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Innspill til arbeidet med utreding av heroinassistert behandling 
 
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, MARBORG, LAR-Nett Norge og proLAR 
er fire brukerorganisasjoner som reagerer på sammensettingen i ”Heroin utvalget”. 
 
Når det først settes ned et utvalg, bør kompetanse og erfaring vurderes i forhold til hvem som 
bør være med. At det i tillegg er med sentrale personer fra politiske partier, politi og 
presteskap kan aksepteres, dersom formålet er å spre kunnskap. 
 
Brukermedvirkning på systemnivå handler om å bruke brukerorganisasjonene, som har 
organisert sin kunnskap. Vi har klare retningslinjer om hva dette innebærer. 
Brukermedvirkere på systemnivå skal være likeverdige all annen kompetanse. Representanter 
fra brukerorganisasjonene skal ideelt sett være med i alle prosser, som i dette tilfelle berører 
rusavhengige. 
 
At brukerorganisasjonene også kan være uenige, betyr bare at flere brukerorganisasjoner må 
med i utvalget. På denne måten vil man få frem nyansene, basert på praktiske erfaringer fra 
organisasjonenes hverdag og ulike ståsted.  
 
Vi, de fire brukerorganisasjonene, ønsker også at dette utvalget bør vurdere å skifte navn til 
for eksempel: Utvalget for bedre behandling og bedre sammensatte tjenester for 
rusavhengige. Her man også kan diskutere nye behandlingsmetoder som Heroin assistert 
behandling. 
 
For øvrig viser vi til mandatet, der det er formulert at innspill fra berørte parter skal kunne 
spores i utredningen. 
 
 
Vi ber herved om at utvalget utvides med minst fire representanter, en fra hver av de 
nevnte brukerorganisasjonene. I tilegg ønsker vi at personer med bred relevant 
praksiserfaring fra rusfeltet, tas inn som representanter i utvalget. 
 
 

 
 

 
Vennlig hilsen 

 
proLAR      LAR-Nett Norge       RIO     MARBORG 

Ida Olsen          Karen Lise Følling       Jon Storaas     Vidar Hårvik 


	Innspill til arbeidet med utreding av heroinassistert behandling

