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Høring - utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av 
familiene frem til barnet når skolealder

Helsedirektoratet sender med dette på høring utkast til Nasjonal retningslinje for
gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene.

Dokumentene kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/horinger
På nettstedet ligger også vedleggene til utkastet til retningslinjen.

Høringsinvitasjonen sendes til et utvalg organisasjoner som erfaringsmessig har stor 
interesse av, eller på ulike vis er involvert i arbeidet med gravide og familier i risiko, 
og/eller substitusjonsbehandling i Norge. Alle som ønsker å delta i høringen, har 
imidlertid anledning til det, selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjonen.

Vedlagt følger ovennevnte forslag til Nasjonal retningslinje. Retningslinjen gir ca 230 
anbefalinger for

 oppfølging av gravide i LAR i kommune og spesialisthelsetjeneste
 oppholdet på sykehus i forbindelse med fødsel og barseltid
 oppfølging av barn og familier gjennom sped- og småbarnsalder

Anbefalingene er av både faglig og organisatorisk art.

Vi imøteser alle tilbakemeldinger, men ønsker at følgende deler av forslaget vurderes 
spesielt:

 Samhandlingsperspektivet; oppfølgingen baserer seg på et tett samarbeid 
mellom mange ulike aktører i kommune (helsestasjon, fastlege, 
sosialtjeneste/NAV, barnehage, barnevern) og spesialisthelsetjeneste (TSB, 
føde/barselavdeling, barneavdelinger, psykisk helsevern for barn og unge, 
psykiatri).

 Svangerskapskontroller, som finner sted både i kommune og 
spesialisthelsetjeneste.

 Utpeking av et begrenset antall sykehus til å håndtere fødsler og 
abstinensbehandlingen av den nyfødte.

 Etablering av tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten for å ivareta disse barna 
og barn som har vært eksponert for rusmidler (inklusive alkohol) eller andre 
vanedannende medikamenter.



- 2 -

 Oppfølgingen i sped- og småbarnsalder, som er delt mellom kommune (utvidet 
oppfølging fra helsestasjon mm) og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektgruppen som har utarbeidet retningslinjeutkastet, har arbeidet med konsensus 
som mål. Prosjektgruppen er enig om alle anbefalinger med unntak av en (6.4.2, 
anbefaling 1, side 53). Dissensforslaget vedlegges. 

Hovedgrunnene til at Helsedirektoratet ikke støtter dissensforslaget er:
 Forslaget er på tvers av klare anbefalinger fra WHO og internasjonalt anerkjente 

eksperter.
 Forslaget viser ikke forståelse for opioidavhengighetens kompleksitet og 

dermed grunnlaget for LAR.
 De fleste kvinnene er allerede i LAR når graviditeten oppdages. Barnet må 

derfor uansett nedtrappes, enten i fosterlivet, hvor det vanskelig lar seg 
overvåke eller etter fødsel, med tett overvåking og oppfølging. 

 Forslaget er medisinsk uforsvarlig ut fra eksisterende kunnskap. Det foreligger 
ingen effektstudier som påviser sikkerhet for fosteret ved nedtrapping.

 Forslaget veier ikke fordeler og ulemper ved nedtrapping opp mot hverandre. 
 Forslaget baserer seg delvis på dyrestudier, hvor overførbarheten til mennesker 

er vanskelig.
 Forslaget hevder at norske forhold er annerledes ved at man har mulighet til 

innleggelse på institusjon i svangerskapet. De færreste kvinnene ønsker 
innleggelse på institusjon, da de lever stabile liv uten bruk av rusmidler.

 Det er ingen entydig sammenheng mellom mors dosering av medikament i 
svangerskapet og alvorlighet og varighet av neonatalt abstinenssyndrom (NAS) 
hos den nyfødte.

 Allerede i dag foregår det et betydelig press på norske kvinner i LAR for å 
nedtrappe metadon/buprenorfin under svangerskapet, i strid med gjeldende 
norske og internasjonale anbefalinger og pasientrettighetsloven.

Helsedirektoratets ledelse støtter derfor forslaget som prosjektgruppens leder og 
flertallet i prosjektgruppen står bak.

Høringsinstansene står fritt i å vurdere også andre spørsmål.  

For retningslinjen ber vi fortrinnsvis om at det elektroniske høringsskjemaet benyttes. 
Høringssvar kan imidlertid også sendes på annet vis. 

Det tas sikte på at retningslinjen skal tre i kraft 1. april 2011.

Høringsfristen er 31.desember 2010. 

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no eller til 

Helsedirektoratet
Att: Gabrielle Welle-Strand
Postboks 7000 St Olavs plass 
0130 Oslo
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Papirversjon av høringsdokumentene kan bestilles elektronisk fra 
trykksak@helsedir.no eller telefon 24 16 33 68.

Vennlig hilsen

Hans Petter Aarseth e.f.
divisjonsdirektør

Arne Johannesen e.f.
     avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk
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