pasrl. § 7-1; han kan anmode legen om å oppfylle 

denne rettigheten han mener han har krav på. Hvis legen avviser denne anmodningen kan 

rusmiddelmisbrukeren ta klagen videre til Helsetilsynet jfr. § 7-2. 

 

Ønsker rusmiddelmisbrukeren å klage på sosialtjenestens beslutning om avslag på 

henvisning LAR, kan han ikke gjøre dette jfr. sotjl. § 81-1 andre ledd. Avslaget på 

henvisningen regnes ikke som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 b 
51

, da 

henvisning til LAR er en prosessuell avgjørelse fra sosialtjenestens side. Sosialtjenesten vil 

da ha en plikt til å innføre hjelpetiltak for rusmiddelmisbrukeren hvis en henvisning om 

LAR avises. Dette hjelpetiltaket kan en rusmiddelmisbruker påklage til fylkesmannen jfr. 

sotjl. § 8-6, som kan ” prøve alle sider av saken” jfr. § 8-7, noe som innebærer for 

rusmiddelmisbrukeren at han kan få en omgjøring eller oppheving av vedtaket. Dette kan 

altså påklages da ” Avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester skal regnes som 

enkeltvedtak.”, jfr. § 8-1 andre ledd. 
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Hvis en rusmiddelmisbruker etter henvisning til et LAR-senter får avslag av på LAR, kan 

han klage etter klagereglene i kapittel 7 i pasientrettighetsloven, dvs. først en anmodning og 

deretter til Helsetilsynet. 
52

 

 

Retten til LAR kan mistes dersom en rusmiddelmisbruker oppfyller kravene for 

utskrivning. Det kan være tilfellet hvis det er begrunnet mistanke eller påvist at han 

omsetter narkotika eller illegale legemidler, eller utøver vold eller trusler om vold. Andre 

årsaker kan være manglende oppmøte til behandling og møter, fusk på for eksempel 

urinprøver, alkoholinntak, samarbeidsvegring og lignende.
53

 Det foreligger en 

sikkerhetsventil for rusmiddelmisbrukeren selv om han oppfyller utskrivningsvilkårene, 

nemlig hvis utskrivningen kan fremstå som en uforholdsmessig reaksjon. I dette legges til 

grunn situasjoner der det for eksempel har vært fusk med en urinprøve, og dette ikke har 

hatt noe å si for selve behandlingen av rusmiddelmisbrukeren, og ikke har ødelagt noe i 

behandlingsopplegget. Utskrivningen kan påklages til Helsetilsynet etter pasrl. § 7-2.   

 

Det er i dag mange uenigheter rundt LAR, og et av problemene som har kommet frem, er 

de ulike tolkningene av retningslinjene til hvem som oppfyller vilkårene til LAR. Dette kan 

variere fra helseforetak til helseforetak, og er med på å skape ulikhet og urettferdighet. 

Det foreligger en ny paragraf til lov om spesialisthelsetjenester § 3-16 
54

; " Kongen kan gi 

forskrift med nærmere regler om legemiddelassistert rehabilitering av 

rusmiddelmisbrukere..." Det arbeides nå (pr mars 2008) fra Helse- og 

omsorgsdepartementet og Sosial - og Helsedirektoratet, med å utarbeide faglige 

retningslinjer for LAR, slik at vilkårene og behandlingen til LAR vil bli lik uansett hvilken 

bostedsregion rusmiddelmisbrukeren hører til. 
55
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I dag gjelder retten til valg av sykehus jfr. pasrl. § 2-4, også LAR. Dette innebærer at en 

rusmiddelmisbruker kan velge hvor han ønsker sin LAR, så lenge tjenestene tilbys ved et 

sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. I dag er de ulike LAR-sentrene forskjellig 

organisert; mens noen er organisert som en del av sykehusene, er noen private, og de 

private institusjonene omfattes ikke av denne retten. Det er kommet forslag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet om gjøre begrensninger i retten til valg av sykehus når det gjelder 

LAR. Det kan bare foreligge en slik rett hvis selve gjennomføringen av den ikke er 

uforsvarlig eller er med på i betydelig grad å svekke selve formålet med behandlingen. På 

den ene siden skal det være likebehandling og LAR-pasientene skal i størst mulig grad 

likestilles med andre pasientgrupper Dette taler for at LAR-pasienter burde ha en slik rett 

uten begrensinger. Det kan på den annen side skape problemer hvis det valgte LAR-senter 

ligger langt fra rusmiddelmisbrukerens hjemsted, da LAR-sentrene ofte samarbeider med 

det lokale sosialkontoret og fastlegen, og det derfor kan være vanskelig å få til et 

fullkomment samarbeid.
56

 Det er viktig med et godt og tett samarbeid mellom disse 

aktørene, slik at det er størst mulig sjanse for at rehabiliteringen skal lykkes.  

 

Hvis en rusmiddelmisbruker oppfyller vilkår i innen helselovgivningen som beskrevet 

ovenfor og som jeg senere vil utdype mer i pasientrettighetene, vil han ha krav på visse 

rettigheter. I tillegg til å få rettskrav på en helsetjeneste etter lovgivning, har han også krav 

på at denne helsetjenesten skal være forsvarlig utført. Hva som er forsvarlig behandling er 

ikke statisk, denne rettslige standarden har forandret seg over tid. Det som var forsvarlig 

for 100 år siden, er ikke alltid like forsvarlig i dag. Ser man tilbake i tid, ble heroin og 

morfin brukt som hostemedisin i Norge på 1900-tallet, i mangel av andre stoffer. I dag 

finnes det et hundretalls andre stoffer som hjelper mot hoste, og det vil være uforsvarlig å 

benytte seg av morfin for å behandle en vanlig hoste i dag. Slik har også hva som er 

forsvarlig behandling av rusmiddelmisbruk forandret seg over tid. Det er først på andre 

halvdel av 1900-tallet at rusmiddelmisbruk ble et større problem i Norge, og 
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behandlingsmetodene har utviklet seg på lik linje med rettighetene. I dag har 

rusmiddelmisbrukere etter rusreformene de samme rettighetene som andre pasienter, og 

helsepersonellet har plikt til å behandle alle forsvarlig etter dagens standard.
57

 

 

Krav til forsvarlighet er lovhjemlet i helsepersonellovens § 4 første ledd: ” Helsepersonell 

skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 

som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen 

for øvrig.”  

 

Den medisinske forsvarlige standarden som her omtales, har sitt grunnlag i pasrl. § 2-1 jfr. 

”rett til nødvendig helsehjelp”. Det som er nødvendig helsehjelp, skal i følge forarbeidene 

være en minstestandard til hvilket nivå av hjelp som kan aksepteres. Kvaliteten på 

behandlingen må ikke gå under denne standarden, slik at alle rusmiddelmisbrukere uansett 

bosted, har krav på en minstestandard av forsvarlighet. 
58

 Anvendt på rusmiddelmisbrukere 

er det slik som for resten av pasientene i landet, at behandlingstilbudet vil variere fra 

kommune til kommune, og fra helseforetak til helseforetak. For eksempel vil Bærum 

kommune ha mer ressurser å bruke på dette området enn andre kommuner som ikke har 

like god økonomi, og dermed mindre ressurser. Tilbudene kan være flere og ventetiden 

kortere enn i andre deler av landet, men det må oppfylles en minstestandard til forsvarlighet 

for alle rusmiddelmisbrukere, og ingen helseforetak eller kommuner kan gå under denne. 

 

Minstestandarden har en kvalitativt, kvantitativt og tidsmessig side. Kvaliteten på tjenesten 

til rusmiddelmisbrukeren må være faglig forsvarlig jfr. helsepersonellovens § 4 i form av 

kvalitet på personellet, utstyr og lignende. Det må også være kvantitativt i form av at det 

som ytes ovenfor rusmiddelmisbrukeren er nok, dvs. at det gis både behandling og 

oppfølging av denne senere. Det må også være tidsmessig ved at helsehjelpen må gis i tide. 
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Variasjonene i tilbudene fra kommune til kommune oppstår som tidligere beskrevet pga. 

ressursene, men en rusmiddelmisbruker har alltid krav på en minstestandard uansett 

hvilken kommune han bor i. Har en kommune færre tilbud og tiltak til en 

rusmiddelmisbruker enn i andre kommuner, vil dette være akseptabelt begrunnet i 

ressurshensyn, så lenge dette ikke går under minstestandarden, og avgjørelsen om og ikke 

inkludere flere tilbud er tatt på et forsvarlig grunnlag.
59
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4 RUSMIDDELMISBRUKERES RETTIGHETER SOM PASIENTER 

4.1 Innledning 

 

Pasientrettigheter er grunnleggende menneskelige rettigheter. Alle mennesker, 

rusmiddelmisbruker eller ikke, vil med stor sannsynlighet ha behov for helsetjenester i 

løpet av sitt liv. Pasientrettighetsloven av 1999 regulerer pasienters rettigheter i forhold til 

helsetjenesten, og slår fast hvilken rett til helsehjelp en rusmiddelmisbruker har. Før 

pasientrettighetsloven ble satt i kraft, var rettighetene til pasienter spredt utover andre 

lover, noe som gjorde det vanskelig for en pasient å få oversikt over sine rettigheter. 

Pasientrettighetsloven skulle avhjelpe dette, og klarlegge på en oversiktelig måte hvilke 

rettigheter en pasient har. I tillegg er lovens formål å sikre alle pasienter like rettigheter, og 

gi pasienter bedre rettsikkerhet i form av å kunne forutberegne sin rettsstilling og verne 

dem mot vilkårlige avgjørelser. Reglene skal derfor bidra til bedre tillit mellom pasient og 

helsetjenesten, og på denne måten skal pasientrettighetsloven gi grunnlag for å ivareta 

respekt for pasienters menneskeverd og integritet.
60

 

 

En av de viktigste endringene for rusmiddelmisbrukeres rettigheter i rusreformen var 

pasientrettighetslovens anvendelse.
61

 At denne etter 2004 fikk anvendelse førte til at 

rusmiddelmisbrukernes avhengighetsproblem ble likestilt med andre pasienter, og ble gitt 

samme rettigheter på lik linje. Bakgrunnen for denne endringen er forklart i forarbeidene til 

rusreformen av sosialkomiteen:  

 

”Komiteen vil særlig peke på at avgjørende for en fremtidig positiv ruspolitisk utvikling vil 

være at rusmiddelavhengige gis et kvantitativt godt behandlingstilbud med mulighet for 

både en helsefaglig og sosialfaglig tilnærming, at rusmiddelavhengige i behandling gis 

pasientstatus på lik linje med andre pasientgrupper, at rusmiddelavhengig gis fri 

                                                 

60
 Ot.prp. nr. 12 (1998-99) pkt. 1.1 

61
 lov om pasientrettigheter av 1999-07-02-63 



  29 

behandling, og at de som gruppe og enkel individer frigjøres fra det nedverdigende og 

stigmatiserende klientstempelet de hittil har hatt..." 
62

 

 

Det har ofte vært, og er fortsatt et faktum i dagens samfunn, at rusmiddelmisbrukere blir 

sett ned på. De møter fordommer både fra media og samfunnsborgerne, og også fra sitt 

møte med helsevesenet. Sosialkomiteen gjenkjente dette nedverdigende klientstempelet 

som rusmiddelmisbrukere har og har hatt, og det var derfor viktig at de ble likestilt i norsk 

lov som pasienter. Dette er viktig både for behandlingen, og for rusmiddelmisbrukerens 

selvfølelse, at de blir behandlet med samme pasientrettigheter som resten av landets 

befolkning.  

 

Pasientrettighetslovens innhold må allikevel vurderes konkret i forhold til hver enkelt 

rusmiddelmisbruker Det er i mange av tilfellene vilkår som må oppfylles, og 

rusmiddelmisbrukeres situasjon og bakgrunn varierer i de ulike tilfellene, så det må derfor 

vurderes og tolkes ut fra lovens ordlyd og øvrige rettskilder. 

 

4.2 Rett til øyeblikkelig hjelp 

 

Rusmiddelmisbrukere har rett til øyeblikkelig hjelp i henhold til pasrl. § 2-1 første ledd; ” 

Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp.” Dette innebærer for en rusmiddelmisbruker at han 

har en lovbestemt rettighet på øyeblikkelig hjelp uansett hvor han befinner seg i landet. Er 

hans bosted i Oslo, men det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp mens han er i 

Kristiansand, vil han ha krav på denne hjelpen i Kristiansand. Denne hjelpen gjelder også 

alle som oppholder seg i Norge, uansett om de er norske statsborgere eller ikke. For 

eksempel vil en rusmiddelmisbruker fra USA som har behov for øyeblikkelig hjelp pga. sitt 

rusmiddelmisbruk, ha krav på dette hvis han er i Norge, uansett om han er her lovlig eller 

ulovlig. Alle har rett på øyeblikkelig hjelp i Norge. 
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For en rusmiddelmisbruker kan den øyeblikkelige hjelpen innebære både hjelp fra 

spesialisthelsetjenesten jfr. sphlsl. § 3-1, 
63

 kommunehelsetjenesten jfr. § 2-1 første ledd 
64

 

og fra helsepersonell jfr. helsepersonellovens § 7 
65

 

 

I henhold til sphlsl. § 3-1 første ledd skal sykehus og fødestuer ” …straks motta pasienter 

som trenger somatisk helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den 

hjelp institusjonen eller avdelingen kan gi er påtrengende nødvendig…” 

Det kan være en situasjon der rusmiddelmisbrukeren har tatt en overdose, og hvis han ikke 

får umiddelbar motgift på et sykehus eller av ambulansepersonell, kan dette føre til døden. 

Det er slike situasjoner som kan føre til øyeblikkelig hjelp for en rusmiddelmisbruker. Der 

det er påtrengende nødvendig for å yte hjelp, skal en rusmiddelmisbruker få slik hjelp. 

Andre situasjoner hvor det kan være påtrengende nødvendig å få helsehjelp, er i situasjoner 

der utelatelse av umiddelbar behandling eller undersøkelse kan føre til at de vitale 

funksjonene vil svikte, eller der rusmiddelmisbrukeren har sterke kortvarige smerter, og det 

må ytes rask smertelindring. 
66

 

 

De regionale helseforetakene har også gjennom sphlsl. § 3-1 andre ledd blitt pålagt en plikt 

til å ”…utpeke det nødvendige antall helseinstitusjoner eller avdelinger i slike institusjoner 

innen helseregionen med tilsvarende plikt overfor pasienter som trenger psykiatrisk 

helsehjelp, og pasienter som trenger tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelmisbruk.”  Det skal utpekes institusjoner som skal ha en plikt til å gi akutt hjelp 

til rusmiddelmisbrukere, dvs. at hjelpen er ” påtrengende nødvendig” ovenfor en 

rusmiddelmisbruker. 
67
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4.3 Rett til nødvendig helsehjelp 

 

Rusmiddelmisbrukere har rett til nødvendig helsehjelp i henhold til pasrl. § 2-1 andre ledd: 

" Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten." Om en 

rusmiddelmisbruker oppfyller kravene til " nødvendig hjelp " må avgjøres konkret i hvert 

enkelt tilfelle. Det må foretas en vurdering av rusmiddelmisbrukerens situasjon hvor 

følgende momentene vil være relevante: hvor alvorlig er rusmiddelmisbruket, hvor stor 

sannsynlighet er det til bedring, hvor stor nytte vil rusmiddelmisbrukeren ha av 

helsehjelpen, og ikke minst hvor store kostnader det er forbundet med slike tiltak. 

 

For å kunne vurderer mer konkret hva den enkelte rusmiddelmisbrukeren har krav på jfr. " 

nødvendig helsehjelp " må det anvendes forskrift 1. desember 2000 om prioritering av 

helsetjenester og rett til helsehjelp.
68

 Prioriteringsforskriften er retningslinjer for 

prioriteringer i helsetjenesten, og forskriften danner et grunnlag for prioritering mellom 

ulike pasientgrupper. Formålet bak prioriteringen, er at det skal gis prioritet til de 

pasientgrupper som trenger helsehjelpen mest, og som oppfyller kravet om nødvendig 

helsehjelp. Retningslinjene er utarbeidet av Lønning II-utvalget med professor Inge 

Lønning som leder. Ut fra utvalgets anbefalinger er pasientgrupper delt inn i ulike 

prioriteringsgrupper, avhengig av hvilken grad av alvorlighet, nytte og kostnad som 

foreligger. 
69

 

 

I henhold til prioriteringsforskriftens § 2 er nødvendighetskravet utdypet, og krav til 

livslengde og livskvalitet er to vurderingsfaktorer. Livskvaliteten til rusmiddelmisbrukeren 

må være betydelig nedsatt for å kunne få helsehjelp, og tap av en viss livslengde må også 

være tilstede. Disse kravene utfyller hverandre slik at der en rusmiddelmisbruker har en 

vesentlig stor og betydelig nedsatt livskvalitet pga. sitt misbruk, for eksempel er det snakk 

om en tung sprøytenarkoman som har vært det i mange år, stilles det ikke like stort krav til 
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at prognosetapet med hensyn til livslengden er like betydelig. 
70

 Innholdet i livskvaliteten 

er også utdypet mer i forskriftens § 2 andre ledd; ” Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet 

menes at det pasientens livskvalitet uten behandling merkbart reduseres som følge av 

smerte eller lidelse, problemer i forbindelse med vitale livsfunksjoner som for eksempel 

næringsinntak, eller nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsnivå." 
71

 

 

I tillegg til å oppfylle kravet om nødvendighet, må rusmiddelmisbrukeren også oppfylle 

pasrl. § 2-1 andre ledd; ” Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av 

helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt.” 

 

I dette ligger en forventet nytte analyse, og også et forholdsmessighetsprinsipp. 
72

 

Rusmiddelmisbrukeren må ha en forventet nytte av helsehjelpen, dvs. at det må foretas en 

hypotetisk vurdering av den forventede nytten en behandling vil ha, og hvordan situasjonen 

til rusmiddelmisbrukeren blir uten behandlingen. Er differansen på den forventede nytten 

av behandling omtrent lik null, dvs. nytten er liten med behandling, er dette ikke nok for å 

oppfylle kravet til forventet nytte. Hvis for eksempel rusmiddelmisbrukeren i tillegg til 

rusmiddelavhengigheten lider av en dødelig framskreden sykdom, er det klart at den 

forventede nytten av å få for eksempel LAR kan være liten, hvis rusmiddelmisbrukeren har 

få måneder igjen å leve pga den andre sykdommen. Dette utdypes også i 

prioriteringsforskriftens § 2;" Med forventet nytte av helsehjelpen menes at det foreligger 

god dokumentasjon for at aktiv medisinsk behandling kan bedre pasientens livslengde eller 

livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten behandling eller at 

behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av behandlingen."
73

 

 

Med utgangspunkt i overnevnte eksempel der rusmiddelmisbrukeren har en dødelig 

sykdom med kort levetid igjen, kan situasjonen stille seg annerledes hvis levetiden til 
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rusmiddelmisbrukeren til tross for den dødelige sykdommen er forventet å utgjøre flere år, 

og han klart vil få bedre livskvalitet av å få behandling for sin rusmiddelavhengighet. Det 

blir en konkret og individuell vurdering i hvert enkelte tilfelle, og da samfunnets ressurser 

dessverre ikke er ubegrenset, er det ofte slik at mange kan oppfatte helsehjelpen som 

urettferdig, mens noen oppfyller kravene, gjør andre det ikke. 

 

Det må også vurderes rusmiddelmisbrukerens situasjon ut fra et forholdsmessighetsprinsipp 

jfr. pasrl. § 2-1 tredje ledd; ”…kostnadene må stå i et rimelig forhold til tiltakets effekt.” 

Det er et levende diskusjon i dagens Norge om hva som er etisk riktig i forhold til hvordan 

ressursene blir utnyttet. I den ideelle verden hadde alle fått den helsehjelpen de ønsket og 

trengte uansett kostnader og effekten av tiltak. Men i dagens Norge er ressursene begrenset, 

som i alle andre land, og det må derfor foretas kostnads- og nytteanalyser før et tiltak kan 

settes i gang. En viktig problemstilling er i eksempelet; Skal en døende kreftpasient med 

store smertetilstander få lindret sine smerter med en ny type behandling som koster 1 

million kroner, når denne pasienten allikevel vil dø om 1 mnd? Hva er riktig i en slik 

situasjon? Det etisk riktige er å gi den som lider mest behandling, men det må prioriteres da 

samfunnets ressurser er begrenset, og ved å gi denne døende pasienten behandling til en 

million kroner, må disse ressursene tas fra andre områder, og dette kan gå utover helsehjelp 

til andre som trenger det, og har bedre prognose til livslengde. Anvendt på 

rusmiddelavhengige må tiltaket som settes i gang, være rimelig i forhold til effekten. Er det 

riktig å bruke store ressurser på for eksempel LAR til en rusmiddelmisbruker, som gang på 

gang faller tilbake i sine gamle spor uten å klare å bli rusmiddelfri. Skal han få et 

ubegrenset antall sjanser uansett hvor mange ganger han feiler, eller er det riktig å bruke 

ressursene på en rusmiddelmisbruker som har bedre utsikter til bedring? 

 

De tre hovedvilkårene som er nedskrevet i pasrl. § 2-1 må altså være oppfylt for å kunne få 

”nødvendig helsehjelp”, det blir en helhetsvurdering basert på skjønn om disse rettighetene 

er oppfylt i hvert enkelt tilfelle, men de må altså være tilstede. 

Denne retten vil da gjelde all nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten, og det finnes 

ingen begrensning i forhold til hvordan de ulike helsetjenestene er organisert, for eksempel 
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har en rusmiddelmisbruker rett til behandling enten den foregår på et sykehus eller om de 

foregår på ulike institusjoner.
74

 Unntaket blir ved LAR der det er spesielle vilkår som må 

oppfylles i tillegg. 
75

 

 

Pasrl. § 2-1 andre ledd har følgende ordlyd; "Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist 

for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få 

nødvendig helsehjelp."  Denne ordlyden innebærer at en rusmiddelmisbruker har rett til å få 

en konkret frist for når han skal få oppfylt den rettigheten han har krav på jfr. "nødvendig 

helsehjelp". Denne fristen skal settes etter en helhetsvurdering basert på skjønn, hvor 

momenter som skal vurderes er hva som er faglig forsvarlig jfr. prioriteringsforskriften § 4. 

76
 Her vil rusmiddelmisbrukerens egen situasjon være av betydning, dvs. hvor alvorlig 

rusmiddelmisbruket er, er det fare for en akutt forverring hvis det tar lang tid til 

behandlingen starter og lignende. Fristen er altså individuell, og vil variere fra tilfellet til 

tilfellet; to rusmiddelmisbrukere kan ha samme tilstand, men da den enes tilstand er utsatt 

for en rask forverring, mens den annens tilstand er stabil, kan den ene 

rusmiddelmisbrukeren bli prioritert høyere enn den andre.
77

 I vurderingen legges det også 

vekt på der rusmiddelmisbrukere er i tilstander med overhengende fare for overdose eller 

selvmord, eller der hun er gravid og det er fare for fosteret, eller i situasjoner der 

rusmiddelmisbrukeren har ansvar for barn.
78

 

 

Fristen som fastsettes, er avgjørende for når rusmiddelmisbrukeren kan kreve oppfyllelse 

av den helsetjenesten han har krav på. Det kan her ikke settes en frist som ikke er faglig 

forsvarlig ovenfor rusmiddelmisbrukeren. Som beskrevet er dette et skjønnspørsmål hvor 

ulike momenter som nevnt ovenfor må tas i betraktning. Den individuelle fristen som blir 

fastsatt, må gi nok tid slik at alt fra behandling til undersøkelser kan gjennomføres og 
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avsluttes innen en forsvarlig ramme Den må også bygge på hva som er faglig forsvarlig 

innen tverrfaglig spesialisert behandling. Hvis en behandling utsettes, må dette være 

innenfor rammen om hva som er faglig forsvarlig, og det må ikke gå utover 

rusmiddelmisbrukerens prognose til å bli rehabilitert. 
79

 

 

Spesialisthelsetjenesten må avgjøre dette ut i fra en individuell og faglig vurdering av hver 

enkelt rusmiddelmisbruker. Med faglig vurdering menes at det blir foretatt en vurdering av 

rusmiddelmisbrukerens helsetilstand, og denne vurderingen skal foretas uavhengig av 

kapasiteten til helseforetakene. Et spørsmål som da vil være relevant, er hva som kan 

legges i faglig; det som er faglig forandrer seg over tid, det utvikles nye metoder, syn på 

behandling og det kommer stadig ny forskning, og dette vil gjøre at en faglig vurdering 

ovenfor en rusmiddelmisbruker kan forandre seg, og en annen rusmiddelmisbruker i 

samme situasjon, kan få et annet resultat av sin vurdering, hvis dette har skjedd med noen 

års mellomrom hvor forandringer har funnet sted. Det faglige kan være alt fra hva slags 

tiltak som skal påbegynnes ovenfor en rusmiddelmisbruker, hans helsetilstand, hvilke 

legemidler som skal tas i bruk, diagnoser, undersøkelser og lignende. 
80

 Et eksempel på 

hvordan det faglig har forandret seg over tid, er i situasjoner med LAR; en behandling av 

rusmiddelmisbruk med andre midler som metadon og subutex var ikke inkludert som faglig 

før slutten av 1990-tallet etter et i midlertidig forbud på 1970-tallet. 

 

I pasrl. § 2-1 fjerde ledd, er nå rusmiddelmisbrukere likestilt med andre pasienter når det 

gjelder fristoversitting av retten til helsehjelp i andre ledd. Dvs. hvis en 

rusmiddelmisbruker ikke får den hjelpen han har krav på innen fristen, "… har pasienten 

rett til å motta nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra privat tjenesteyter 

eller tjenester utenfor riket." Dette er en viktig rettighet for rusmiddelmisbrukeren der han 

kan henvende seg direkte til NAV hvis spesialisthelsetjenesten bryter fristen som er satt for 

å få behandling. Dessverre viser de store køene som har oppstått i de ulike helseforetakene 

at fristen i andre ledd ofte ikke blitt opprettholdt ovenfor rusmiddelmisbrukerne. Det er 
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lange køer for å få behandling, og for eksempel i Helse Vest er det mellom 6 og 10 

måneders ventetid for å kunne komme inn til behandling (pr 2007). Dette fører til at mange 

rusmiddelmisbrukere ikke får oppfylt sin rett de til behandling og fristen brytes. 

Pasientrettigheten "rett til nødvendig helsehjelp " blir dermed for mange 

rusmiddelmisbrukere en rettighet kun på papiret som ikke fungerer i praksis, da køene og 

ventetiden blir for lang.  

 

Hos NAV pasientformidling kan den enkelte rusmiddelmisbruker henvende seg hvis han 

ikke har fått den helsehjelp han har krav på innen fristen som er satt. Pasientformidlingen 

skal da formidle behandling til rusmiddelmisbrukeren med for eksempel kortere ventetid. I 

følge NAVs rådgivere angående spørsmål om den lange ventetiden, og om pasienter får 

behandling i utlandet hvis fristen oversittes, er svaret at NAV Pasientformidling har pr i 

dag ikke kjøpt behandling til rusmiddelmisbrukere utenfor Norge. I følge rådgiveren har 

NAV Pasientformidling stor pågang i rusmiddelmisbrukssaker, og er for tiden i prosess 

med å forhandle nye avtaler med rusinstitusjoner. Utlysningen ble annonsert både i Sverige 

og Danmark, så NAV Pasientformidling er åpne for å kjøpe behandlingsplasser i 

Skandinavia om det ikke er mulig å finne behandling i Norge, og behandlingsfristen 

oversittes.
81

 

 

I pasrl. § 2-1 femte ledd finnes det også en lovfestet rettighet for rusmiddelmisbrukere til å 

kunne få behandling i utlandet der det "… ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i 

Norge…” Det er ikke nok at det er lange ventelister eller at det mangler kapasitet. Denne 

rettigheten kan kun brukes hvis det mangler kompetanse i Norge på en medisinsk 

behandling, for eksempel har et annet land kommet lengre og utviklet en ny 

behandlingsform som er anerkjent i Norge som aktuell behandling, men som ikke har blitt 

satt i gang enda i Norge. I en slik situasjon kan det være aktuelt for en rusmiddelmisbruker 

å få behandling i utlandet 
82

 Hovedregelen fremgår av prioriteringsforskriften § 3; man skal 

som hovedregel benytte seg av det behandlingstilbudet som finnes i Norge til tross for at 
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det finnes et mer avansert tilbud i utlandet. Det er kun unntaksvis at det gis offentlig støtte 

til behandling i utlandet. 

 

4.4 Rett til vurdering av helsetilstand 

 

En rusmiddelmisbruker har på lik linje som andre med pasientstatus, rett til vurdering jfr. 

pasrl. § 2-2. Denne rettigheten innebærer at det skal foretas en vurdering "innen 30 

virkedager " fra henvisningen fra sykehuset eller spesialistklinikken som 

rusmiddelmisbrukeren er henvist fra, er kommet inn. Det som skal vurderes er "…om det er 

nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. 

”jfr. § 2-2 første ledd. 
83

 Denne fristen begynner å løpe med engang henvisningen er 

mottatt, og den er et viktig verktøy for rusmiddelmisbrukeren for å kunne få avklart sin 

helsetilstand, og for å få informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. § 2-2 gjelder 

også der en rusmiddelmisbruker henvises til et tverrfaglig spesialisert behandlingsopplegg. 

Retten til vurdering angikk ikke de private institusjoner og poliklinikker før endringsloven 

til pasientrettighetsloven kom i 2004. Før denne trådte i kraft, måtte de regionale 

helseforetakene sørge for å inngå avtaler med de private aktørene i markedet som påla dem 

og gi en rett til vurdering til sine pasienter. Etter 2004 gjaldt retten til vurdering også de 

private sykehus og spesialistklinikker jfr. § 2-4. Pasientrettighetsloven § 2-2 første ledd 

fikk i 2008 en endring: ” De regionale helseforetakene kan bestemme hvilke institusjoner 

som skal fastsette tidsfrist for å yte helsehjelp som nevnt i § 2-1 annet ledd når pasienten er 

henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.”  

 

Dette innebærer at en henvisning til behandling for rusmiddelmisbruk skal sendes til en 

vurderingsinstans, og ikke direkte til ønsket behandlingsinstitusjon. Vurderingsinstansen 

vil foreta en vurdering etter pasrl. § 2-2, og vil deretter henvise til behandlingsinstitusjon. 
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Private institusjoner kan gis en slik vurderingsrett, da enkelte har avtale med et regionalt 

helseforetak; de har da en rett til å vurdere om en rusmiddelmisbruker har rett til nødvendig 

helsehjelp jfr. pasrl. § 2-1, og de kan også sette en individuell frist. 

En årsak til forandringen med vurderingsinstanser er først og fremst pga. det faktum at det i 

dag er store ulikheter i vurderinger som blir tatt når det gjelder hvem som har krav på 

helsehjelp og fastsetting av behandlingsfrist. Hvis vurderingsinstansene nå vil bli 

spesialisert til å ta beslutninger som beskrevet over, vil føre til mer samsvar i praksisen og 

også mer likhet.
84

 

 

Retten til vurdering innen 30 dager er ikke en rettighet for å få en endelig diagnose, det er 

først og fremst en rettighet til å bli vurdert om det er nødvendig med helsehjelp, og det skal 

også gis informasjon om når eventuelt denne behandlingen vil bli gitt. 

 

For en rusmiddelmisbruker kan det ta tid for å utrede hvor alvorlig misbruket er, og det kan 

være vanskelig hvis rusmiddelmisbrukeren lider av en annen sykdom i tillegg til 

rusmiddelavhengigheten. Sosialkomiteen presiserer dette som følgende: 

 

”Komiteen forutsetter at det innen fristen utløp skal foreligge en reell og faglig vurdering 

av pasientens tilstand med hensyn på videre undersøkelse og behandling fra spesialistens 

side for at lovens ordlyd skal være oppfylt ." 
85

 

 

Det er altså ingen rettighet om noe endelig diagnose, men snarere en vurdering av 

helsetilstanden som skal foretas etter § 2-2. 

 

Skulle en rusmiddelmisbruker være uenig i vurderingen som er gjort etter § 2-2, er han for 

eksempel ikke fornøyd med selve vurderingen som er gjort eller den videre behandlingen 

som er bestemt, så kan han anvende pasrl. § 2-3; rett til fornyet vurdering. Denne retten 

gjelder bare en gang for samme tilstand. Denne retten må tolkes slik at den gjelder både 
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henvisning fra sosialkontor og allmennlege, da begge disse kan foreta en slik henvisning. 
86

 

Den nye vurderingen skyver ikke den første vurderingen av veien ved at denne automatisk 

blir lagt til grunn foran den første vurderingen. Spesialisthelsetjenesten kan ta den fornyede 

vurderingen i betraktning, men har ingen plikt til å gi den forrang. 

 

Et annet problem forekommer ved at denne retten bare gjelder en gang for samme tilstand, 

nemlig et problem for kronisk syke, som kan slite med disse plagene en hel livstid. 

Anvendt på rusmiddelmisbrukere er de ofte i en situasjon som kan vare livet ut. En 

rusmiddelmisbruker kan bli rusmiddelfri en periode, og deretter bli rusmiddelavhengig 

igjen, hans rusmiddelproblemer kan altså vare over lang tid uten at hans tilstand forandrer 

seg. Forarbeidene til pasientrettighetsloven gir uttrykk for at retten til fornyet vurdering 

bare gjelder en gang for samme tilstand, ikke må tolkes strengt på tilfeller som er kronisk 

som for eksempel psoriasis og andre eksem sykdommer, da disse tilstandene kan komme 

og gå over en lang periode da sykdommen er kronisk. Dette burde også tolkes slik at 

rusmiddelmisbruk er en kronisk lidelse, og retten til fornyet vurdering burde kunne gis flere 

ganger. En rusmiddelmisbruker kan som tidligere skrevet, ha samme tilstand store deler av 

livet sitt, men hans situasjon kan forandre seg til tross for at han har samme problem, og det 

er derfor viktig at han kan få en ny vurdering av denne samme tilstanden. Det kan føre til at 

han lettere kan bli rehabilitert, og behandlingen kan ha større sjanse for å være vellykket på 

et senere tidspunkt og ved en senere vurdering enn den første vurderingen. 
87

 

 

4.5 Rett til valg av sykehus 

 

En rusmiddelmisbruker har i henhold til pasrl. § 2-4; " …rett til å velge på hvilket sykehus, 

distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelmisbruk, eller behandlingssted i en slik institusjon, behandlingen skal foretas." 

Dette er selve hovedregelen og en grunnleggende rettighet, og er svært viktig for den 
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enkeltes pasient selvbestemmelsesrett. Det å kunne ta egne valg og bestemme hvor man 

ønsker behandling, er en viktig rettighet.  Retten til valg av sykehus gjelder på alle trinn av 

en behandlingsprosess; pasienten kan velge operasjon ved et sykehus i Akershus, og han 

kan ha sin rehabilitering ved Tromsø sykehus om han ønsker dette. Det kan altså velges 

sykehus på alle de ulike behandlingsnivåene, men det kan ikke velges hvilket 

behandlingsnivå, dvs. hvis behandlingen krever at den gjennomføres på et lokalt sykehus, 

for eksempel Bærum sykehus, så kan ikke pasienten eller rusmiddelmisbrukeren velge 

behandling på Rikshospitalet, jfr. pasrl. § 2-4 andre ledd.
88

 

 

Retten til valg av sykehus gjaldt først og fremst offentlige sykehus før lovendringen til 

pasientrettighetsloven trådte i kraft i 2004, og den tverrfaglige spesialiserte behandlingen 

for rusmiddelmisbrukere ble tilbudt også fra institusjoner som ikke gikk under pasrl. § 2-4. 

Dette innebar at denne retten ikke alltid gjaldt automatisk for en rusmiddelmisbruker som 

f.eks. ble henvist fra sin allmennlege. Dette ble endret i 2004 med et nytt fjerde ledd; " 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om slike avtaler som er omtalt i første ledd." jfr. 

pasrl. § 2-4 fjerde ledd. 

 

Rusmiddelmisbrukere og andre med pasientstatus fikk nå en rett til valg av sykehus som 

var private eller distriktspsykiatriske sentre, og som hadde avtale med regionale 

helseforetak om fritt sykehusvalg. 

 

I 2008 ble virkeområdet i pasrl. § 2-4 første ledd utvidet; valgretten etter denne skal nå 

gjelde all form for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Dette skal 

gjelde helt uavhengig av hvordan en tjeneste er organisert eller hvilken institusjonstype 

behandlingen gis ved. Med dette menes at de ulike helseforetakene etter rusreformen har 

valgt ulike måter å organisere de ulike tjenestene de har under den tverrfaglige spesialiserte 

behandlingen av rusmiddelmisbrukere. Tjenestene til rusmiddelmisbrukere kan være 

organisert i blant annet private institusjoner som har avtaler med regionale helseforetak, de 
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kan være organisert som en del av et sykehus, og de kan også være organisert som 

avdelinger under et helseforetak uten at disse da har organisatorisk tilknytning til sykehus. 

Rusmiddelmisbrukeres rettigheter skal ikke være avhengig av hvordan de ulike tjenestene 

er organisert på, da ulikheten i denne organiseringen ikke er begrunnet i tjenestens innhold, 

og dette var derfor hovedårsaken til lovendringen. 

 

Rettighetene til rusmiddelmisbrukere inneholder rett til å velge behandling over hele 

Norge, og gjelder på lik linje som andre pasienter en rett til å kunne velge behandlingssted i 

alle behandlingssituasjoner, for eksempel ved utredningen og avrusningen. En 

rusmiddelmisbruker kan altså velge å ha sin avrusningsbehandling på en institusjon og 

selve kartlegging av sitt problem på en annen, uanhengig av hvilken bostedsregion han 

hører til. En forutsetning er at den aktuelle institusjonen tilbyr en slik behandling, og 

rusmiddelmisbrukeren kan med likhet av andre pasienter heller ikke velge behandlingsnivå; 

hvis behandlingen tilsier at den skal skje ved døgnopphold på institusjon, kan ikke 

rusmiddelmisbrukeren kreve at den skjer ved et sykehus som ikke har døgnopphold.
89

  En 

annen viktig begrensning i rusmiddelmisbrukerens rett til valg av sykehus, finnes også i det 

faktum at det må være ledig plass på den aktuelle institusjonen rusmiddelmisbrukeren 

ønsker å velge som behandlingsplass. Er det ikke nok kapasitet i form av nok plasser, og 

ventelisten er lang, kan rusmiddelmisbrukeren henstilles til å velge en annen institusjon. 
90

 

Det finnes oversikt over ventetider på nettsiden www.frittsykehusvalg.no og her kan alle 

som ønsker det, gå inn å se på de ulike forventede ventetidene det er for behandling på de 

ulike institusjonene i Norge. 

 

Retten til sykehus valg gjelder også LAR behandling av rusmiddelmisbrukere, en 

rusmiddelmisbruker som har fått innvilget denne behandlingen kan i utgangspunktet velge 

hvor han ønsker denne behandlingen, med begrensningene som er nevnt over. Det kan være 

ulike grunner til at en rusmiddelmisbruker ønsker å velge et annet behandlingssted, 

herunder det LAR behandlingssted han har fått tildelt. Det kan være mindre ventetid ved 
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denne institusjonen, det kan være en bostedsregion han senere ønsker å bosette seg i, eller 

det kan være ulike praktiseringen av hvilket stoff som brukes i behandlingen, da det brukes 

i dag både metadon og subutex. Det er derfor det er viktig for en rusmiddelmisbruker å 

kunne beholde dette valget selv, slik at det blir størst mulig sjanse for at behandlingen blir 

vellykket. 
91

 

 

Rusmiddelmisbrukere har også en rett til dekning av reiseutgifter i forbindelse med retten 

til valg av behandlingssted jfr. spesialisthelsetjenestelovens § 5-2 
92

. Det offentlige skal 

dekke reiseutgiftene til der rusmiddelmisbrukeren ønsker behandlingen, selv om han reiser 

langt utenfor sin egen bostedsregion. Det vil her foreligge en forhøyet egenandel.
93

 

 

4.6 Rett til individuell plan 

 

En rusmiddelmisbruker har i henhold til pasrl. § 2-5 rett til å få utarbeidet en individuell 

plan, men bare der han "… har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester..." For en 

rusmiddelmisbruker gjelder denne rettigheten også der han har behov for tverrfaglig 

spesialisert behandling, og hjemmelen for dette finnes i spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. 

Med hjemmel i denne, er det også utarbeidet forskrifter som inneholder mer om denne 

rettigheten, jfr. forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven., 

har rusmiddelmisbrukeren rett til å delta i arbeidet om sin egen plan, og plikten til å 

utarbeide en slik plan gjelder også i sosialtjenesten, kommunehelsetjenesten, og psykisk 

helsevern jfr. forskriften.
94

  

 

Individuell plan er et viktig verktøy for en rusmiddelmisbruker da den fremstiller hvilke 

mål og planer som en rusmiddelmisbruker har liggende framfor seg, og hjelper til å skape 
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oversikt og også motivasjon for en rusmiddelmisbruker. Planen er helt individuell og 

konkret i hvert enkelt tilfelle, og gjelder bare den enkelte rusmiddelmisbruker. Skal en 

rusmiddelmisbruker få behandling på institusjon skal dette fremtre i planen, samt 

eventuelle andre tjenester som planlegges fra helse - og sosialområdet. Dette gjelder bare 

rusmiddelmisbrukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette 

innebærer at en rusmiddelmisbruker som for eksempel kommer inn til en kortvarig 

sårbehandling ikke har krav på noen individuell plan, da dette ikke er en langvarig 

behandling, og det er heller ikke behov for koordinering mellom flere innen helseområdet.  

 

Det skal også legges opp en tidslinje som viser når disse planene skal skje, og planen bør 

også oppdateres jevnlig hvis det er forandringer i forhold til behandlingsforløp og lignende. 

I tillegg til at den individuelle planen hjelper rusmiddelmisbrukeren i sine mål og planer, er 

også planen med på å synliggjøre for helsepersonellet hva som skal gjøres, slik at det 

arbeides framover med dette.  En rusmiddelmisbruker har også rett til å være med på å 

arbeide med planen, da det er som tidligere skrevet med pasientenes hjelp at resultatet blir 

det beste av helsehjelp, da ingen kjenner seg selv bedre enn nettopp seg selv. 
95

 

 

4.7 Rett til syketransport 

 

En rusmiddelmisbruker har i henhold til pasrl. § 2-6 første ledd rett til å få dekket sine "… 

nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med helsetjeneste som omfattes av 

lov 2.juli 1999 nr.61 om spesialisthelsetjeneste..." Det tverrfaglige spesialiserte 

behandlingen av rusmiddelmisbrukere er definert som en spesialisthelsetjeneste jfr. 

spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a første ledd nr, og en rusmiddelmisbruker som for 

eksempel reiser til døgnopphold i sin valgte institusjon, vil derfor som hovedregel få dekket 

sine reiseutgifter til denne institusjonen.
96

 Det er en viktig rett, da denne skal sikre hele 

befolkningen lik tilgang til medisinsk behandling uansett hvor de bor. Denne regelen 
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kommer ikke uten unntak; stønaden vil bare gi dekning til det " nærmeste stedet der 

helsetjenesten kan gis.." jfr. andre ledd. Dvs. at hvis en rusmiddelmisbruker velger 

behandlingssted innen sin egen bostedsregion, vil han få dekket dette. Velger han 

behandling langt utenfor sin egen bostedsregion med hjemmel i det frie valget av sykehus 

jfr. pasrl. § 2-4, vil han allikevel kunne få dekket disse utgiftene selv om transporten går 

langt utenfor sin egen bostedsregion, da han benytter seg av § 2-4.  

 

4.8 Rett til medvirkning 

 

Rusmiddelmisbrukere har rett til å medvirke i henhold til § 3-1 ” Pasienten har rett til å 

medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen.."  Medvirkningsretten er en viktig rettighet, 

og det er påvist at behandling av en pasient gir best resultater ved at han samarbeider og 

medvirker til sin egen behandling. 
97

 Dette er også nedfestet i forarbeidene i Ot. prp. nr 12:  

 

”Sykdom leges ikke av leger, men ved legers hjelp. Helbredelsen skjer i pasientens kropp 

og med pasientens medvirkning. Det er i stigende grad erkjent at samarbeid mellom 

helsevesenet og pasientene er viktig for å oppnå gode resultater for pasientene.” 
98

 

 

Det som rusmiddelmisbrukeren har rett til å medvirke til, er alt som har med behandlingen 

å gjøre; undersøkelser, diagnoser, pleie og eventuell annen omsorg som blir utført. 
99

. I 

hvilken grad rusmiddelmisbrukeren kan medvirke, vil være avhengig av selve situasjonen; 

er for eksempel en rusmiddelmisbruker bevisstløs, er det klart at medvirkningsgraden i en 

slik situasjon vil være liten. Denne retten må tilpasses hvert enkelte konkrete tilfelle jfr. 

pasrl. § 3-1 første ledd.  
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Retten til medvirkning for en rusmiddelmisbruker kan også gå ut på å få være med å 

bestemme og velge hvilken metode som skal benyttes ved behandling og undersøkelse fra 

helsepersonellet jfr. § 3-1 første ledd; ” Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg 

mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder.” 

Det kan ofte være slik at en rusmiddelmisbruker har vært igjennom tidligere forsøk på å bli 

rusmiddelfri før, og den enkelte har bedre oversikt over hva som skal til for at han klarer å 

bli rusmiddelfri ved den aktuelle behandlingen. Han vet hvorfor han feilet, og kjenner 

kroppen sin best. På den annen side har helsepersonellet vid erfaring med mange ulike 

tilfeller, og kan se mer objektiv på rusmiddelmisbrukeren, og kan også ha viktige erfaringer 

som kan brukes for å finne den riktige behandlingen for rusmiddelmisbrukeren.  Det er kun 

” forsvarlige undersøkelses - og behandlingsmetoder” som det kan medvirkes til å velge. I 

dette ligger at en rusmiddelmisbruker ikke kan velge et behandlingsopplegg som ikke er 

godkjent i Norge, eller av en eksperimentell karakter som anses som farlig. Det han kan 

medvirke til å velge mellom er ulike anerkjente behandlingsmetoder. Har han for eksempel 

dårlige erfaringer med metadon-behandling, og ønsker i stedet stoffet subutex, kan hans 

uttalelse om sin erfaring om dette være tungtveiende i helsepersonellets beslutning om hva 

som skal velges.  

 

4.9 Rett til informasjon 

 

Rett til informasjon er en viktig rettighet, og følger av pasrl.  § 3-2; ” Pasienten skal ha den 

informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen."  I dette ligger at det skal være et informert samtykke, dvs. 

rusmiddelmisbrukeren skal ha all den informasjonen som er nødvendig for at han skal få 

innsikt i sin egen helsetilstand, og hva helsehjelpen går ut på. 
100

 Rusmiddelmisbrukeren 

har rett på informasjon når det gjelder alt fra behandling, undersøkelser, vurderinger om 

diagnose, eventuelle risikoer og prognose for behandlingen. Hvis for eksempel en 

rusmiddelmisbruker skal gjennomgå LAR, må han få informasjon om bivirkning av stoffet 
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metadon hvis det er dette stoffet som skal brukes i den aktuelle behandlingen. Dette finnes 

også lovhjemlet i pasrl. § 4-1 andre ledd; skal et samtykke være gyldig, må 

rusmiddelmisbrukeren ”…ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet 

i helsehjelpen.” 

 

Når det gjelder retten til informasjon, har også den enkelte rusmiddelmisbrukeren en viss 

rett til å nekte å motta informasjon jfr. pasrl. § 3-2; ” Informasjon skal ikke gis mot 

pasientens uttrykte vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av 

helsehjelpen, eller det er bestemt i eller i medhold av lov.”  Dette er en rett i situasjoner der 

rusmiddelmisbrukeren for eksempel lider av en dødelig sykdom, og ikke ønsker å bli 

informert om dette, da dette vil ødelegge for hans livskvalitet å ha slik viten. Dette er derfor 

hovedregelen, at rusmiddelmisbrukeren har rett til å nekte på motta slik informasjon. Et 

viktig unntak fra dette vil oppstå i situasjoner der for eksempel den dødelige sykdommen til 

rusmiddelmisbrukeren er HIV, som kan være smittsomt. En sprøytenarkoman kan risikere å 

smitte andre gjennom deling av sprøyter, og det må derfor gis informasjon om dette jfr. 

smittevernslovens § 2-1. 
101

 

 

Det er viktig at informasjonen som gis til en rusmiddelmisbruker er lett forståelig og at han 

oppfatter for eksempel hva en metadonbehandling innebærer. Jfr. pasrl. § 3-5 første ledd 

skal det tas hensyn til rusmiddelmisbrukerens ” individuelle forutsetninger ”.  

En rusmiddelmisbruker som kommer til behandling, kommer nettopp fordi han ikke klarer 

å slutte å innta rusmidler, og det kan være vanskeligere for denne personen og forstå og 

sette seg inn i alle regler og informasjons som gis, da han kan være ruset under nettopp 

undersøkelser o.l., Det aktuelle helsepersonellet, for eksempel legen, må derfor sørge for at 

rusmiddelmisbrukeren forstå hva som blir sagt, og også betydningen av den informasjonen 

som blir gitt.  Det kan være behov for å gjenta opplysninger og eventuelt nedskrive dem for 

rusmiddelmisbrukeren.  
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Er rusmiddelmisbrukeren mindreårig, jfr. § 3-4, har de pårørende også rett til å informeres. 

Er rusmiddelmisbrukeren under 16 år jfr. første ledd, skal både rusmiddelmisbrukeren og 

foreldrene eller de som har foreldreansvaret informeres. Det følger av unntaket i andre ledd 

at det kan unnlates å gi informasjon der pasienten er mellom 12 og 16 år, men det følger 

klart av forarbeidene at dette unntaket ikke gjelder der personen har omgang med ulovelig 

rusmidler, da dette er et alvorlig problem, som det er viktig at foreldre eller andre med 

foreldreansvaret er klar over. 
102

 

 

4.10 Rettigheter mot vern av spredning av opplysninger  

 

Det å være rusmiddelmisbruker er en stor belastende byrde, ikke bare for pasienten selv, 

men også de pårørende. Det er derfor viktig at opplysninger som kommer frem under 

behandling og undersøkelse er konfidensielle. Rusmiddelmisbrukeren må kunne stole på 

helsepersonellet, og uten konfidensialitet kan opplysninger som er viktig bli utelatt. Dette 

lovreguleres i § 3-6, der hovedregelen er taushetsplikt jfr. helsepersonellovens §.21. 
103

 

Unntak gjøres hvis rusmiddelmisbrukeren samtykker til at opplysningene gis videre, jfr. 

andre ledd.  

 

En rusmiddelmisbruker har i utgangspunktet rett til konfidensialitet jfr. helsepersonellets 

taushetsplikt i helsepersonellovens § 21. 
104

 I dette ligger at ” Helsepersonell skal hindre at 

andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller 

sykdomsforhold…” En rusmiddelmisbruker har derfor krav på taushet omkring sine 

problemer og behandling han får. Denne taushetsplikten er viktig for en 

rusmiddelmisbruker da det for det første skaper tillit mellom han selv og det behandlende 

helsepersonell, og han vil kunne komme med opplysninger om sin bakgrunn som 

familieforhold, sykdommer og sin situasjon som han ikke ville sagt ellers hvis det ikke var 
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taushetsplikt. Denne bakgrunnen kan være viktig for helsepersonellet å få kjennskap til, for 

å kunne gi riktig behandling til rusmiddelmisbrukeren slik at det er størst mulig sjanse for å 

lykkes. Dette personvernet for en rusmiddelmisbruker er viktig for å hindre at han kommer 

i en avmaktsituasjon, da en rusmiddelmisbruker lett kan føle seg maktesløs ovenfor en 

helsearbeider som har makt i forhold til kunnskaper og erfaring Et møte med helsevesenet 

kan da være overveldende. 
105

 På den annen side kan taushetsplikten også være negativ for 

rusmiddelmisbrukeren i forhold til for eksempel forståelse fra samfunnets side. Ved mye 

hemmelighold er det vanskelig å forstå hvorfor rusmiddelmisbrukeren har de problemene 

han har, hva er bakgrunnen hans og hvorfor oppfører han seg som han gjør? Hadde det vært 

mindre hemmelighold, kunne dette ført til større forståelse i forhold til dagens 

rusmiddelmisbrukere, både blant samfunnsborgerne, media og også de styrende. Det er 

ikke alltid like lett å føle empati mot noe man ofte bare ser en side av, og ikke vet 

bakgrunnen for. Selv om den generelle samfunnsoppfatning ofte er medlidenhet ovenfor 

rusmiddelmisbrukere, så vet folk generelt ikke mye om dette sett fra 

rusmiddelmisbrukerens side, ofte oppleves det kun fra den siden som media fremstiller.
106

 

 

Taushetsplikten ovenfor rusmiddelmisbrukere kan også være et hinder for samarbeid 

mellom helsepersonell, slik at det er mulig å hjelpe rusmiddelmisbrukerne på en best mulig 

måte. Taushetsplikten kan også være et problem der det er viktig for en 

rusmiddelmisbruker å finne flere i samme situasjon. Det finnes mange ulike 

rusmiddelmisbrukere; noen er unge, noen gamle, noen bruker heroin, andre hasj osv.. Det 

finnes mange grader av rusmiddelmisbruk, og også mange ulike tilfeller. Det er viktig i en 

situasjon med for eksempel en ung rusmiddelmisbruker på 24 år, å kunne komme i kontakt 

med andre i sin egen situasjon, da det kan hjelpe den unge rusmiddelmisbrukeren, både 

med motivasjon, samhørighet og selvtillit. På den annen side kan vissheten om at det 

foreligger en taushetsplikt fra helsepersonellets side bidra til at en ung rusmiddelmisbruker 

tør å komme fram med sitt rusmiddelmisbruk, da han vet at dette vil holdes konfidensielt.. 
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En helsearbeider er begrenset pga. taushetsplikten, og denne plikten kan i ulike situasjoner 

gjøre det vanskelig å behandle rusmiddelmisbrukeren optimalt.  

 

Det finnes mange unntak fra taushetsplikten, og de viktigste ovenfor en 

rusmiddelmisbruker er først og fremst der det gis samtykke fra en rusmiddelmisbruker, jfr. 

helsepersonellovens § 22. I tillegg finnes det grunnlag for unntak der det er viktig at 

samarbeidende personell får opplysninger. En slik situasjon kan være aktuell der en 

rusmiddelmisbruker får et hjerteinfarkt, og det vil da være viktig at behandlende 

helsepersonell vet at pasienten også misbruker rusmidler, da rusmidlene kan være selve 

årsaken til hjerteinfarktet, og dette er viktig informasjon til det behandlende 

helsepersonellet jfr. § 25 ”…når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.” 

 

Ovenfor gravide rusmiddelmisbrukere, er det et viktig unntak i § 32; ” Uten hinder av 

taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten, 

når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er 

overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.”  Her må altså taushetsplikten 

ovenfor rusmiddelmisbrukeren vike hvis hun er gravid, og det er ”grunn til å tro” at barnet 

kan bli skadet. Det er beskyttelsen av fosteret som vil gå foran en rusmiddelmisbrukers rett 

til taushet; er rusmiddelmisbrukeren en tung misbruker, hun misbruker for eksempel 

heroin, vil det for helsepersonellet være lovbelagt at de må opplyse om dette til 

sosialtjenesten. Det kan være nok at de antar dette, det er ikke noe de må vite med 

sikkerhet, jfr. ”grunn til å tro”, da det er først og fremst det ufødte livet som skal beskyttes. 

Det er de rusmiddelmisbrukerne som har et betydelig rusmiddelinntak som skal rammes av 

denne, små ubetydelig rusmiddelinntak faller utenfor. 
107

 

 

Flere relevante unntak fra taushetsplikten ovenfor rusmiddelmisbrukere finnes i andre 

lover, for eksempel smittevernsloven, der det som tidligere skrevet må opplyses hvis for 
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eksempel rusmiddelmisbrukeren har HIV, da dette er en smittefare hvis han for eksempel 

deler sprøyter og har ubeskyttet seksuell omgang. 

 

4.11 Rett til samtykke 

 

Hovedregelen for å kunne gi helsehjelp til en rusmiddelmisbruker, er at det foreligger et 

samtykke fra rusmiddelmisbrukeren jfr. pasrl. § 4-1. Samtykkeretten henger sammen med 

autonomien, dvs. selvbestemmelsesretten til ethvert individ i samfunnet. Hvert individ skal 

kunne bestemme over seg selv, dvs. sin egen helse, sitt eget liv og sin frihet.
108

 Denne 

selvbestemmelsesretten kommer allikevel med modifikasjoner og det kan ikke samtykkes 

til noe som er uforsvarlig eller som er i strid med norsk rett. En rusmiddelmisbruker kan 

ikke samtykke til at hans liv blir tatt, da han ikke orker å leve med rusmiddelmisbruket, da 

dette er i strid med straffeloven, og også er uforsvarlig. Samtykke må også være et 

informert samtykke som tidligere nevnt under retten til informasjon.
109

 

 

En rusmiddelmisbruker kan hvis han ombestemmer seg, trekke tilbake sitt samtykke om 

behandling, jfr. pasrl. § 4-1 tredje ledd; ” Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake.”  

Rusmiddelmisbrukeren kan for eksempel ha fått innvilget LAR med metadon som 

legemiddel, og har i ettertanke ombestemt seg, og ønsker ikke å gå videre med 

behandlingen. Det er da viktig at helsepersonellet informerer rusmiddelmisbrukeren om 

hvilke konsekvenser dette kan få for ham. Er rusmiddelmisbrukeren en tung 

sprøytenarkoman som tidligere har tatt overdoser, kan LAR gjøre han rusmiddelfri. At han 

velger å droppe denne behandlingen kan føre til flere overdoser, og et livslangt løp med 

rusmiddelmisbruk. Det er derfor viktig at helsepersonellet innformerer om dette og 

eventuelle andre konsekvenser jfr. helsepersonellovens § 7.
110
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4.12 Rett til journalinnsyn 

 

Retten til å se sin egen journal jfr. pasrl. § 5-1, er viktig for å skape tillit mellom 

rusmiddelmisbrukeren og det behandlende helsepersonell. Da tverrfaglig spesialisert 

behandling ved rusreformene er blitt gjort om til en spesialisthelsetjeneste, er alle 

virksomheter som utfører behandlingen av rusmiddelmisbrukere pålagt til å gi 

journalinnsyn. 
111

  I retten til innsyn inngår alt fra røntgenbilder, pleieplaner og andre 

skriftlige nedtegnelser, men det gjelder også nedskrivninger i edb-systemer, da mye av 

journalnedtegnelsen i dag er databasert. Hovedregelen er altså at en rusmiddelmisbruker 

har rett på ubegrenset innsyn i sin journal. Dette er med på å skape mer forståelse og 

unngår misforståelser mellom rusmiddelmisbruker og helsepersonell.  

 

Unntak fra innsyn finnes i andre ledd; ” Pasienten kan nektes innsyn i opplysninger i 

journalen dersom dette er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig 

helseskade for pasienten selv, eller innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som 

står pasienten nær.” Et eksempel for å ” hindre fare for liv” kan være der en 

rusmiddelmisbruker som prøver å bli rusfri, har pådratt seg en alvorlig og farlig sykdom, 

og helsepersonellet vet at han har prøvd å ta selvmord flere ganger. En slik nyhet om en 

alvorlig sykdom kan da utløse et nytt selvmordsforsøk, og det vil være fare for 

rusmiddelmisbrukerens liv, og innsyn kan derfor på dette grunnlaget nektes. 

 

Det kan også hindres innsyn hvis det er ”klart utilrådelig” i forhold til personer som står 

rusmiddelmisbrukeren nær. Dette kan være situasjoner der en pårørende til 

rusmiddelmisbrukeren har gitt opplysninger om rusmiddelmisbrukeren, og der det er en 

reell fare for at hvis rusmiddelmisbrukeren finner ut at dette er gjort, vil ta igjen med 

represalier ovenfor den pårørende. Det må foreligge en reell fare for den pårørende, det er 

ikke nok at det er ubehagelig for han ovenfor rusmiddelmisbrukeren. 
112
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4.13  Rett til å klage  

 

Det inngår i rettighetene til behandling av rusmiddelmisbrukere, at de også har en rett til å 

klage på den behandling og eventuelle rettigheter de ikke har fått oppfylt, som de mener de 

har krav på. I henhold til pasrl. § 7-1 skal det først anmodes om at den aktuelle rettigheten 

det klages på, skal gjennomføres, og fører ikke dette frem, kan rusmiddelmisbrukeren klage 

til Helsetilsynet jfr. § 7-2. Det kan klages på alt fra retten til helsehjelp, vurderinger, retten 

til individuell plan, retten til å medvirke osv. Alt som står opplistet i § 7-1 første ledd, kan 

det klages på. Klagen går først til den delen av helsetjenesten som ikke har oppfylt 

rettigheten; der for eksempel en rusmiddelmisbruker har blitt nektet innsyn i sin journal jfr. 

§ 5-1. vil han ha mulighet til å anmode legen om å få se den igjen. Avviser legen denne 

anmodningen, kan rusmiddelmisbrukeren klage til Helsetilsynet i sitt fylket, som kan prøve 

alle sider av saken. Helsetilsynet kan enten treffe en ny realitetsavgjørelse, dvs. gi 

rusmiddelmisbrukeren innsyn i sin journal, eller de kan sende saken tilbake til 

underinstansen som må ta hensyn til Helsetilsynets konklusjoner og vurderinger.
113

 

 

Rusmiddelmisbrukere kan også henvende seg til pasientombudet og be dem ta opp saker 

som gjelder deres rettigheter jfr. pasrl. Kap 8, da pasientombudets oppgaver " omfatter 

offentlige spesialisthelsetjenester.” jfr. § 8-2 første ledd. Denne plikten til pasientombudet 

innefatter både de offentlige tjenestene og også de private tjenestene, så lenge de driver 

tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere med avtale med de regionale 

helseforetakene. 
114

 Et pasientombud skal sørge for råd, informasjon og også veiledning 

rundt rettighetene, og om en eventuell klage kan føre frem for en rusmiddelmisbruker. 

Pasientombudet er til for å hjelpe pasienter der det er behov. 
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4.14 Rett til erstatning 

 

I tillegg til retten til å klage jfr. pasrl. § 7-1, kan også rusmiddelmisbrukere kreve erstatning 

for tap som skyldes pasientskader. Dette reguleres av lov om erstatning ved 

pasientskader.
115

 En rusmiddelmisbruker som har lidt et tap som følge av en skade som er 

voldt under veiledning, undersøkelse, behandling o.l., og dette er skjedd ved en institusjon 

som tilbyr tverrfaglig behandling for rusmiddelmisbruk, kan hvis vilkårene etter denne 

loven er oppfylt, kreve erstatning. Det gjøres unntak for ” naturlige skader” som kan følge 

av en behandling, for eksempel forventede bivirkninger av metadon, kan det ikke kreves 

erstatning for, da dette er en påregnelig bivirkning av selve metadonbehandlingen. 
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5 RUSMIDDELMISBRUKERES RETT TIL BEHANDLING I SÆRLIGE 

SITUASJONER  

5.1 Rusmiddelmisbrukeres rett til behandling i fengsel 

 

Norge har et system i motsetning til mange andre land, der domfelte har rett til de samme 

tjenestene som resten av befolkning har. Dvs. at selv om en person befinner seg i fengsel, 

skal denne personen ha krav på de samme tjenestene. I motsetning til andre land, hvor ofte 

kriminalomsorgen står for utførelsen av enkelte tjenester i fengslet, er prinsippet om lik 

behandling for alle borgerne, både de utenfor og innenfor murene lovfestet i Norge. Dette 

gjelder altså pasientrettighetene for de innsatte med visse modifikasjoner. 
116

 Det er i flere 

fengsler etablert såkalte ”rusprogram”, som gir de innsatte med rusmiddelproblemer et 

tiltak til å komme seg ut av rusmidlenes tak ved hjelp av undervisning, ferdighetstrening og 

samtaler. 
117

 

 

De innsatte kan også overføres til soning i ulike institusjoner som behandler rusmiddel-

misbruk, hvis fengselet ikke kan gi den behandling de trenger, jfr. Straffegjennom-

føringslovens § 12. Denne overføringen fra kriminalomsorg til behandlingsinstitusjon kan 

skje når som helst i oppholdet, men det utføres ofte slik at det skjer en gradvis overgang for 

den innsatte, så han/hun blir mest mulig tilvendt tilbake til samfunnet. 
118

 

 

Det har også de to siste årene blitt innført en prøveordning for rusmiddelmisbrukere som 

normalt sett ville blitt dømt til ubetinget fengsel for sine kriminelle handlinger; i Oslo og 

Bergen er det satt i gang rehabiliteringsprogrammer, der den dømte isteden for fengsel, blir 

dømt til å gjennomføre et rehabiliteringsprogram, slik at dette på sikt kan forebygge 
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kriminaliteten og rusmiddelmisbruket. 
119

 

 

5.2 Gravide rusmiddelmisbrukeres rettigheter og andre særlige tvangstiltak etter 

sosialtjenesteloven 

 

Når det gjelder rettighetene til en rusmiddelmisbruker som er gravid, for eksempel en 

kvinne med et alvorlig heroinproblem, er disse tiltakene/rettighetene både frivillige og 

under tvang. Utgangspunktet er at det skal alltid prøves med frivillig tiltak før eventuelt 

tvang iverksettes, og den gravide kvinnen vil derfor stå på lik linje som de andre 

rusmiddelmisbrukerne i samme situasjon. Regler for tvang er lovhjemlet 

sosialtjenestelovens § 6-2a 
120

 Forskjellen mellom de gravide og ikke gravide 

rusmiddelmisbrukerne vil kunne oppstå der for eksempel kvinnen, som er en tung heroin- 

misbruker, ikke ønsker å benytte sine tiltak og rettigheter. Da det er et ufødt liv inne i 

bildet, har helsemyndighetene lov til å bruke tvang ovenfor den gravide for å unngå skader 

på foster, som tidligere skrevet under kapittelet om taushetsplikt. 

  

Annen hjemmel for tvang ovenfor rusmiddelmisbrukere finnes i sotjl.kap 6, § 6-2; det kan 

fattes vedtak om tvang ovenfor en rusmiddelmisbruker " Dersom noen utsetter sin fysiske 

eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak 

etter § 6-1 ikke er tilstrekkelig…" Utgangspunktet er altså at det forsøkes med frivillige 

tiltak før en eventuell tvangsinnleggelse finner sted. Det et strengt krav for å kunne 

tvangsinnlegge en rusmiddelmisbruker, og det må legges et forholdsmessighetsprinsipp til 

grunn, dvs. at den tvangen som benyttes må stå i forhold til det man vil oppnå for 

rusmiddelmisbrukeren i form av rehabilitering, rusmiddelfrihet og lignende. I løpet av 2003 

ble totalt 53 rusmiddelmisbrukere tvangsinnlagt, og av disse var 14 gravide.
121
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5.3 Rusmiddelmisbrukere som lider av en psykisk lidelse 

 

Av rusmiddelmisbrukere er det mange som også lider av psykiske lidelser, og dette blir kalt 

"dobbeltdiagnoser", dvs. personen har en diagnose både som rusmiddelmisbruker og en 

sinnslidelse. Det er av Statens helsetilsyn slått fast at ca. 4000 mennesker (1999) lider av 

begge deler, og spørsmålet blir da hva slags type behandling og hvilke rettigheter de med 

en slik dobbeldiagnose har i Norge. 
122

 Utgangspunktet er at behandlingen skal være den 

samme som de ”vanlige” rusmiddelmisbrukerne i Norge får, men forskjellen er at det må 

tas spesielle hensyn, nettopp fordi det er en dobbeltdiagnose. Utgangspunktet er at man må 

behandle de to diagnosene integrert innenfor enten psykiatrisk tiltak eller rustiltak, 

avhengig av hvilket problem som er det mest framtredende. Sosial- og helsedirektoratet har 

satt i gang arbeidet med å lage nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og 

oppfølging av pasienter med dobbelt diagnoser. Dette arbeidet vil være ferdig i 2009. 
123 

 

 

5.4 Rusmiddelmisbrukeres rett til behandling ved mindreårighet 

 

Pasientrettighetsalderen i Norge er 16 år, dvs. alle over 16 år har samtykkekompetanse i 

sine rettigheter. Dette betyr at ungdom med rusmiddelproblemer har de samme rettigheter 

til behandling som eldre rusmiddelmisbrukere. Det finnes allikevel flere unntak fra denne 

regelen. For det første er et av vilkårene for oppfyllelse av LAR, at rusmiddelmisbrukeren 

må være over 25 år, og for det andre gjelder samtykkekompetansen ikke hvis den unge 

rusmiddelmisbrukeren blant annet har en psykisk forstyrrelse jfr. pasrl. § 4-3 andre ledd. 

Det er da foreldrene som har samtykkekompetansen til den unge rusmiddelmisbrukeren jfr. 
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§ 4-5 første ledd eller barnevernet hvis det er de som har overtatt foreldreansvaret jfr. § 4-5 

andre ledd. Og pasientrettighetene vil da gjelde tilsvarende likt.  

 

Er den unge rusmiddelmisbrukeren under pasientrettighetsalderen på 16 år, vil det være 

foreldrene eller barnevernet som har ansvaret og samtykkekompetanse på vegne av 

rusmiddelmisbrukeren jfr. pasrl. §§ 4-4 første og andre ledd. Et utgangspunkt er at selv om 

den unge rusmiddelmisbrukeren er under 16 år, skal det legges vekt på hans meninger i 

tiltak som skal iverksettes og hva personen mener om sin egen situasjon jfr. pasrl. § 4-4 

tredje ledd. Selvbestemmelsesretten i Norge er et viktig prinsipp, og den er sterkere der 

pasienten er myndig enn der han ikke er det, men det er allikevel en viktig del av 

pasientrettighetene at barnet får si sin mening, og være med på å bestemme så langt det lar 

seg gjøre når det gjelder både hva som skal skje i behandlingen, og i bruken av rettighetene 

 

5.5 Ventetidsgaranti til unge rusmiddelmisbrukere 

 

Barn og unge er mer sårbare og utsatte enn de voksne, og det er derfor fremsatt en 

lovforandring med hjemmel i pasientrettighetslovens § 2-1 syvende ledd; ”Departementet 

kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastsettelse av og informasjon om tidsfristen 

for å yte helsehjelp som nevnt i annet ledd, herunder en frist for når barn og unge under 23 

år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet senest skal motta nødvendig 

helsehjelp." Det skal i prioriteringsforskriften fastsettes en frist for at unge under 23 år, skal 

få en vurdering innen 10 dager, isteden for 30 dager som gjelder for de over 23 år, jfr. 

pasrl. § 2-4, og også at fristen for å få nødvendig helsehjelp etter § 2-1, skal settes til 65 

virkedager, dvs. 90 kalender dager som er ca 3 mnd.
 
Dette innebærer for unge 

rusmiddelmisbrukere, at de slipper å vente like lenge på behandling som en 

rusmiddelmisbruker over 23 år. Dette er en veldig viktig rettighet, da unge 

rusmiddelmisbrukere er meget sårbare og ofte mer umodne enn en voksen 

rusmiddelmisbruker. Ved å gi en ung rusmiddelmisbruker en raskere kartlegging og 

behandling kan dette hindre at han får et langt liv med rusproblemer og kanskje også 

kriminalitet og andre problemer. Jo tidligere det blir grepet fatt i problemet, jo bedre er det. 
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Å gripe fatt i rusproblemet tidlig gjelder generelt for både de unge og eldre 

rusmiddelmisbrukere, men de unge er ofte mer utsatt enn de eldre, og det er derfor viktig at 

de får raskere behandling. 

 

At det innføres en ventetidsgaranti på maks 90 dager for unge under 23 år, innebærer ikke 

alt det trengs flere behandlingsplasser, men hovedpoenget er at de unge som har ventet 

lenge på å få plass, nå skal få denne plassen til behandling raskere. Ventetiden skal altså 

forkortes. I 2006 var det 7500 unge personer under 23 år, som hadde psykiske lidelser eller 

rusmiddelavhengighet som ventet i over 90 dager. Det er denne ventetiden som nå vil bli 

satt til maks 90 dager, og dette vil ikke bare hjelpe den unge rusmiddelmisbrukeren selv, 

men også samfunnet som helhet, da tidligere behandling og kartlegging kan på lang sikt 

føre til færre unge med rusmiddelproblemer, og eventuelt mindre kriminalitet på lang 

sikt.
124
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6 RUSMIDDELMISBRUKERES RETT TIL BEHANDLING I PRAKSIS 

 

Målet med rusreformene i 2004 var først og fremst å styrke helsetilbudet til 

rusmiddelmisbrukere, å skape en helhet i tilbudet som forelå for rusmiddelmisbrukere og 

det skulle være likhet mellom rusmiddelmisbrukere, samtidig som de fikk pasientstatus 

etter pasientrettighetsloven. Spørsmålet som må stilles er hvordan dette har fungert i 

praksis siden rusreformen kom i 2004; er helsetilbudene blitt styrket, fungerer 

pasientrettighetsloven anvendt på rusmiddelmisbrukere, og blir alle behandlet likt uansett 

bosstedsregion? Er disse målene oppnådd, og får rusmiddelmisbrukere de rettighetene de 

har krav på der de oppfyller vilkårene?  

 

6.1 Nødvendig helsehjelp i praksis 

 

Etter evaluering av rusreformen viser det seg at andelen rusmiddelmisbrukere som 

oppfyller kravet til nødvendig helsehjelp jfr. pasrl. § 2-1, varierer mellom de ulike 

regionale helseforetakene.
125

 Sammenligner man det tidligere Helse Øst med tidligere 

Helse Sør (nå sammenslått til Helse Sør-Øst), derav Helse Øst har 1407 personer som er 

henviste, og Helse Sør har 1354 personer, er prosentandelen av de som får oppfylt kravet til 

rett til nødvendig helsehjelp betydelig forskjellig; mens Helse Øst har en prosentandel på 

90 prosent, har Helse Sør 52 prosent av de henviste, når antall personer som blir henvist 

omtrent utgjør det samme. Hvorfor har disse variasjonene oppstått, særlig når et av 

hovedformålene med rusreformen var å gjøre tilbudene til rusmiddelmisbrukere mer 

helhetlig og likt over hele landet? 

 

Disse forskjellene har altså oppstått til tross for at det brukes samme regelverk over hele 

landet, dette viser derfor at praksis og hvordan det enkelte helseforetaket velger å tolke 

regelverket jfr. pasientrettighetsloven, er varierende, og dette er hovedgrunnen til at slike 
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forskjeller har oppstått. Innad i en helseregion kan det finnes mange ulike 

vurderingsinstanser som kan tolke retningslinjene og regelverket forskjellig. Dette fører 

derfor til at den enkelte rusmiddelmisbrukeres rettigheter vil variere etter hvor han har sin 

bostedsregion; en rusmiddelmisbruker kan for eksempel oppfylle kravene til nødvendig 

helsehjelp jfr. pasrl. § 2-1 i Helse Nord, mens et likt tilfelle kan få avslag på rett til 

"nødvendig helsehjelp " i Helse Sør-Øst, og blir sendt tilbake til førstelinjehelsetjenesten.  

 

Dette er klart i strid med hovedmålsetningen for rusreformene, og det var derfor ventet at 

det skulle utarbeides forslag til felles vurderingskriterier, slik at disse ulikhetene mellom 

helseregionene kunne utslettes.
126

 Resultatet ble en veileder fra Sosial- og helsedirektoratet; 

hovedformålet ved denne er å veilede i å tolke regelverket riktig og skape god og lik 

praksis. Veiledningen vil derfor bidra til å skape rettferdighet i form av mer likverdig 

behandling i hele landet. 
127

 

 

6.2 Ventetiden for å få oppfylt de ulike rettighetene 

 

Det vil som oftest alltid, være en viss ventetid for å komme inn på de ulike tiltakene som 

rusmiddelmisbrukere oppfyller vilkårene til, da det er begrensede plasser i de ulike 

institusjonene. Hvorfor det er begrenset med ledig plass blir et bevilgningsspørsmål som 

jeg ikke videre vil gå inn på her. Det som jeg vil ta opp, er hvor lange ventetider det er i 

praksis i dag, og om det har blitt en forkortning av ventetiden for behandling etter 

rusreformen?  

 

På nettsiden frittsykehusvalg.no, kan enhver rusmiddelmisbruker gå inn å se hvor lang 

forventet ventetid det er for å komme inn på tiltak i de ulike sykehus og andre institusjoner. 

Ofte blir den forventede ventetiden kortere en angitt, da det blir ledige plasser tidligere, da 
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for eksempel rusmiddelmisbrukere avbryter behandling eller blir ferdig fortere enn 

estimert.
128

 

 

Etter en undersøkelse som sammenligner ventetider før og etter rusreformen, fra 2003 og i 

2006, viser det seg at de reelle ventetidene for korttidsbehandling har økt, mens ventetiden 

for langtidsbehandling har gått litt ned. En grunn til økningen kan være det faktum at antall 

henvisninger har gått opp etter rusreformen, da både sosialtjenesten og fastlegen kan 

henvise til spesialisthelsetjenester. En årsak til nedgangen er pga. brudd i behandlingen fra 

rusmiddelmisbrukerens side.
129

 

 

6.3 Brudd i behandlingsprosessen 

 

Et viktig mål med rusreformen var å gjøre det tverrfaglige samarbeidet mer helhetlig og 

samkjørt slik at kvaliteten på alt fra behandling, undersøkelser til henvisninger skulle bli 

bedre. Det framkommer av evalueringsrapporten,
130

 at mange brukere ikke har noe i mot 

ventetider på behandling, da de ofte kan bruke ventetiden til å få en avslutning på sitt lange 

liv med rusmidler, eller det at de er så fast bestemt på den beslutning de har tatt, at 

ventetiden ikke betyr noe. Et brudd i selve behandlingen i behandlingsprosessen kan ha 

motsatt effekt av ventetiden, og bidra til at en rusmiddelmisbruker ikke klarer 

hovedmålsetningen sin, å bli rusmiddelfri. 
131

 

 

Årsakene til brudd i en behandlingsprosess kan oppstå rett etter en rusmiddelmisbruker har 

fått konstatert en rettighet. Han oppfyller vilkårene for nødvendig hjelp, og vil gjerne få 

plass på behandlingsinstitusjon med engang. Det første bruddet i denne prosessen oppstår 
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når han må vente på ledig plass for å starte behandlingen til tross for at evalueringer viser at 

mange rusmiddelmisbrukere betrakter denne ventetiden som positiv.  

 

En annen årsak kan være der en rusmiddelmisbruker har fullført et avrusningstiltak, og 

hvor han ikke direkte får plass på en døgninstitusjon. Etter et slikt avrusningstiltak vil en 

rusmiddelmisbruker være svært sårbar og utsatt for tilbakefall, og et tidsavbrudd etter 

avrusningen kan føre til tilbakefall for rusmiddelmisbrukeren.  

 

Den tverrfaglige tjenesten kan også være et hinder for at behandlingsprosessen ikke er 

optimal. Henvisninger, undersøkelser og utredninger som den tverrfaglig 

spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om, kan føre til at det blir pauser og forsinkelser 

pga. dårlig samarbeid mellom de ulike helsetjenestene.  

 

Andre årsaker til brudd i behandlingsprosessen kan finnes innad i selve behandlingen. 

Dårlige relasjoner mellom rusmiddelmisbrukeren og det behandlende personell, 

misforståelser og dårlig oppfølgning, kan føre til at rusmiddelmisbrukeren avbryter sin 

behandling og gir opp sitt mål. 
132

  

 

Selv om en rusmiddelmisbruker dermed oppfyller retten til behandling, er bruddene i 

behandlingsprosessen med på å uthule hovedformålet med disse rettighetene, da et brudd i 

form av et opphold, ventetider eller dårlige relasjoner, kan føre til at en rusmiddelmisbruker 

forblir en rusmiddelmisbruker, og ikke klarer å bli rusmiddelfri. 

 

6.4 Individuell plan i praksis 

 

Etter en undersøkelse sendt ut til alle landets sosialkontorer i alle kommuner, hvor 218 

kommuner av 430 kommuner kom med tilbakemelding angående hvordan de oppfatter 

situasjonen før og etter rusreformen, ble det foretatt en undersøkelse om hvordan 
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individuell plan og pasientrettighetene blant rusmiddelmisbrukere ble etterspurt. Etter 

undersøkelsens resultater viser det seg at rusmiddelmisbrukere i liten grad etterspør 

informasjon om pasientrettigheter (80 %). 
133

  

Årsakene til dette kan være flere; for det første at de ikke er klar over sine rettigheter, og 

mange er heller ikke klar over rusreformene som har forandret rettighetene deres og de bryr 

seg heller ikke om dette. En annen grunn kan være det faktum at mange 

rusmiddelmisbrukere føler at det er lite forandringer som har skjedd i forhold til sin egen 

situasjon. De må vente uansett for plass på institusjon, og føler at lite har endret seg. 

 

Når det gjelder individuell plan, er resultatet fra undersøkelsen at 15 % av 

rusmiddelmisbrukere i stor grad tar i mot tilbudet om individuell plan. Mens 51 % gjør 

dette i en viss grad. En rusmiddelmisbruker har ingen plikt til å ta imot tilbudet om en 

individuell plan, og undersøkelsen viser også at det er mange som ikke benytter seg av 

dette. Årsakene kan være flere; mange kan føle at det ikke har noe å si på den behandlingen 

de får, og de ser ikke viktigheten i en slik plan da de ikke har fått nok kunnskap om retten 

individuell plan, eller at de rett og slett ikke bryr seg om denne rettigheten. 
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7 KONKLUSJON 

 

Rettighetene som eksisterer for rusmiddelmisbrukere, har klart endret seg gjennom de siste 

hundre årene som et resultat av samfunnets utvikling og teknologi. Anerkjennelse av 

rusmiddelmisbrukere som pasienter etter pasientrettighetsloven har gitt 

rusmiddelmisbrukere nye og viktige rettigheter. Dette kan være medvirkende til å øke deres 

mulighet for å komme ut av rusmiddelavhengigheten. De nye rettighetene bidrar i tillegg 

med på å forandre samfunnets oppfatning av rusmiddelmisbrukere, da de nå stilles på lik 

linje med andre pasienter. Pasientrettighetene i pasientrettighetsloven er nye for 

rusmiddelmisbrukere, og evalueringen av rusreformene viser at mye av arbeidet er fortsatt 

igjen. Det er lange ventelister til behandling, og mange rusmiddelmisbrukere føler at de 

møter motstand både av helsepersonell og resten av samfunnet, noe som fører til at mange 

ikke benytter seg av disse rettighetene. Dette kan være pga. den motstanden de føler de 

møter, eller det at de gir opp, da det tar for lang tid før disse rettighetene blir oppfylt. Det 

mangler også mye kunnskap om disse pasientrettighetene, så vel fra 

rusmiddelmisbrukerens side som fra helsepersonellets side. Det må jobbes med utdanning 

av fagfolk, og det trengs flere og bedre tilrettelagte behandlingstilbud. Mye arbeid gjenstår, 

og med tilbakemeldinger fra blant annet rusmiddelmisbrukere selv, helsepersonell og 

organisasjoner vil disse rettighetene bli bedre tilpasset i fremtidige lovendringer, slik at 

lovgivningen kan gjenspeile målet med rusreformen.  

 

Det har vært en betydelig overgang for helse-Norge i forbindelse med rusreformene i 2004, 

da det tar lang tid å legge om systemer som har vært tidligere; nye ansvarsområder har 

kommet og forsvunnet, og dette er overganger som tar tid.  

 

Rettighetene til rusmiddelmisbrukere har endret seg, og vil i de kommende årene endres, 

utvikles og forsterkes, og vil være en viktig del for å hjelpe rusmiddelmisbrukere til 

rusmiddelfrihet, og gi dem et fullverdig liv. 
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