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SVAR FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET PÅ OSLO KOMMUNES 

SØKNAD OM Å FÅ IVERKSETTE ET PRØVEPROSJEKT MED HEROINASSISTERT 

BEHANDLING 

 

Jeg viser til bystyrets vedtak av 03.02.2016 : «Bystyret ber byrådet søke regjeringen om et 

prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne.» 

 

Vedlagt oversendes til orientering brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 08.04.2016 der 

Oslo kommunes søknad om å få iverksette et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling, 

avslås. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Inga Marte Thorkildsen 

byråd 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

 

Vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 08.04.2016 
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201504441 16/2603-      08.04.2016 

 

Søknad om å få etablere et prøveprosjekt for heroinassistert behandling 

 

Det vises til brev av 11. mars d.å. vedr. ovennevnte sak. Spesialisthelsetjenesteavdelingen i 

departementet svarer på vegne av statsråden. 

 

Som kjent gjennomførte Norges Forskningsråd på oppdrag av departementet en 

konsensuskonferanse i juni 2011 om heroinassistert behandling. I Forskningsrådets rapport fra 

konferansen ble det gitt følgende definisjon av konsensuskonferanse:  

 

"Konsensuskonferanser skal bidra til å fremme god medisinsk praksis og riktige 

prioriteringer i helsevesenet. Slike konferanser arrangeres når det er faglig uenighet eller 

usikkerhet om verdien av et tiltak, når det finnes få retningslinjer for hvordan et 

problemområde skal håndteres i praksis eller når det er viktig å finne et kunnskapsbasert 

grunnlag for avgjørelser og prioriteringer i helsepolitikken". 

 

I Forskningsrådets rapport ble det avslutningsvis oppsummert på følgende måte:  

 

"Panelet finner at kunnskapsgrunnlaget for å innføre heroinassistert behandling i Norge 

er svakt. Det skyldes særlig følgende forhold: 

 

a. Store deler av den gruppen som av mange omtales som ønsket målgruppe for et tilbud om 

heroinassistert behandling (omtalt som ”hard to reach”-gruppen), er ikke inkludert i de 
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internasjonale studiene av heroinassistert behandling. I hvilken grad denne gruppen ville 

kunne ha nytte av et slikt tilbud, og da sannsynligvis i kombinasjon med andre tiltak, vet vi 

derfor lite om. En klarere definisjon av målgruppe for et eventuelt tiltak er uansett påkrevet, 

slik at behandlingen tilpasses pasientene – ikke omvendt. 

b. Panelet vurderer effektene av heroinassistert behandling å være bare beskjedent bedre enn 

effektene av annen substitusjonsbehandling, for de inkluderte pasientene. Denne konklusjonen 

styrkes av det faktum at de pasientene som er inkludert i studiene i utgangspunktet, er 

pasienter som ikke har ønsket og/eller ikke har hatt nytte av annen substitusjonsbehandling. 

På denne bakgrunn framstår de positive resultatene i favør av heroinassistert behandling som 

enda mer beskjedne. 

c. De internasjonale studiene viser et stort frafall i løpet av få år av behandlingen. Det er 

indikasjoner på at frafallet er størst blant pasienter med svakt nettverk, høy komorbiditet og 

svak sosial fungering. Kontrollert for dette, kan det synes som om effektene av heroinassistert 

behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst behov for et alternativ 

tilbud til substitusjonsbehandling, slik denne behandlingen i dag tilbys". 

 

På bakgrunn av den oppsummering som er gjengitt ovenfor, fant departementet i 2011 ikke 

grunnlag for å kunne innføre en prøveordning med heroinassistert behandling. 

Etter departementets vurdering er det ikke fremkommet ny internasjonal kunnskap av 

avgjørende betydning som gir grunnlag for å innføre heroinassistert behandling – verken som 

et prøveprosjekt eller som en permanent ordning. 

 

Slik det fremkommer i punkt c i oppsummeringen fra Forskningsrådet ovenfor "….synes som 

effektene av heroinassistert behandling er svakest for den delen av målgruppen som har størst 

behov for et alternativ tilbud til substitusjonsbehandling...". Departementet vurdere derfor at 

det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige for å kunne gi den aktuelle 

pasientgruppen mer treffsikre tilbud. Som kjent la Regjeringen frem opptrappingsplanen for 

rusfeltet (Prop 15. 15 S (2015-2016)) i november i 2015. Denne planen inneholder en rekke 

tiltak som vil komme den aktuelle pasientgruppen til gode - slik som flere mottakssentre i de 

større byene, sørge for økt utbygging av oppsøkende behandlingsteam etter modell av ACT-

team, lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av LASSO og lavterskeltilbud etter 

modell av Gatehospitalet – for å nevne noen. Videre vil Regjeringen vurdere innføring av en 

24-timers behandlingsgaranti der det sikres at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen 

behandling innen 24 timer etter avrusning.  

 

Dessuten er det grunn til å nevne at det i 2014 ble gjennomført en omfattende anskaffelse 

innen TSB der de regionale helseforetakene kjøpte i alt 200 nye behandlingsplasser og der 

noen av disse plassene var til ROP-pasienter (pasienter med omfattende psykiske lidelser ved 

siden av sin rusavhengighet). I tillegg har Helsedirektoratet nå fått i oppdrag å iverksette et 

utviklingsarbeid om pakkeforløp både på psykisk helseområdet og rusområdet. Dette skal 

gjøres i samarbeid med brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/relevante fagmiljøer og 

KS. 

  

 

 



Side 3 

 

 

 

 

På grunnlag av de forhold som er beskrevet i dette brevet, vil Oslo kommune sin søknad om 

et prøveprosjekt for heroinassistert behandling ikke bli imøtekommet. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Cathrine Meland (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Christian Sohlberg 

 fagdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 


