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Høringssvar fra Helsedirektoratet - forslag til endring i vedlegg I til forskrift om faste grenser 
for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. 

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om faste grenser 
for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste grenser). 
Frist for å sende inn høringssvar er 30. september 2021. 
 
Bakgrunnen for høringen er, som uttalt i forarbeidene til loven (Prop. 9 L 2010-2011), at 
forskriften skal være dynamisk og de faste grensene bør oppdateres jevnlig, jf. nye 
vitenskapelige publikasjoner og bruksmønsteret for rusmidler.  
 
En referansegruppe med deltagere med medisinsk- og rettstoksikologisk fagkompetanse ble 
nedsatt i 2020. Referansegruppen skulle vurdere eksisterende faste grenser og utrede forslag til 
faste straffeutmålingsgrenser for amfetamin og metamfetamin. Helsedirektoratet var 
representert i arbeidsgruppen. 
 
Formålet med endringene er å gi økt trafikksikkerhet, fremme likebehandling av andre stoffer 
og alkohol samt effektivisere saksgangen.  
 
Helsedirektoratets vurderinger 
 
Helsedirektoratet støtter forslagene i høringsnotatet. Vi vurderer at referansegruppen har gjort 
et solid og arbeid, herunder ved et omfattende forskningssøk som ligger til grunn for de faglige 
vurderingene. De fleste anbefalingene fra referansegruppen har vært enstemmige.  
 
Vi har noen få innspill til høringsnotatet:  
 
Helsedirektoratet støtter at konsentrasjonen av opioider vurderes samlet etter prinsippet om 
summering av konsentrasjoner. Tilsvarende støtter vi at benzodiazepiner vurderes samlet. 
Pregabalin (Lyrica®) er et vanedannende legemiddel som brukes i kombinasjon med rusmidler. 
Vi mener at det bør vurderes å fastsette straffbarhets- og straffeutmålingsgrenser også for 
dette legemiddelet.  
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Departementet ønsker særlig innspill på spørsmålet om straffbarhetsgrenser for amfetamin og 
metamfetamin. Som både mindretallet og flertallet i referansegruppen fremhever så er 
kunnskapsgrunnlaget svakt for fastsettelse av en slik grense. Sentralstimulerende rusmidler 
skiller seg i virkning fra sederende rusmidler og den individuelle variasjonen vil kunne være 
betydelig. Et generelt føre-var prinsipp kan være rimelig å legge til grunn. Det kan for eksempel 
formuleres som at grensen bør gå ved en konsentrasjon som hos noen vil kunne påvirke 
kjøreevnen på en negativ måte. Bruk av amfetamin som prestasjonsfremmende middel tilsier at 
noen vil kunne oppleve bedret kjøreevne (f.eks. hos jagerflypiloter), men dette bør anses 
underordnet i og med at straffbarhetsgrensen skal gjelde for alle. Vektlegging av et føre-var 
prinsipp peker samlet sett i retning av å støtte flertallets vurdering på dette punktet.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helen Brandstorp e.f. 
direktør 

Wenche Dahl Elde 
avdelingsdirektør 
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