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Førerkort - Helsekrav ved bruk av morfin som legemiddel i LAR behandling
Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen, viser til henvendelse fra MARBORG i brev
datert 9.3.20, på vegne av organisasjonene FHN Foreningen Human Narkotikapolitikk, RIO
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, proLAR Nett og MARBORG.
Det vises i henvendelsen til at organisasjonene opplever regionale forskjeller i vurdering om
helsekrav til førerkort er oppfylt ved bruk av morfin som substitusjonslegemiddel for pasienter i LAR.
Det blir vist til at Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer at helsekrav til førerkort ikke er
oppfylt for pasienter i LAR behandling som bruker morfin som substitusjonslegemiddel, og at LAR
pasienter bl.a. i Hordaland som bruker morfin får førerkort.
MARBORG peker på at det er uheldig at det gjøres ulike regionale vurderinger, og ber derfor om
opplysninger om saken er fremmet Helsetilsynet, og i så fall hvor saken står nå.
I vurderingen om helsekrav til førerkort for pasienter i LAR er oppfylt eller ikke, legger Fylkesmannen
i Troms og Finnmark til grunn førerkortforskriftens vedlegg 1 §§ 35 og 36 pkt. 3, samt
førerkortveilederen (IS-2541) kap. 14.1 Legemidler – LAR-behandling. Det er i førerkortveilederen
presisert at oppfølging og kontroll skal skje i tråd med Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert
rehabilitering ved opioidavhengighet (IS-1701). Det er i nasjonal retningslinje kap. 8.1 Valg av
legemiddel - vist til at det i dag bare er buprenorfin og metadon som er godkjente som
substitusjonslegemidler.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark vurderer med bakgrunn i overstående, at helsekrav ikke er
oppfylt for pasienter i LAR ved bruk av andre legemidler enn buprenorfin eller metadon.
I likhet med MARBORG er Fylkesmannen opptatt av at ulik regional praksis på dette området ikke er
ønskelig. Vi har vært i kontakt med flere andre fylkesmannsembeter, bl.a. også Fylkesmannen i
Vestland (tidligere Hordaland), i forbindelse med vurdering av LAR og førerkort. Ingen embeter vi har
vært i kontakt med, har innvilget dispensasjon fra helsekravene for bruk av morfin eller andre
legemidler i LAR, enn de som er godkjent i nasjonal retningslinje.
Da vi er kjent med at Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved
opioidavhengighet er under revidering, har vi rettet en hevendelse vedr. LAR og legemidler til
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Helsedirektoratet, som øverste faglige myndighet i førerkortsaker. Vi har pr. i dag ikke mottatt svar
fra Helsedirektoratet på vår henvendelse.
Flere brukerorganisasjoner er representert i en arbeidsgruppe som jobber med revisjon av LAR
retningslinjene. En av anbefalingene som er under revisjon, er valg av substitusjonslegemiddel. Det
vil være naturlig å bringe problemstillinger knyttet til legemidler i LAR og helsekrav i førerkortforskriften inn i dette arbeidet.

Med hilsen
Stig Tennås (e.f.)
ass. fylkeslege
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Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Helsedirektoratet
Fylkesmannen i Agder
proLAR
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestland
Foreningen Human
Narkotikapolitikk
RIO Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark

Postboks 220 Skøyen
Postboks 788 Stoa
Postboks 1099
Postboks 987
Moloveien 10
Postboks 59
Postboks 2520
Postboks 2600
Statens hus, Njøsavegen 2
Torggata 9a

0213
4809
4683
2604
8002
4001
6404
7734
6863
0181

OSLO
ARENDAL
SØGNE
LILLEHAMMER
BODØ
STAVANGER
MOLDE
STEINKJER
LEIKANGER
OSLO

Postboks 6609, St. Olavs
plass
Postboks 325
Postboks 2076

0129

OSLO

1502
3103

MOSS
TØNSBERG

