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Høring NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp - Oversendelse av høringssvar 
fra Helse Sør-Øst RHF 

 
Helse Sør-Øst RHF takker for muligheten til å gi høringsinnspill på Rusreformutvalgets 
utredning. Vi er kjent med at underliggende helseforetak vil avgi egne høringsuttalelser. 

 
Helse Sør-Øst RHF støtter retningen Rusreformutvalget peker ut for dette området, og 
som innebærer en dreining av myndighetens reaksjon, fra straff til helsehjelp, når det 
gjelder personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. Helse Sør-Øst 
RHF regner det som sannsynlig at reformen vil bidra til at personer med rusavhengighet 
lettere komme til behandling, at annen sykdom kan diagnostiseres og behandles, samt at 
skam og stigmatisering kan reduseres. 

 
Helse Sør-Øst RHF mener det er fornuftig at endringene vil omfatte rekreasjonsbrukere 
og personer med langvarig bruk og avhengighet av narkotika da det i praksis vil være 
glidende overganger mellom disse gruppene. 

 
Kritikere av forslaget om avkriminalisering av rusmiddelbruk frykter at mange 
ungdommer ikke vil oppfatte forskjellene mellom legalisering og avkriminalisering. 
Helse Sør-Øst RHF har forståelse for slike bekymringer og vil derfor understreke 
viktigheten av forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og ungdom. 

 
Reformen vil føre til en forventning om god tilgjengelighet av tilbud. Det vil derfor, både 
innen kommune- og spesialisthelsetjenesten, være viktig å utvikle gode 
behandlingsopplegg for å kunne gi rusmiddelbrukere tilpassede tilbud i en tidlig fase. 

 
 

 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, 
Oslo og Innlandet. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres 

spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private 
leverandører og avtalespesialister. 
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Helse Sør-Øst RHF merker seg at mindretallet i utvalget frykter at mangel på sanksjoner 
vil føre til at mange ikke møter opp ved innkalling til rådgivende enheter for 
narkotikasaker. Hvis utelatelse av oppmøte ved enhetene skulle føre til straffelignende 
reaksjoner, vil dette kunne oppfattes å stride mot reformens intensjon. Helse Sør-Øst 
RHF mener det vil være viktig å arbeide med ulike tiltak for å stimulere til oppmøte og at 
det drives oppsøkende virksomhet. 

 
Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å opprettholde politiets avdekkings- og 
forebyggingsfunksjon når det gjelder narkotikasaker. Det kriminalitetsforebyggende 
arbeidet vil fortsatt være viktig selv om narkotikabruk blir avkriminalisert. Det er 
nødvendig at politiet fortsatt prioriterer å avdekke salg og bruk av narkotika spesielt når 
det gjelder barn og unge. 

 
Helse Sør-Øst RHF vil tilrå at det formuleres tydeligere krav til kompetanse i rådgivende 
enheter for narkotikasaker. 

 

Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

     
 

Jan Frich Cecilie Skule 
viseadministrerende direktør avdelingsdirektør 
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