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Høring - utkast til IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for 
avrusning - fra rusmidler til vanedannende legemidler 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
FO mener forslaget til den nasjonale faglige retningslinjen for avrusning ser ut til 
å være grundig og god, men enkelte deler er for generelle. FO benytter 
høringssvaret til å kommentere enkelte områder som vi mener kan spesifiseres. 
Når det gjelder kapitlene som omhandler avrusning fra de ulike rusmidlene 
anbefaler vi at direktoratet tar særskilt hensyn til tilbakemeldinger som kommer 
direkte fra fagfeltet. Områdene FO har valgt å kommentere på er: 
 

 Kompetanse 

 Pårørende 
 

Kompetanse 
FO mener det er positivt at retningslinjen poengterer at avrusning må ses på i et 
helhetlig perspektiv, noe som innebærer at det handler om psykososiale tiltak 
så vel som medisinske tiltak, og at dette må ses i sammenheng. FO mener 
likevel at det sosialfaglige fokuset i retningslinjen kan styrkes og konkretiseres. 
 
FO er opptatte av tverrfaglighet, viktigheten av sosialfaglig kompetanse, 
kunnskap om psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser, og kompetanse om 
etnisitet, kjønn og urfolk. Dette er kompetanse for eksempel sosionomer, 
vernepleiere og barnevernspedagoger innehar, og er dermed profesjoner som 
er svært viktige innenfor avrusningsfeltet. FO mener retningslinjen må hatt et 
mer konkret fokus på hvilke profesjoner som skal/bør være naturlige i de ulike 
behandlingsnivåene. Dette kan tydeliggjøres i kapittel 3 «Rammeverk og 
organisering» i avsnittene 3.2.1, 3.2.2, 3.3 og 3.4.  
 
Den spesifikke kompetansen til sosionomer, vernepleiere og 
barnevernspedagoger blir heller ikke fremhevet i kapittel 6 «Generelt om 
avrusning». I underkapittel 6.1 «Psykososial behandling» må det komme frem 
at dette er profesjonene som har den kompetansen som trengs for å kunne 
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følge anbefalingene. Dette kan tydeliggjøres i anbefalingene i avsnitt 6.1.1 til og 
med avsnitt 6.1.4. I avsnitt 6.1.5 «Kompetanse og opplæring» bør veilederen 
komme med en anbefaling på hvor mange med profesjonell sosialfaglig 
bakgrunn som skal være ansatt per pasient/bruker. Her bør det også komme 
frem at det må være et mål om kontinuerlig kompetanseheving for ansatte.  
 
I kapittel 6 savner vi NAV. Det er viktig at retningslinjene anbefaler tett kontakt 
med NAV og ikke minst med saksbehandler i NAV. Når bruker/pasient blir 
utskrevet er det NAV som tar over ansvaret og en tett kontakt mellom 
pasient/bruker, behandlere og NAV må være prioritert fra starten av 
behandlingsforløpet. 
 

Pårørende 
FO mener at det er viktig å ha fokus på pårørende, og mener direktoratet må 
styrke veilederen når det gjelder pårørende til personer som skal i behandling.  
 
Pårørende må ha oppmerksomhet i behandlingsapparatet og bør vurderes med 
hensyn til ulike roller. Pårørende må ses på som en ressurs i 
brukeren/pasientens behandlingsnettverk, samtidig som de selv kan ha behov 
for råd, veiledning eller behandling. Mindreårige pårørende kommer i en spesiell 
situasjon, og det må lages særskilte anbefalinger som ivaretar deres rettigheter 
og behov. Her er høringsforslaget svært mangelfull. 
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