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HØRINGSUTTALELSE PÅ "NASJONAL HELSEPLAN FOR 2007 - 2010"
FRA FAGRÅDET  INNEN RUSFELTET I NORGE.

Takk for at Fagrådet innen Rusfeltet i Norge som den samlede fellesorganisasjonen for de
virksomheter innen rusfeltet har blitt invitert til denne høringsrunden.

Innledning:
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge ser ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved verken de
overordnede juridiske eller faglige implikasjoner av de veivalg som her skisseres for
somatisk helsetjeneste. Som talerør for ruspasienters beste og for et samlet rusfelt synes
Fagrådet likevel at den uttalte satsing på rusbehandling kommer forsvinnende lite frem i
dokumentet. Fokus på de individuelle, relasjonelle og samfunnsmessige konsekvenser av
rusmiddelbruk i Norge er så og si fraværende i dokumentet. Dette er en alvorlig svakhet ved
utkastet til Nasjonal Helseplan og dette kunne med hell utdypes nærmere under Utfordring
for de kommunale tjenestene

Fagrådet ønsker at temaet knyttet til rusrelaterte problemer må tas med hele veien fra
primærhelsetjeneste opp til spesialisert tverrfaglig rusbehandling og må komme tydeligere
fram i Nasjonal helseplan

Rus som eget satsningsområde.
Det er mer enn to år siden behandling av rusmiddelavhengige ble et eget område under
spesialisthelsetjenesten gjennom Rusreformen og da som et eget likeverdig
spesialistområde: Tverrfaglige spesialiserte tjenester for rusmiddelavhengighet. Det er
derfor urovekkende at utkastet til Nasjonal helseplan gjenspeiler det Fagrådet fortsatt
frykter: Rus nevnes under (den ganske lille) omtalen av psykisk helsevern, og symbolsk kan
det allerede nå se ut til at feltet blir slukt, dvs. tatt opp i Psykisk helsevern og dermed
utslettet som et eget spesialistområde.

Rusmiddelbruk og rusproblemer er et gjennomgripende trekk ved vårt samfunn og måter å
ruse seg på endrer seg kolossalt over tid. Denne historikken skulle Fagrådet gjerne sett
nedfelt både mellom og på linjene i den forståelse av helse som planen viser.

Rusens mange sider.
I en Nasjonal helseplan må effekter av rusmiddelbruk, og i særlig grad alkohol som
rusmiddel, synliggjøres. Planen må si noe om retning på tiltak når det gjelder både
"kommunal" og "statlig" helsestell for folk med destruktive rusvaner, avhengighetsproblemer,
skader og misbruk. Fagrådet finner også at planen mangler en synliggjøring av hvordan
rusing i alminnelighet (alkohol, hasj) gjennomsyrer helsefeltet med akutte, kroniske, direkte
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og indirekte skader som følge av inntak av rusmidler. Her må det anlegges et
forebyggingsperspektiv som må synliggjøres på mer konkrete måter enn at det innimellom
satses på kampanjer som både fagfelt og statens egne forskere vet ikke fungerer! Det er
også av viktighet at planen anlegger et tydelig perspektiv på at pårørende av
rusmiddelavhengige har det vanskelig og at de ofte sliter med usynlige, og synlige
helseplager som langt på vei kan avhjelpes med tilrettelagt behandling og støtte.

Nasjonal helseplan kan ikke være så overordnet at Fagrådets påpekninger om manglene blir
for detaljert. Det er i så fall viktig å understreke at dersom planen skal ta på alvor det faktum
at ruspasienter skal ha pasientrettigheter, ha tilrettelagt behandling og møte rettferdighet og
respekt både i helsetjenestene og i samfunnet,  så må det,  slik Fagrådet ser det,  tas noen
forpliktende grep som sikrer at dette blir gjennomgående i hele det brede helsevesenet.
Det må ikke minst bety en omfattende og solid opptrapping av helsetjenestene til
rusmiddelavhengige og rusmiddelskadde på kommunalt nivå, slik at personer med
rusrelaterte lidelser som er pasienter i spesialisthelsetjenesten i kortere eller lengre
periode(r), også får adgang til de allmenne rettigheter og goder befolkningen for øvrig nyter.

Fagrådet innen Rusfeltet ii Norge ønsker en videre dialog med Helse- og
omsorgsdepartementet om disse sentrale utfordringene i dagens Helse- Norge og i det
videre arbeidet med en Nasjonal helseplan.

For øvrig synes høringsnotatet til Nasjonal helseplan å ha tatt opp i seg mange elementer
som Fagrådet hilser med glede. Kapittelet om forsking i den kommunale helsetjenesten er et
svært viktig punkt, og generelt vil Fagrådet understreke den store forskningsmangelen som
det i en årrekke har vært innen rusfeltet både på kommunalt og statlig ansvarsområde.

Videre er det positivt  at det i planen legges vekt på å få  frem behandlingslinjer. Her kunne
det imidlertid spesifiseres  mer angående tverrfaglig sammensatte  tjenester med fokus på rus
og psykiatri.

Fagrådet er også glade for at Nasjonal Forpliktende Opptrappingsplan for Rusfeltet er
særskilt nevnt.

23. juni 2006
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Erli Pedersen
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