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Høringssvar fra ADHD Norge 

 

 

Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika  

 

ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med AD/HD 

og deres familier. ADHD Norge arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for 

AD/HD både for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen 

generelt. Våre grunnleggende verdier er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd.  

 

Stoltenbergutvalgets mandat var i starten ment for de mest belastede narkotikaavhengige 

i Norge og man skulle se på hvordan hjelpetilbudene kunne bedre innrettes, tilrettelegges 

og tilpasses denne gruppen. Stoltenbergutvalget fikk senere utvidet sitt mandat til å 

omfatte alle rusavhengige, som omfattet ungdom i tillegg til deres pårørende, men unnlot 

å diskutere tiltak mot alkoholmisbruk, som jo er det mest brukte rusmiddelet ved 

behandling i dette landet. Det utvidete mandatet skaper diskusjoner på et enormt og 

komplekst tema.  

 

 

Forebygging:  

 

ADHD Norge støtter forslaget om bred internettmobilisering og holdningsarbeid i skolen. 

Økt holdningsarbeid mot skolen og ungdom er viktig, og man må arbeide for å finne 

kampanjer som nytter. Samtidig må man rette holdningskampanjer mot foresatte og 

samfunnet for øvrig. 

 

Reaksjonsformer ved bruk og besittelse av narkotika. 

ADHD Norge støtter forslaget om tilbud om oppfølging som alternativ til påtale og 

anmerkning i strafferegisteret. Politiet driver mye bra forebyggende arbeid og har blitt 

flinkere til å sette inn alternative tiltak mot unge, med fokus på grenser og konsekvenser i 

stedet for straff. 
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Behandling: 
 

ADHD Norge er positive til å opprette egne MO – sentre, men det må sikres et likeverdig 

og tigjengelig tilbud både i sentrale strøk og i distrikts - Norge. Å sette fokus på 

brukerens liv og fremme samhandling mellom tjenestene er positivt for de hardt belastede 

rusavhengige. Det er viktig å gi disse menneskene adekvat hjelp slik at de kan få et 

verdig og meningsfylt liv. Det må være fokus på rehabilitering og mål om egen bolig. 

Systematisering og samhandling mellom tjenestene må utvikles og det må etableres felles 

holdninger til brukerne hvor brukernes beste står i fokus.   

MO – sentra kan utgjøre bindeleddet mellom 1.linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, 

men organiseringen av sentra bør utredes nærmere.  

 

ADHD Norge er likevel bekymret for at MO – sentra skal bli en møteplass hvor alle 

rusavhengige møtes på et sted, og hvor ungdom som kan være i en startfase av en 

ruskarriere møter de mest belastede rusavhengige. For ungdom må man sette inn 

differensierte og individuelt tilpassede tiltak tidligst mulig.   

 

Sikre tydelig ansvars- og arbeidsdeling mellom psykisk helse og rusfeltet. 

Utvalget begrunner sitt forslag med at personer med dobbeltdiagnoser blir skjøvet frem 

og tilbake mellom tjenester. ADHD Norge mener dette må løses med økt samarbeid og 

omforent verdimessig forankring i de ulike virksomheter. Ikke minst er dette et 

lederansvar.  
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