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KJÆRE MEDLEMMER OG LESERE 
Endelig er ventetiden over. Medlemsbladet er omsider trykket og klart. 

INNHOLD

Jeg håper at dere leser gjennom bladet og finner 
sakene informative og interessante. Det eneste 

som er sikkert er at vi har brukt mye både tid og 
krefter på å få dette til. Noen saker handler om 
arbeidet vi har gjort den siste tiden, som f.eks. 

Hepatittbussen, sommer- og høstleiren, og noen 
handler om nyheter på feltet, som f.eks. HAB og 

rusreformen.

Det du nå holder i hånden er slik bladet ser ut 
akkurat nå. Men dette er det første, og hvordan 

det vil bli seende ut i fremtiden, er det umulig å si 
noe om: Hvor mange nummer blir det i året, hva 
skal det skrives om, skal det trykkes på papir eller 
skal vi publisere det digitalt på nettet … Hva syns 
dere? Dette er ting vi finner ut av underveis. Veien 
blir som kjent til mens vi går den. Men vi ønsker 
at dere skal gå denne veien med oss. Vi vil at dere 

skal bidra.

Har dere forslag til saker? Er det noe som har irritert dere eller har dere noe dere ønsker å skrive et 
leserinnlegg om? Kanskje har dere en kul tegning eller en ide til en tegneseriestripe dere ønsker på 
trykk? I så fall ønsker vi at dere kommer med det! -Bladet er nemlig ment å være interaktivt på den 
måten at det skal være et samspill mellom oss i proLAR Nett og dere som lesere, et slags samarbeid.

Vi har høye ambisjoner for bladet. Vi ønsker at det etter hvert skal bli en anerkjent størrelse på feltet. 
Dessverre avhenger det ikke bare av oss. Det koster både tid og penger å få til et slikt blad, men så lenge 

de tingene er på plass, vil vi gjøre vårt ytterste for å sikre at dere får et kvalitetsfylt, informativt og  
interessant blad.

Nå er det tid for å roe litt ned mens vi reflekterer over resultatet og det som har skjedd.  
Det har nemlig vært krevende å få dette til, bladet dere nå leser.

Uansett … Jeg håper dere liker det dere har foran dere!
Fornøyelig lesning!

Redaktør
Trond-Arne Ausdal
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PROLAR OG  
LAR NETT SLÅR SEG SAMMEN

Høsten 2017 tok proLAR kontakt 
med LAR Nett Norge for å 

undersøke mulighetene for et bedre 
samarbeid. Begge organisasjoner har i 
lang tid arbeidet med samme målgruppe 
og hatt primærfokus på LAR brukere i 
Norge. proLAR ble stiftet den 5 november 
2007. LAR Nett Norge ble stiftet i 2004. 
Brukerorganisasjonene ble da enige om å 
samarbeide om et felles prosjekt. Vi satset 
på å utarbeide en helt ny nettside med 
fokus på hepatitt C.

Nettsiden www.hepc.no ble så laget vinteren 2017 og 
publisert rett før nyttår. Dette ga grunnlag for et bedre 
samarbeid og viste at det var mulig å bruke hverandres 
kompetanse. Ønsket om å ha en felles organisasjon til 
det beste for vår pasientgruppe var det som til slutt ble 
viktig. Med en stor brukerorganisasjon for folk i LAR 
kunne vi bedre samhandle og forene våre krefter til 
å arbeide med enda større tyngde. Etter mye frem og 
tilbake ble det avklart at begge organisasjoner ønsket å 
få til et godt samarbeid. I januar 2018 innkalte styret i 
begge organisasjoner til ekstra ordinære årsmøter. Den 
15 januar 2018 ble det lagt frem planer på hvordan dette 
skulle skje i praksis. Årsmøte avgjorde at den avtale 
som forelå skulle legges til grunn. Dette ble enstemmig 
vedtatt fra begge parter. Nytt navn på organisasjon skulle 
være «proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR» 
 
LAR Nett Norge ble slettet fra registre og all eiendel 
og utstyr ble overført til vår felles organisasjon. 
Representanter fra begge organisasjoner ble inkludert i 
et felles styre og fast ansatte ble ivaretatt. Noen endringer 
måtte gjøres, men det var enighet om at viktigst nå 
var å sikre en forutsigbar og god plan fremover. Som 
landets største brukerorganisasjon for folk i LAR, 
med en felles medlemsmasse på over 3000 personer 
(hovedmedlemmer) har vi mange oppgaver foran 
oss. Sammen skal vi drifte våre arbeidsoppgaver og 
prosjekter som vi ønsker fokus på. 

Alle som var medlemmer i enten proLAR eller LAR Nett 
står nå oppført som medlem i vår felles organisasjon, 
proLAR Nett. Det arbeides i disse dager for å utarbeide 
en ny nettside til organisasjonen. Nå som det har gått 

over 6 måneder har vi sett at dette var viktig for oss å 
få til, vi har klart å finne en god og forutsigbar modell 
som vi arbeider etter. Oppgavene våre står i kø, og vi 
bestreber oss etter å gjøre vårt til et bedre LAR, enn slik 
vi kjenner det i dag.  

I løpet av året har vi deltatt i mange arbeidsgrupper 
lokalt og nasjonalt. Vi sitter i de viktigste arenaer hvor vi 
mener å kunne påvirke positivt. LAR er under endring, 
vi håper på mer medvirkning og at individuelle hensyn 
skal ivaretas bedre. Men det er fortsatt en lang vei å gå. 

Viktigheten av å være 1 stor organisasjon fremfor 2 små 
har blitt tydelige for oss. Vi kan nå bruke vårt mandat og 
medlemsmasse på en annen måte enn før. Som en stor 
organisasjon for folk i LAR har vi mer tyngde hva gjelder 
politiske føringer og vil bli lyttet til. Tilbakemeldingene 
fra samarbeidspartnere og fagfelt har utelukkende vært 
positive. At vi klarte å forene krefter, og legge gammelt 
grums bak oss, for så å enes om veien videre, blir sett 
på som en viktig og god plan til beste for landets LAR 
brukere. Styret og ansatte i proLAR Nett er også veldig 
fornøyde med utviklingen siden nyttår og er stolte over 
den aktivitet vi nå klarer å utføre. Vi håper også at alle 
våre felles medlemmer ser at det arbeides med mange 
forskjellige oppgaver og at våre prosjekter blir sett og 
brukt. 
 
 

Ronny Bjørnestad
Daglig leder i proLAR Nett

HEPATITT C-BUSSEN
Om ikke så altfor lenge, kanskje et sted nær deg, ruller 
proLAR Netts nyeste prosjekt – Hepatitt C-bussen – ut 
og av gårde på de norske veier for å teste pasienter 
ved døgninstitusjoner for hepatitt C. Bussen, som 
er en spesialombygd bobil, vil være utstyrt med 
informasjonsmateriale og førsteklasses testutstyr, og 
har som mål å teste 750 døgnpasienter for hepatitt C, 
samt opplyse om farene ved sykdommen og utlevere 
informasjonsmateriell til ytterligere 1500 pasienter. 

- Dette er helt fantastisk! smiler daglig leder i proLAR 
Nett, Ronny Bjørnestad engasjert. Vi snur hele greia på 
hodet. I stedet for at de må oppsøke legen, oppsøker 
vi dem. Prosjektet er et samarbeid proLAR Nett, 
Helsedirektoratet, Fagrådet og legemiddelprodusentene 
Gilead, MSD og AbbVie. Initiativtaker til prosjektet er 
proLAR Nett.

- Alle tente på ideen umiddelbart, så det trengtes ikke mye 
overtaling til, forteller Ronny. Først kontaktet vi Fagrådet, 
som har hjulpet oss med mye av det praktiske. Så har vi 
Gilead, MSD og AbbVie, som har bistått med økonomiske 
midler samt fibroscan, og til slutt Helsedirektoratet, som 
har gitt oss prosjektstøtte. 

Brukerstyrt
Med i bussen vil det bl.a. være sykepleier, sjåfør og minst 
én person med brukererfaring. Jakten på sykepleiere ble 
nettopp avsluttet, og nå er alt, både utstyr og personell, 
klappet og klart.

- Aller helst ønsket vi oss helsepersonell med 
brukererfaring, men siden vi vet at det kan være vanskelig 
å få til, var vi innstilt på å ansette ordinære helsearbeidere. 
Planen er at vi noen dager her og der kjøper dem fri 
fra kontrakten de har hos sine faste arbeidsgivere. Og 
brukere. På alle turer vil det være med representanter 
fra proLAR Nett som har brukererfaring, det samme 
gjelder sjåføren. Det er et viktig arbeid proLAR Nett nå 
har tatt fatt på. For ikke så lenge siden fikk som kjent alle 
med hepatitt C rett til behandling, uavhengig av rusfri 
tid og hvilken genotype man har. Problemet nå er å 
diagnostisere alle som er smittet. Lever man et hardt liv, 
kanskje på gata, er det ikke alltid man finner verken tid 
eller anledning til å oppsøke lege, for ikke å snakke om å 
sette i gang en tre måneder lang kur, med jevne oppmøter 
og blodprøvetaking. 
Det er denne jobben proLAR Nett nå slår et slag for. For 
mens arbeidet tidligere i stor grad foregikk på systemnivå, 
for å kjempe frem retten til behandling, er fokuset 
nå mer på å sikre at de som er smittet, faktisk får den 
behandlingen de har rett på.
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- Utbredelsen av hepatitt C blant brukere av illegale 
rusmidler er massiv, og LAR-brukere er spesielt hardt 
rammet. Ofte gjelder det mennesker som lever svært 
vanskelige liv, med dårlig økonomi og helse. Kanskje er 
det største fokuset på å skaffe seg neste dose. Når man 
lever et slikt liv, sier det seg selv at ting som å bestille en 
legetime fort kan bli svært vanskelig. For ikke å snakke 
om dyrt. Det er ikke uvanlig at en legetime på 200,- fort 
baller på seg og blir et uoverkommelig inkassokrav på 
flere tusen kroner. Men det er en annen sak. Nå er fokuset 
vårt på å teste folk for hepatitt C samt opplyse folk om 
farene, hvor viktig det er å passe på helsen sin og at man 
nå har krav på god og enkel behandling. Og det helt 
gratis, avslutter Ronny.

proLAR Nett er stolte over å ha klart å stable på 
beina et så flott prosjekt. Er du interessert å bli testet i 
hepatittbussen? Følg med på Facebook-siden vår, både 
proLAR Nett og HepC.no, for å få informasjon om datoer 
og reiseruter. De vil legges ut så snart de blir klare.

NB: Når dere leser denne saken har bussen allerede gjort 
sine første besøk. Først ute er Solliakollektivet og Phoenix 
house Haga.

“ I stedet for at de 
må oppsøke legen, 
oppsøker vi dem.”

Mens arbeidet tidligere i stor grad foregikk på systemnivå, for å kjempe frem retten 
til behandling, er fokuset nå mer på å sikre at de som er smittet, faktisk får den 

behandlingen de har rett på.

Utbredelsen av hepatitt C blant brukere 
av illegale rusmidler er massiv

VI TREKKER OSS FRA ARBEIDSGRUPPE
- Snart må minst 70 % av LAR-brukere bytte medisin

Fra og med 1. februar 2019 er planen at alle LAR-
brukere skal over på en type buprenorfin og en type 
metadon. Bakgrunnen for dette er avtalen som er gjort 
mellom legemiddelprodusenten og Sykehusinnkjøp.

Sykehusinnkjøp har som ansvar å fremforhandle 
gode priser på legemidler og andre helserelaterte varer 

og tjenester, i utgangspunktet til gunst for oss alle. De har 
derfor hatt som mål å få en best mulig innkjøpsavtale på 
LAR-legemidler, og som med alt annet er det det å bestille 
i stort volum som gir de beste prisene. Det blir med andre 
ord billigere å kjøpe én type buprenorfin, i stedet for flere 
forskjellige. Det samme gjelder for metadon.

For oss i LAR betyr det dessverre at mange av oss, mot vår 
vilje, må over på ett forutbestemt LAR-medikament. Om 
vi liker det eller ikke, spiller ingen rolle. Det eneste som 
betyr noe er prisen. Legemidlene man er kommet frem til 
er Metadon fra Nordic Drugs, Buprenorphine fra Orifarm 
og Suboxone fra Indivior (se eget bilde), og siden man har 
planlagt at minst 70 % av alle LAR-brukere skal over på 
ett av disse tre alternativene, betyr det at de fleste av oss 
snart må bytte LAR-legemiddel.

Protesterte og trakk seg

proLAR Nett var sammen med MARBORG én 
av to brukerorganisasjoner som var representert i 
Sykehusinnkjøps arbeidsgruppe. Dessverre førte 
verken våre eller MARBORGs innsigelser mot den nye 
avtalen frem, som i neste instans førte de ikke så andre 
muligheter enn med umiddelbar virkning å trekke seg fra 
arbeidsgruppen.

- Vi ble ikke lyttet til, og vi kan ikke være med som alibi 
for en ordning vi vet helt sikkert at vil ramme mange 
LAR-brukere på en negativ måte. Da vi så hvor dette bar 
hen, hadde vi derfor ingen annen utvei enn å trekke oss 
fra utvalget, forteller daglig leder i proLAR Nett Ronny 
Bjørnestad.



 INFO TIL PASIENTEN
Sykehusene har besluttet at pasienter i LAR som bruker metadon mikstur, 
buprenorfin eller buprenorfin/nalokson tabletter bytter til rimeligste variant.  
Dette fordi legemidlene har lik virkning og pengene man sparer går til å behandle 
flere pasienter. 

DU BRUKER METADON MIKSTUR 
Nytt navn på din medisin er: Metadon Nordic drugs

DU BRUKER BUPRENORFIN /  
NALOKSON 

Nytt navn på din medisin er: Subuxone Indivior

DU BRUKER BUPRENORPHINE
Nytt navn på din medisin er: Buprenorphine Orifram

Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemid-
delmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme 

bivirkningene som med din gamle mikstur.

Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemid-
delmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme bi-
virkningene som med din gamle tablett. Observasjonstid 

for Subuxone Indivior skal ikke overstige 5 minutter. 

Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemid-
delmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme bi-
virkningene som med din gamle tablett. Observasjonstid 

for buprenorfin skal ikke overstige 5 minutter.

Står du på metadon tabletter trenger du 
ikke bytte medisin.

Hvorfor blir jeg anbefalt å bytte?
Din nye LAR-medisin er like trygg og god som din 
tidligere medisin, men har en lavere pris. Siden LAR-
medisinene skal virke like bra, anbefaler sykehusene å 
bruke de rimeligste. Sykehusene får da penger som de vil 
bruke på å behandle flest mulig pasienter. Disse pengene 
ville ellers gått til legemiddelfirmaene. 

Er førstevalget like trygt som de andre 
preparatene? 
Ja. Forskjellene mellom medisinene kan være ulikt navn, 
utseende, ulike hjelpestoffer og tekst i pakningsvedlegget. 

Hvordan skal byttet foregå?
Legen din vil kalle deg inn til time og skrive ut ny resept, 
og den gamle resepten slettes. Dette vil skje innen 31. 
desember 2018.
 
 
 

Må andre pasientgrupper bytte 
medisiner? 
Ja. De siste årene har flere pasientgrupper byttet til 
rimeligere medisiner, der det fins flere alternativer med 
samme effekt og bivirkninger. 

Hvem skal ikke bytte?
Hovedregelen er at flest mulig skal benytte førstevalget, 
men hos noen er det likevel medisinske grunner til at 
førstevalget ikke skal benyttes. Et viktig eksempel er: 
Metadon Nordic Drugs skal brukes med forsiktighet ved 
diabetes. Eventuelle medisinske grunner må avklares med 
foreskrivende lege. 

Kan jeg stole på at jeg ikke får flere 
bivirkninger av den nye medisinen?  
Din nye og din gamle medisin inneholder det samme 
virksomme stoffet. Du kan derfor oppleve de samme 
bivirkningene. Dersom du opplever nye bivirkninger 
bør du snakke med legen din. Vi opplever bivirkninger 
av medisiner på forskjellige måter, og derfor ønsker 
Legemiddelverket å høre fra pasient og pårørende. Du 
kan melde bivirkninger inn til Legemiddelverket på www.
legemiddelverket.no. 

- Dette brevet distribueres fra den enkelte LAR klinikk og 
fra brukerorganisasjonene til alle LAR-pasienter i Norge, 
med kopi til fastlege.

Resultatet av anbudsprosessen betyr for den enkelte 
LAR-bruker at det er en stor sannsynlighet for at 
de må bytte legemiddel. Alle vil få den medisinen 
de hadde – buprenorfin eller metadon – men 
da i en generisk variant, produsert av en annen 
legemiddelprodusent.
Verst blir det nok for de som får metadon, siden den 
nye typen metadon både inneholder mer sukker og 
har mer væske.

proLAR Nett, i samarbeid med andre 
brukerorganisasjoner, har gjort hva de kunne for å 
stoppe denne prosessen, men siden man ikke kom 
noen vei, råder vi dem det gjelder til å gjøre det 
beste ut av det. Som bl.a. Sykehusinnkjøp sier, 
er det den samme medisinen med akkurat 
samme virkestoff i nøyaktig samme styrkegrad. 
Forskjellen, sier de, er at den vil se annerledes 
ut, ha en annen konsistens og komme i en 

Kan jeg reservere meg mot den nye 
ordningen?
I utgangspunktet kan man ikke det, men siden man har et 
uttalt mål om at minst 70 % av LAR-brukerne skal bytte 
legemiddel, kan man lese mellom linjene at det er en liten 
mulighet til å holde på de medisinene man allerede har. 
De resterende 30 prosentene. I så fall bør man ta det opp 
med legen, LAR-konsulenten eller andre i hjelpeapparatet.

Ikke mal fanden på veggen. Gi den nye medisinen et ærlig 
forsøk. Prisen å betale hvis det går galt er så altfor stor. 
Det kan ende i aktiv rus og overdoser.
Prøv ut den nye medisinen. For de som får Subutex 
vil forskjellen være liten. Det er metadonbrukerne  
som er forventet å få de verste problemene, men også de 
råder vi til å prøve ut den nye medisintypen. 
Etterpå, når medisinen er prøvd ut, da kan man ta det 
videre til sin LAR-kontakt, med forespørsel om å få bytte 
tilbake.

annen forpakning og være produsert av en annen 
legemiddelprodusent.
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STOPP I REVIDERINGEN AV  
RETNINGSLINJENE FOR GRAVIDE

proLAR Netts representant i arbeidsgruppen for revideringen av retningslinjen for gravide 
i LAR, Ida Kristine Olsen, trekker seg. Årsaken er det som har blitt opplevd som en lukket 
og styrt prosess.

“- Vi hadde intet valg. For oss virker det som 
om ledelsen i arbeidsgruppa driver spill for 
galleriet, der de har invitert inn oss brukere 
bare for å bruke oss som alibi for et allerede 
forutbestemt utfall – som definitivt ikke 
gagner dem det gjelder, barn og gravide i 
LAR.” Ida Kristine Olsen - Deltaker i arbeidsgruppa og ansatt i 

proLAR Netts SMIL

Sakens kjerne 
Kjernen i konflikten er at direktoratet vil ha 
innstramminger, der de blant annet i større grad vil 
vektlegge langtidsvirkende prevensjon og nedtrapping av 
gravide i LAR. Mens det f.eks. frem til nå har stått at LAR-
behandlingen bør opprettholdes under graviditeten, vil 
direktoratet endre forskriften til kan. I tillegg handler det 
om måten arbeidet er lagt opp på, som er grunnen til at 
situasjonen har blitt så tilspisset som den har blitt. 

Kort fortalt er dette grunnene til at så mange har 
trukket seg fra arbeidet:
- Uklart mandat
- Oppleves som en lukket og styrt prosess
- Et underkommunisert «verdivalg», som ikke er oppe til  
   diskusjon
- Prosess og tidsplan/tidsbruk
- I strid med vår faglige overbevisning og går på akkord 
   med integriteten vår
- En overfladisk holdning til brukermedvirkning og  
   brukerkunnskap

- Det er en forutinntatt prosess som handler om å 
implementere konsensuspanelets konklusjoner, snarere 
enn å se på det som en del av kunnskapsgrunnlaget, 
inn i revidering av retningslinjen. Det er alt foretatt et 
verdivalg, som de ikke har vært tydelige på, og som de 
ikke har ønsket å diskutere. Prosessen, som skulle være 
«åpen og transparent», har snarere vist seg å være lukket, 
styrt og med en skjult agenda. Ei heller har verken mødre 
og fedre i LAR eller barna deres blitt lyttet til i arbeidet, 
som jo burde være grunnen til at de i det hele tatt har 
invitert med brukerorganisasjonene, forteller Ida frustrert.

Bildet er hentet fra FHN.no

Sammen med MARBORG, FHN (Foreningen 
for en human narkotikapolitikk), A-larm og RIO 
(Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) sendte proLAR 
Nett et bekymringsbrev til helseminister Bent Høie. 
Resultatet ble at de nevnte organisasjonene ble innkalt 
til et møte, hvor de fikk muligheten til å informere 
helseministeren om bekymringene de hadde for den nye 
ordningen.

På møtet ble det fra brukerhold bl.a. påpekt at man 
allerede har erfaringer med et slikt tvangsbytte av LAR-
medikament. LAR Stavanger forsøkte nemlig ved en 
tidligere anledning å få alle over på en ny type metadon, 
som inneholdt både mer væske og mer sukker. Der 
resulterte legemiddelbyttet i en rask og sterk misnøye 
i brukergruppen, som igjen førte til at man raskt gikk 
tilbake til metadonet man hadde før tvangsbyttet. 
Dette var erfaringer man burde lære av, mente 
brukerorganisasjonene.

Andre innsigelser var innvirkningen den nye ordningen 
vil ha på brukermedvirkningsaspektet, og tillitsforholdet 
mellom behandler og pasient, og at å tvinge folk over på 
et  annet legemiddel i den sammenhengen er å starte på 
feil fot.

Bekymret
Daglig leder i proLAR NettRonny Bjørnestad er bekymret 
for utviklingen.

- Vi gjorde alt hva vi kunne for å sette foten ned for 
dette forslaget. Vi sendte bekymringsbrev, trakk 
representantene fra arbeidsgruppen, har vært i møte 
med helseministeren … Likevel insisterte de på å 
tvinge gjennom den nye ordningen. Hva er et par tusen 
kroner spart hvert år, når resultatet er misnøye med 
behandlingen og mistillit mellom pasient og behandler?
Brukerorganisasjonene brukte anledningen godt til å 
ytre sine bekymringer, og at de ikke kunne stille seg 
bak resultatet av anbudsprosessen. Samtidig sa de at 
de stilte seg positive til å bidra med sin kompetanse og 
informasjonsarbeid i en eventuell neste anbudsrunde, som 
tidligst blir en gang i 2019. Frem til da ser det dessverre 
ut til at vi i LAR må begynne på et legemiddel vi ikke har 
valgt selv og som vi i utgangspunktet ikke ønsker.

“- Kontrollmekanismene i LAR er allerede inngripende 
nok i den enkelte LAR-pasients liv, og på toppen av 
det å tvinge dem over på et legemiddel de ikke har 
valgt selv, er et langt skritt tilbake.” - Leder i proLAR Nett, Ronny 

“Hva er et par tusen 
kroner spart hvert år, når resultatet 
er misnøye med behandlingen og mistillit 
mellom pasient og behandler?”

Bred enighet - MARBORG, FHN, RIO, A-larm og proLAR Nett samlet seg alle bak et felles bekymringsbrev.
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Flere har trukket seg
I kjølvannet av at proLAR Nett og A-larm trakk seg 
fra gruppa, har flere fulgt etter, deriblant fire sentrale 
fagpersoner. Det betyr nå at så mange som hver fjerde 
gruppedeltaker nå har trukket seg.

«Vi vil med dette uttrykke vår sterke bekymring for 
retningslinjeprosessen og de faglige føringene for gravide 
i LAR og derav konsekvenser for både gravide i LAR, 
deres fostre, barn og familier», skriver seksjonsleder og 
en seksjonsoverlege ved Avdeling for rusmedisin i Helse 
Bergen, en psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og 
en overlege ved Kvinneklinikken i Bergen i et brev.

Bekymret
Dette med gravide i LAR og medikamenter er som kjent 
en vanskelig problemstilling. På den ene siden har man en 
gravid kvinne som får til dels sterke medisiner, men også 
tett oppfølging og kontroll, mens man på den andre har et 
foster som etter optimale forhold helst skulle ha sluppet 
all form for tilførsel av medikamenter i svangerskapet. 
Men alt er ikke så sort-hvitt som man kan få inntrykk av. 
Vi mangler f.eks. fortsatt mye kunnskap om nedtrapping 
i svangerskapet og de konsekvensene det kan ha i ettertid, 
både for mor, foster og på barnet når det vokser til. Dette 
dilemmaet kan på ingen måte underkommuniseres, eller 
fattes beslutninger om, uten at det bak ligger grundige 
og veloverveide prosesser som innebærer en helhetlig 
og kompleks tilnærming. Det syns Ida at har manglet i 
arbeidet frem til nå.

- Vi ser at mange gravide trapper ned under dagens 
gjeldende anbefaling, dog få av dem kommer helt av 
medikamentet. Det legges til rette for dette i gjeldende 
retningslinje, selv uten konsensuspanelets «føre-var 
prinsipp». Men det er viktig at andre risikoer er vurdert, 
at det skjer innenfor en gitt ramme, og at det er kvinnens 
helt eget valg. Med en oppmykning av dette, vil vi kanskje 
se et økt press for å trappe ned på LAR-legemiddelet. En 
følge av dette kan være at gravide i LAR unngår å fortelle 
om graviditeten, samt at opiatavhengige kvinner utenfor 
LAR ikke vil søke profesjonell hjelp, men heller velger å 
håndtere dette utenfor spesialisthelsetjenesten, i «egen 
nedtrapping». Det vil i så fall være uheldig og vil kunne 
medføre en økt risiko for fosteret i magen, og kommende 
barn som har opiatavhengige mødre.

Hva nå?
Det eneste som er sikkert akkurat nå, er at hele åtte 
personer har trukket seg eller varslet om at de trekker 
seg fra arbeidet, og at grunnen til det er manglende 
brukermedvirkning og manglende tillit til prosessen. Det 
har nå gått så langt at Helsedirektoratet har «stoppet» hele 
prosessen og den planlagte handlingsplanen. 

Det avholdes møter i første del av oktober, mellom 
deltagere i revideringen, både de som har trukket seg 
og resten av gruppa, og Helsedirektoratet. Hvordan vi i 
proLAR Nett stiller oss til arbeidet videre vil være uklart 
frem til disse møtene er avholdt. ProLAR Nett har også 
inkludert BRUKER-Rop, som er Helsedirektoratets eget 
«Brukerråd» på rus og psykisk helse. Der er både A-larm 
og proLAR Nett representert. De har gitt oss sin støtte i 
prosessen.

FORELDREGRUPPE I  
BERGEN
I 2017 startet proLAR Nett opp en gruppe for foreldre i LAR 
i Bergen. Gruppen ble til for å skape en møteplass og felles 
arena for familier med barn som har blitt eksponert for 
LAR-medikamenter under svangerskapet. Gruppen, som vel 
nå må kunne sies å ha blitt en suksess, driver nå på andre 
året og har blitt en viktig del av livene til mange foreldre 
og barn i Bergensområdet. Målet med gruppen er å skape 
et trygt og stabilt nettverk, samt styrke forholdene deres til 
foreldrerollen. Gruppen er 100% brukerstyrt og drives etter 
initiativ fra to kvinner - navnesøstrene Christine Sundal 
og Christine Lønne - som begge selv har barn som ble 
eksponert for LAR-medisiner i svangerskapet.

Annethvert treff møtes gruppen på Solheimviken 
helsestasjon. Der kan barna leke sammen, mens 
foreldrene diskuterer ulike viktige saker og ting som 
kanskje er spesielt for foreldre i LAR.
- Vi opplever at foreldrene har mye på hjertet, 
som de har behov for å snakke om, Ett eksempel er 
stigma, skyld og skam, mens andre kan være møtet med 
hjelpeapparatet, som ikke nødvendigvis alltid har fortonet 
seg som godt. I tillegg har vi fokus på veiledning, og å 
holde folk trygge; fortelle dem at de ikke gjør noe galt 
og at alt skal gå bra, hvilket det som regel gjør. Senke 
skuldrene, liksom, forteller en av arrangørene, Christine 
Lønne. Om foreldrene ønsker det, kan personalet på 
helsestasjonen være behjelpelige med barnepass mens 
møtene foregår. 

Hvert treff varer i cirka to timer, men annethvert treff 
deltar gruppen på en felles aktivitet. På disse kveldene, 
som ofte varer noe lengre, som regel fra to–fire timer, er 
fokuset på nettverksbygging og å styrke samspillet mellom 
foreldre og barn. Av eksempler på aktiviteter gruppen 
har vært på til nå, kan nevnes hobbyverksted, besøk til 
akvariet i Bergen, besøk til vannkanten og besøk til Leos 
Lekeland. På alle treff serveres det mat og drikke.

Er dette noe for deg?
Alt du trenger for å være velkommen til disse treffene, 
er at du er far eller mor til et barn som ble utsatt for 
LAR-legemidler i svangerskapet. God rusmestring er en 
forutsetning. Barna i årets kull er foreløpig mellom to 
måneder og fem år, så man kan trygt si at det er et bredt 
spekter, både hva gjelder foreldre og barn. Per dags dato 
er det cirka ti foreldre som deltar fast på hvert møte. Men 
vi vet at det av og til sitter folk hjemme, kanskje i angst,  
og som ikke tør møte opp hver gang.  Disse er også 
velkomne og trengs i gruppen.

- Selv om vi selvsagt anbefaler å møte opp til alle møtene, 
har vi ingen møteplikt. Folk møter når de kan og har 
lyst. Av og til kan det koke ned til det rett og slett å klare 
å komme seg til treffet. Derfor … Skulle du av ulike 
grunner ha problemer, eller på andre måter slite med å 
komme til treffet, kontakt oss gjerne på telefon. Kanskje, 
sannsynligvis, finner vi en løsning sammen, som passer 
alle parter, smiler Christine Sundal, den andre av de to 
arrangørene. 

Bilde fra foreldregruppa
Bilde tatt fra foreldregruppa som arrangeres en gang i måneden.
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Dekker et stort behov
Treffets målgruppe – mødre og fedre i LAR som opplever 
problemer og problemstillinger som er spesielle for 
dem – har sjelden noen å snakke og dele erfaringer 
med om livene sine i LAR. Ofte, som regel på grunn av 
mangelfull kunnskap, bærer mange av disse foreldene 
på unødig skyld og skam. Deres tidligere erfaringer med 
hjelpeapparatet har kanskje ikke vært av de gode, og de er 
redde for å bli lurt. «Er de ute etter å ta barna mine?» Man 
føler seg dessverre ikke alltid like trygg på at barnas og 
ens eget beste ivaretas i møte med hjelpeapparatet.

- Alt det slipper man på våre treff! På våre møter samles 
foreldre med små barn som befinner seg i akkurat den 
samme situasjonen, og våre erfaringer forteller oss at 
når disse avkles, deles og dekonstrueres, så mister de 
sin grunn til skyld, skam og andre ekle følelser. Et delt 
problem er som kjent et halvt problem, smiler Sundal lurt.

Å få et lite, nytt barn inn i livet sitt kan være en utfordring 
større enn noen.  At man i tillegg har et barn som har 
vært utsatt for LAR-legemidler under svangerskapet, gjør 
utfordringene desto større.

Supplement til det offentlige
– Vi er bare et supplerende tilbud til de som 
allerede finnes, poengterer Lønne, før hun fortsetter – 
men det betyr ikke at vi ikke er av interesse. Snarere tvert 
imot, vil jeg si, er en arena utenfor den offentlige som 
regel et gode. Her snakker man med likesinnede, her kan 
man ta opp ting det kanskje ikke er så lett å ta opp med 
familiekonsulenten eller helsesøster. Gruppen, legger hun 
til, har taushetsplikt, og alle står i nesten samme situasjon. 
Å snakke med noen som forstår, eller som har eller har 
hatt de samme opplevelsene, tar ofte brodden på det å 
snakke om de aller vanskeligste tingene. 

– Mange av foreldrene vi snakker med sier at det 
faktum at tilbudet er brukerstyrt – at det er for brukere og 
av brukere – er alf og omega. Der føler de at de kan snakke 
om det aller meste, uten fare for å få en moralsk pekefinger 
opp i nesen. At tilbudet er brukerstyrt gir tilbudet den 
tryggheten det trenger for de som deltar, forteller Sundal, 
som legger til at de til dags dato har til gode å få negative 
tilbakemeldinger.

Hva kan gruppen tilby?
I tillegg til alt det som allerede er nevnt kan gruppen være 
behjelpelig med individuelle samtaler. Kanskje vil man 
ta opp ting det kan være vanskelig å ta opp i fellesskap? 
Det er det åpning for. Både Lønne og Sundal kan som 
regel møtes på telefon og er ofte tilgjengelige for samtaler 
og/eller en prat på en kafe eller lignende. Alt etter hva 
foreldrene ønsker.

Gruppen tilbyr også individuelle samtaler med gravide i 
forkant av fødselen. Det gjør den fordi man opplever at 
mange kvinner strever med mange bekymringer under 
graviditeten. De er usikre på egen medisinering og om 
hva de kan forvente av oppfølging fra den offentlige 
helsetjenesten, og de er bekymret for barnet og for 
fremtiden. 

- De har ofte mange spørsmål som er vanskelig å 
få svar på i det offentlige. Det å kunne snakke med noen 
som har vært gjennom akkurat det du nå sliter med – 
graviditeten, fødselen og tiden etterpå – har stor betydning 
for alle som deltar på treffene, avslutter Lønne.

KONTAKTINFORMASJON:
Leder Foreldre i LAR-gruppen: Christine Lønne
Telefon: 46837751
Mail: christine.lonne@gmail.com

Christine 
Lønne

Christine 
Sundal

“Et delt problem er et 
halvt problem”
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ENDELIG BLIR DET  
HEROINBEHANDLING I NORGE 

Slik vil kanskje den kommende heroinbehandlingen bli seende ut

På slutten av sommeren fikk vi den etterlengtede beskjeden vi så lenge har ventet på: Innen senest et par år vil det bli åpnet 
for heroinassistert behandling (HAB) i Norge. Bent Høie har sendt Helsedirektoratet (Hdir) instruks om blant annet å utre-
de hvem og hvor mange som skal få tilbudet samt kartlegge de økonomiske konsekvensene. Endringen vil i første omgang 
bare gjelde Oslo og Bergen, som foreløpig er de to byene som har søkt om å få opprette et prøveprosjekt med HAB. Det er 
estimert at prosjektet vil kunne ta imot ca. 400 mennesker.

Først og fremst vil vi gi honnør til helseminister 
Bent Høie, som med dette nesten har blitt en ren 

rusminister. Han har med dette utvist et verdifullt og 
ettertraktet karaktertrekk de færreste besitter, nemlig 
evnen til å endre mening. Det krever sin mann. Bent Høie 
var jo som kjent tidligere motstander av både HAB og 
avkriminalisering. Nå har han altså endret standpunkt, 
og er den som står i spissen for begge deler. Det fortjener 
både honnør og respekt!

Heroinbehandling, for de som ikke vet det, er en slags 
LAR-behandling, der brukerne i stedet for buprenorfin 
og metadon vil få ren, farmasøytisk fremstilt og dermed 
tryggere og mindre skadelig heroin. HAB vil bli mye 
strengere enn dagens LAR. Det vil for eksempel ikke bli 
ta med hjem-doser, og man er ventet å måtte møte ved 
utdelingsklinikken minst to–tre ganger i døgnet.

Delte meninger
Motstanderne av HAB har hevdet at behandlingen 
vil nå for få, og at man kan oppnå nesten de samme 
resultatene med et utbedret LAR, for eksempel med 
utvidet medikamentutvalg og lemping av kontrolltiltak. 
I tillegg mener de at det er for dyrt. Én skikkelse på 
rusfeltet beskrev rusomsorgen som en kransekake, der 
HAB var den øverste og minste ringen helt på toppen, 
og at man heller først burde få på plass de nedre 
ringene. Med andre ord: At man heller bør bruke de 
få ressursene man har tilgjengelig på andre tiltak som 
vil nå flere. De som er for HAB mener at behandlingen 
vil få ned både kriminaliteten og nyrekrutteringen til 
bruk av stoffet. Det er en kjensgjerning at mange av de 
som bruker illegalt heroin må ty til kriminalitet for å 
finansiere bruken. 

Å få heroinet på en lovlig og trygg måte vil i stor grad 
eliminere dette behovet. De som bruker illegalt heroin 
trenger noen å kjøpe det av og selge det til, som igjen 
åpner for en ond spiral der det hele tiden kommer nye 
brukere til. Rusmiljøene opprettholder seg selv. Så er det 
helseaspektet. Bruken av illegalt heroin er farlig nok i seg 
selv. Men enda farligere er måten man tvinges til å leve 
på, der alle døgnets 24 timer går til å skaffe stoffet. Det er 
ikke uvanlig at man injiserer med brukte sprøyter i skitne 
smug og på offentlige toaletter. Alt dette vil HAB sette en 
effektiv stopper for. I HAB kan man gjøre alt dette på en 
tryggere måte i kontrollerte omgivelser. Som kjent er det 
per dags dato ikke rapportert en eneste dødelig overdose 
ved verken et av verdens sprøyterom eller HAB-klinikker.

Ikke løsningen på alt
Samtidig er det viktig å huske at HAB ikke er løsningen 
på alt. Det vil fortsatt være behov for andre tiltak, som 
for eksempel tilstrekkelig med behandlingsplasser, kort 
ventetid på behandling, flere og bedre medisiner i LAR, 
lavterskeltilbud, og fortsatt fokus på skadereduksjon.
HAB – håper vi – vil i fremtiden være ett av mange gode 
tilbud og tiltak rettet mot å bedre de rusavhengiges 
liv, livskvalitet og helse. Det vi trenger er et allsidig 
og mangefasettert tilbud tilpasset den enkelte i den 
situasjonen han eller hun måtte befinne seg i. 

Symbolsk
Også veldig viktig er den symbolske effekten HAB vil 
ha. Ettersom HAB lenge har vært kontroversielt, har det 
skjedd et paradigmeskifte – se bare på helseminister Høie, 
som underveis har endret innstilling. Gjennom HAB 
åpner man for en ny måte å møte problemet på, hvor man 
viser villighet til å snu alle steiner i jakten på en løsning. 

Det finnes ting som er viktigere enn det å bli rusfri – ikke 
alle kan eller vil bli det. Det viktigste er å redde liv, drive 
med helsefremmende tiltak og gi den enkelte respekt og 
verdighet. Å bli rusfri kan man bli senere, men for å få 
til det må man være i live. Det er her HAB kommer inni 
bildet. Med HAB kan man hindre at folk dør av overdoser 
eller pådrar seg uopprettelig skade.

Nå er uansett debatten på mange måter over, for nå blir 
det etter alle solemerker å dømme åpnet for HAB i løpet 
av de kommende neste årene. Det er en ønsket utvikling 
og en avgjørelse proLAR Nett stiller seg 100 % bak.

“Mange av de som bruker illegalt 
heroin må ty til kriminalitet for å 
finansiere bruken. Å få heroinet på 
en lovlig og trygg måte vil i stor 
grad eliminere dette behovet.”
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Norge har i mange år som kjent 
tronet på overdosetoppen i Europa. 
En viktig grunn til det, vil mange 

si, er måten vi har møtt de som 
bruker illegale rusmidler på. 
Der det de trengte var hjelp, 
forståelse og respekt, har 
de frem til nå blitt møtt med 

straff, bøter og fordømmelse. Det 
ser det nå ut til at det endelig blir 
en slutt på.

23. mars i år oppnevnte nemlig regjeringen et utvalg som forberede oppgaven med å flytte ansvaret for bruk og besittel-
se til eget bruk, fra justis- til helsesektoren. Utvalget skal også utrede og foreslå en modell for hvordan dette kan gjøres i 
Norge og hvilke lovendringer som trengs for å få det til. Det er en endring proLAR Nett stiller seg 100 % bak.

RUSREFORMEN KOMMER

Veien har vært lang og kronglete, og vi er ennå ikke helt der. Men vi nærmer oss.

Look to Portugal
Det er ingen hemmelighet at måten man har løst 
dette på i Portugal har virket som inspirasjon for 
menneskerettighetsforkjempere og andre aktivister 
verden over. Portugal hadde ved inngangen til 2000-tallet 
en dramatisk overdose- og HIV-statistikk: Da reformen 
trådte i kraft i 2001, ble det rapportert 80 overdosedødsfall 
og 1016 nye tilfeller av HIV. 11 år etter reformen, i 2012, 
var de samme tallene henholdsvis 16 og 56, altså en 
signifikant, markant nedgang. 

Nå er målet, mer eller mindre, å overføre den portugisiske 
modellen, som har høstet ros og anerkjennelse verden over, 
til norske forhold.

Ingen legalisering
Både helseminister Bent Høie og de fleste andre partier er 
klare på at dette ikke er en legalisering. Det er simpelthen 
tale om en modell som skal overføre ansvaret for bruk 
av illegale rusmidler fra justissektoren til helsesektoren. 
Er man rusavhengig er man syk, ikke kriminell – og da 
trenger man følgelig hjelp eller tilbud om behandling. 
Ikke bøter, fengsel eller trusler om straff, slik det er i dag.
En av måtene å gjøre dette på er å avkriminalisere bruk 
og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Omsetning 
og salg vil fremdeles være forbudt. I tillegg prøver man 
å få til et paradigmeskifte; man skal slutte å se på syke, 
rusavhengige mennesker som kriminelle avvikere,  

 
og heller møte dem som det de er; rekreative brukere, 
eller syke mennesker som trenger hjelp.

Planen er, ifølge portugisisk praksis, at mennesker som 
blir tatt med illegale rusmidler skal møte i en nemd som 
skal ta stilling til hvilke virkemidler som passer. For 
noen vil det være tilbud om hjelp, mens man i andre 
tilfeller kan ty til andre sosiale virkemidler. Er brukeren 
under 18 år, vil foreldrene måtte møte, hvilket for mange 
kanskje til og med vil være mer avskrekkende en bot. 
Nøyaktig hvordan reformen vil se ut, er for tidlig å si noe 
om. Regjeringens henstilling er å forberede og utrede 
reformen. Hvordan utvalget velger å løse disse oppgavene, 
er det ennå ingen som vet.

Det viktigste med reformen er kanskje at det 
forhåpentligvis vil gjøre noe med måten mannen og 
kvinnen i gata ser på rusavhengige. Det gjør beviselig 
noe med en å både føle seg som og bli sett på som en 
kriminell. Mange vil kanskje for første gang i sitt liv 
bli møtt med forståelse og respekt. Bare det å kunne 
senke garden når en møter på politiet, vil for mange 
være et lyspunkt. I tillegg vil det, når frykten for straff 
og represalier forsvinner, bli lettere å be om hjelp for 
rusproblemene sine. 

Deler av målet er å overføre portugalmodellen til norske forhold
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“Der det de trengte var 
hjelp, forståelse og res-
pekt, blir de i dag møtt 
med straff, bøter og 
fordømmelse.”

“Er man rusavhengig er 
man syk, ikke kriminell.”

“Omsetning og salg vil 
fremdeles være forbudt.”

INHSU2018

Ronny, Ole Jørgen og Trond-Arne fra proLAR Nett klare til innsats i Portugal

Foredrag og paneldebatter ved Portugals far, João Goulão.

I slutten av september var daglig leder Ronny Bjørnestad, 
styreleder Ole Jørgen Lygren og Trond-Arne Ausdal i Portu-
gal for å overvære The International Network on Hepatitis 
in Substance Users` (INHSU) årlige konferanse om arbeidet 
for å eliminere hepatitt C hos brukere av illegale rusmidler. 
Trond-Arne var sågar så heldig å bli tildelt et fullt stipend, 
som dekket alle utgifter i forbindelse med både reise og 
opphold.

Vi i Norge har jo trodd at reformen utelukkende har vært 
en suksess – noe den i stor grad også har vært. Derfor var 
det overraskende for oss å høre at det fortsatt var store 
problemer i Portugal. Brukerne der mente bl.a. at myn-
dighetene brukte reformen som en sovepute; at man med 
rusreformen hadde funnet den endelige løsningen på 
problemet: «Nå har vi vel løst det? Vi har jo avkriminali-
sert bruk og besittelse.» Det var de lokale brukerne uenige 
i. De mente at det var langt igjen før man kunne være helt 
fornøyde med situasjonen, og brukte dermed anledningen 
til å komme med en liten advarsel til oss i Norge.

I tillegg var det fremvisning av ulike prosjekter og gjen-
nomgang av status på feltet anno 2018 – hvordan ligger 
vi an i forhold til målet om å eliminere hepatitt C innen 
2030? Der ble det bl.a. påpekt at man ikke ene og alene 
kan behandle seg til full eliminering. For å få det til, for-
talte de, trenger man en videre utbygd og fortsatt satsning 
på skadereduserende tiltak, som f.eks. sprøyteutdeling, 
brukerrom og bred substitusjonsbehandling. 

Andre land
proLAR Nett håper at utvalget henter inspirasjon også fra 
andre land. Portugal, selv om modellen der på sett og vis 
kan kalles enestående, er ikke det eneste landet å se til hva 
gjelder gode løsninger på rusproblematikken. Sveits ble på 
eksepsjonelt vis kvitt den store og gryende åpne russcenen 
i landet. Et viktig tiltak der var HAB (Heroinassistert 
behandling), mens Østerrike, på sin side, lenge har vært 
et foregangsland for eksempel når det gjelder LAR og 
utvalget av medikamenter der. Og Nederland har jo 
gjennom det tydelige skillet mellom såkalte soft og hard 
drugs (tyngre og lettere rusmidler) i mange år hatt en mer 
eller mindre de facto lovlig regulering av cannabis. Vi må 
ikke låse oss opp mot den portugisiske modellen, men 
hente inspirasjon fra alle land som har satt inn tiltak som 
virker.

Ikke løsningen på alt
Samtidig med at fokuset skifter fra justis til helse, 
er det viktig at midlene som trengs følger med; at 
behandlingsapparatet bygges tilstrekkelig ut i takt med 
reformen. Å bli møtt med hjelp i stedet for straff vil ikke 
være mye verdt hvis det enten ikke er hjelp å få eller at 
behandlingskøene er for lange. Dessuten er man nesten 
like langt hvis det skulle bli slik at folk i stedet for bøter og 
fengsel, heller idømmes, eller med andre ord, mot ens vilje 
tvinges inn til behandling.

Dessuten må ikke den nye rusreformen bli en hvilepute 
for resten av apparatet, slik noen brukere mener har 
skjedd i Portugal etter reformen. Da proLAR Nett nylig 
var i Portugal på konferanse, fortalte brukerne der at 
myndighetene brukte reformen som en hvilepute, at de 
likesom hadde gjort sitt nå, at de hadde løst problemet. 
De hadde jo avkriminalisert. Var det ikke det brukerne 
ønsket? Det må vi passe på at ikke skjer i Norge. 
Rusreformen skjer ikke i et vakuum. Denne reformen vil 
ikke løse problemene for godt. Den er bare en liten del av 
løsningen og et lite skritt på veien. 
Det er fortsatt mange ting det er knyttet stor spenning 
til: Hvordan vil man møte folk som blir tatt med illegale 
rusmidler, men som ikke har det man kan kalle et 
rusproblem. Vil man insistere på å forbeholde seg retten 
til å bøtelegge? Hvordan vil disse nemdene se ut, og 
hva faller man på når man skal avgjøre hva som er en 
brukerdose/til eget bruk, og hva som ikke er det? Det 
eneste som er sikkert, er at vi har en særdeles spennende 
tid i møte.
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- Fortsettelse fra INHSU- saken

Ronny og Ole Jørgen hadde presentasjoner
proLAR nett var invitert og gjorde seg bemerket med hele 
to presentasjoner, begge en gjennomgang av vårt nyeste 
tilskudd i kampen mot hepatitt C – hepatitt C-bussen.

Først hadde Ronny Bjørnestad en presentasjon på 
Correlation Network sin konferanse i Lisboa. Til tross for 
at projektoren ikke virket, som gjorde at han ikke fikk brukt 
PowerPointen sin, leverte han en fyldig og god presentasjon 
av prosjektet. 

På konferansens siste dag, da den var forflyttet til Cascais 
like utenfor Lisboa, var det Ole Jørgens tur, denne gangen i 
fullt plenum. Der hadde han en engelsk fremføring på fem 
minutter, etterfulgt av paneldebatt sammen med flere andre, 
deriblant vår danske kollega, Anja Plesner Bloch, som også 
har en hepatitt C buss.

Begge presentasjonene ble godt mottatt av publikum, noe 
de mange spørsmålene som kom fra saken i etterkant virket 
som et bevis på.

proLAR Nett er stolte over å kunne meddele at vi nylig ble 
tatt opp som medlem i paraplyorganisasjonen ELPA. 
ELPA, som står for European Liver Patients` 
Association, er en fellesorganisasjon for europeiske 
leverpasientorganisasjoner, som blant annet har som mål å 
fremme bevissthet rundt leversykdom, forebygging og retten 
til behandling for alle.

proLAR Netts satsning på hepatitt C har gjort seg 
bemerket også utenfor landets grenser, og var nok 
en del av årsaken til at vi først ble invitert til ELPAs 
kursvirksomhet. Kursprogrammet, som kalles IMPACT, 
har som mål å utdanne deltakerne i blant annet 
lobbyvirksomhet, håndtere og bruke mediene/PR og å 
søke midler til drift og prosjekter. I tillegg til proLAR Nett 
er det også med leverpasientorganisasjoner fra andre land, 
som Bulgaria, Danmark og Slovenia. På vegne av proLAR 
Nett er det styreleder Ole Jørgen Lygren og Trond-Arne 
Ausdal som har deltatt.

proLAR Nett ser på medlemskapet som en verdifull 
mulighet til å bli en del av noe større, og med det få økt 
gjennomslagskraft. 

- Ved å bli med i en slik stor paraplyorganisasjon åpner det 
seg mange muligheter. Vi får tilgang til fora vi nesten bare 
kunne drømt om uten ELPA. For eksempel driver ELPA 
lobbyarbeid inn mot EU i Brussel. Kort sagt vil det å samle 
krefter med så mange andre gjøre oss sterkere, forteller 

styreleder i proLAR Nett Ole Jørgen Lygren.

Vi ble formelt tatt opp som medlem under EASL-
konferansen i Paris den 11.13. april i år. Ole Jørgen 
hadde fått støtte fra Bergen til å reise og var derfor 
den representerte proLAR Nett da medlemskapet ble 
innvilget. Samtidig fikk han anledning til å holde en liten 
presentasjon samt vise frem poster. Tradisjonen i ELPA er 
at nye medlemmer først blir «prøvemedlem» i ett år, før de 
etter det kan innlemmes som fullverdig medlem. 
Dette gjør de for å luke ut eventuelle useriøse aktører. 

proLAR Nett ser på medlemskapet i og samarbeidet med 
ELPA som en berikelse ikke bare for oss, men også for våre 
medlemmer og alle landets hepatittsmittede. Ole Jørgen 
er i disse dager allerede i gang med å samle inn materiale 
til verdens første pasientstyrte studie, den kommende Hep 
CORE-undersøkelsen. Hep CORE har som mål å kaste 
lys over de ulike landenes uttalte og egentlige innsats på 
hepatittfeltet. Det er en stor ære for oss å være med på 
dette, og for ELPA og mange andre er det av stor viktighet 
også å få med norsk tallmateriale i studien.Da Ronny holdt sin presentasjon virket ikke projektoren

“(…) man kan ikke ene og alene behandle 
seg til full eliminering.”

“Kort sagt vil det å samle 
krefter med så mange 
andre gjøre oss sterkere”

MEDLEMSKAP I ELPA
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Sommerleiren

I år var det atter igjen tid for proLAR Netts legendariske leirer. Nytt av året er at det denne gangen ikke bare ble holdt 
èn, men hele to leirer – en sommerleir for foreldre i LAR med barn, og en høstleir for enslige. Felles for dem begge var 
at de ble holdt på Lions Clubs historiefylte leirsted på Skogerøya like utfor Lillesand sentrum.

Den 31. august i år var spenningen til å ta og føle på 
da 16 foreldre sammen med 18 barn ventet på tur 

på Lillesand havn til å bli kjørt i småbåt over til selve 
leirstedet. Mange av barna – og foreldrene, ikke minst – 
hadde gledet seg i lang tid til denne fristunden borte fra 
hverdagens kjas og mas og en uke med flott vær, god mat, 
god stemning, sosialt samvær og spennende aktiviteter.

Da alle omsider var over på øya, var synet som møtte 
dem en stor øy med en hel haug sauer – til stor glede for 
de minste barna – og et stort, flott og hvitt hus. På tunet 
rundt huset ligger det også et stort fjøs og et flott uthus 
med soverom. I områdene rundt er det en flott utepeis og 
en stor fotball- og volleyballbane, og nede ved sjøen en 
flott badestrand. Helt nederst i vannkanten ligger brygga, 
som var deltakernes første møte med øya.
Etter at familiene var rigget på rommene, var det rett på 
programmet. Barna var raske på labben og løp ned til 
stranden som ligger 50 meter nedenfor hovedhuset, med 
foreldrene på slep. Det tok ikke lang tid før førstemann 
var i vannet.

- Det var så godt å se at barna koste seg. Tross alt var det 
dem leiren i hovedsak var for. Selvsagt skal også foreldre-
ne ha en fin tid, men de som har barn vet at når barna har 
det bra, da har også foreldrene det bra, sier arrangør og 
daglig leder i proLAR Nett Ronny Bjørnestad
Mellom badingen og is-spisingen var det også tid til 
strandleker, og fotball og volleyball på stedets flotte baner. 

Likevel var nok høydepunktet uten tvil de to innleide 
vannscooterne. De freste og gikk uten stopp bokstavelig 
talt fra morgen til kveld, som regel med et barn eller to 
hengende bakpå i vannring eller andre flytende duppedit-
ter. Ryktene vil også ha det til at det ble en liten sommer-
romanse mellom to av barna.

Samhold

Da barna var i seng var det foreldrenes tur til å slappe 
av. Det kunne de gjøre foran leirstedets utepeis, hvor 

de blant annet kunne diskutere ulike aspekter ved Lar 
generelt og det å være forelder i LAR, spesielt.

- Mange har ingen å snakke med om disse tingene, om 
hvordan det er å være forelder i LAR, med alle de pro-
blemstillingene det kan medføre. Dette var for mange 
derfor en gylden anledning til, kanskje for første gang, 
å ha noen å prate med om disse tingene, sier Ida Olsen, 
leirarrangør og ansatt i proLAR Netts SMIL-prosjekt.

PROLAR NETTS 
SOMMER- OG HØSTLEIR
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Høstleir
Ikke lenge etter sommerleiren var over, fra 3.–7. septem-
ber, var det tid for neste gruppe å invadere øya. Da var 
det enslige i LAR sin tur. Også den turen begynte med 
et knippe LAR-brukere som ventet spent på småbåtkaia 
i Lillesand, mens de ventet på bli fraktet over til øya i 
småbåt. Fremme på øya var nok både tempo og lydnivå 
noe mindre enn det hadde vært på sommerleiren like før, 
men ikke dermed sagt at de ikke hadde det like moro. 
Småslitne etter turen over til øya, begynte leiren med en 
uformell bli kjent-runde, etterfulgt av god mat. Første dag 
ble avsluttet med kos og gode samtaler foran utepeisen.

Aktiviteter
Første aktivitet var båtkjøring på bølgene i RIB-båt med 
to motorer à 350 hestekrefter. I to grupper ble deltakerne 
kjørt ut på havet på jakt etter bølger. Dessverre var været i 
roligste laget, så de voldsomste bølgene uteble. Likevel ble 
det god stemning og et par hyl da båtsjåføren tok affære 
og kjørte i sikksakk over bølgene i kjølvannet av Danske-
båten, til stor glede for deltakerne.

Den beste opplevelsen, vil nok mange av leirdeltakerne 
si, var besøket til Dyreparken. Dagen som begynte med 
litt gråvær, utviklet seg nemlig til å bli en stor suksess. 
Samholdet var godt da deltakerne gikk i en stor gruppe på 
jakt etter de mest spennende dyrene. Løve-show, geparder, 
aper og sjimpanser – deriblant legenden Julius – gaupe og 
elg. Mest spennende var nok likevel reptilparken, med alle 
dens slanger og øgler. Dyret som var vanskeligst å få øye 
på var tigeren, som hadde gjemt seg langt inne i innheg-
ningen sin.

Kos og god stemning
Også deltakerne på høstleiren benyttet anledningen til å 
diskutere diverse problemstillinger de opplever i LAR, det 
være seg henteordninger eller medisin, og mange fikk nye 
ideer og nytt pågangsmot for å fortsette kampen for en 
adekvat behandling.

Rundt bordet på kveldstid var det kortspill og gode sam-
taler på menyen. Det var godt humør, alle gikk overens og 
latteren satt løst.

- Jeg har ikke ledd så mye på lenge, kunne en av deltaker-
ne fortelle.

På gjensyn?

Felles for både sommerleir- og høstleirdeltakerne var at 
de alle håpet at suksessen gjentas også til neste år. For de 
aller fleste hadde leirene vært et etterlengtet pust i bakken 

i en ellers krevende hverdag med blant annet jobb, barn 
og LAR.

- Vi kan selvsagt ikke love noe, men vi vil også neste år 
gjøre hva vi kan for å arrangere flere leirer. Det varmer et 
brukermedvirkerhjerte å se at så mange ulike deltakere 
koser seg sammen på denne måten, avslutter daglig leder i 
proLAR Nett,  Ronny Bjørnestad

“Dagen som begynte med 
litt gråvær, utviklet seg 
nemlig til å bli en stor 
suksess.”

“Jeg har ikke ledd så mye 
på lenge.”

proLAR Nett er en medlemsbasert brukerorganisasjon. Det betyr at jo flere 
som tegner seg som medlemmer, desto større gjennomslagskraft vil vi ha når vi 
fremsetter kravene våre om bedre forutsetninger for LAR-pasienter. Jo flere vi 

er, desto sterkere er vi.

Bare pasienter i LAR kan bli hovedmedlemmer, men fagfolk pårørende, organisasjoner, institusjoner og andre 
brukervenner oppfordres til å tegne støttemedlemskap. Et slikt medlemskap koster 300,– per år, mens det for 
hovedmedlemmer er gratis. Faktura vil bli tilsendt og er frivillig. Man kan også melde seg inn elektronisk på 

vår nettside proLAR.no. Der finner du i tillegg informasjon om både organisasjonen og sakene vi arbeider med. 
Sjekk den ut.

Har du lyst til å bli medlem, eller kanskje kjenner du noen som kunne tenkt seg et medlemskap?
Gjennom et medlemskap i proLAR Nett er du med på å styrke organisasjonen vår og sette LAR-brukernes 
rettigheter i fokus. Vi har stor tro på at vi i fellesskap kan utgjøre en forskjell – derfor trenger vi deg som 

medlem! Ta kontakt da vel!

SVARKORT
Ja, jeg tegner meg som medlem i proLAR NETT

proLAR Nett
Svarsending 5348
0094 Oslo

Sett kryss

*Bruk blokkbokstaver

Navn

Adresse

Postnr

Poststed 

Telefon 

E-post 

Signatur

Hovedmedlem Støttemedlem

Medlemskap er gratis for hovedmedlemmene og medfører ingen forpliktelser. For støttemedlemmer koster det kr 300,- pr år.  
proLAR NETT medlemsblad blir tilsendt per post i en diskret konvolutt. Tegn deg som medlem ved å sende inn svarkortet eller meld 
deg inn på vår webside. For mer informasjon, se www.prolar.no



Hovedkontor
Besøksadresse: Rådhusveien 26, 4640 Søgne

Postadresse: Postboks 1099, 4683 Søgne

E-post: post@prolar.no

Org.nr: 991925236

Kontonr: 6315.05.07512

Ronny Bjørnestad tlf: 41 30 70 39 mail: ronny@prolar.no

Ida Kristine Olsen tlf: 94 88 89 29 mail: ida@prolar.no

Vivian Bentsen tlf: 91 00 25 60 mail: vivian@prolar.no

Avd. Oslo

Nedre slottsgate 7, 0157 Oslo

Siv Løvland tlf: 93 45 81 83 mail: siv@prolar.no

Lene Midtsundstad tlf: 45 01 01 56 mail: lene@prolar.no

Avd. Stavanger

Eidsvollgata 45, 4307 Sandnes, Funkishuset

Kenneth Egeland tlf: 94 16 19 65 mail: kenneth@prolar.no

Trond Arne Ausdal tlf: 904 78 608 mail: trond-arne@prolar.no

Avd. Bergen

Østre murallmenningen 7, AFR rusmedisin (LAR Bergen)

Ole Jørgen Lygren tlf: 46 85 84 59 mail: ole@prolar.no

Alice Stensland tlf: 983 41 805 mail: alice.stensland69@gmail.com

Christine Lønne tlf: 468 37 751 mail: christine.lonne@gmail.com 

Om det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt, vi ringer deg gjerne opp igjen!
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