
Oslo 03.09.2021

Til
Helsedirektoratet

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Revidert nasjonal
retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på Revidert nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering.

Om Sentralt ungdomsråd
SUR er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i Oslo. Rådet skal følge opp de
prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, og har som mål å representere
og fungere som et talerør for alle barn og unge i Oslo, fremme unges interesser,
samt arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant
byens barn og unge. Rådet er partipolitisk uavhengig.

Våre innspill
SUR heier alltid på medvirkning og synes det er bra at det siste forslaget i saken
handler om nettopp dette. Vi mener også at i de tilfellene da en LAR-pasient har
barn, bør barnet også få medvirke og gi innspill, ettersom de påvirkes av
behandlingen deres forelder skal få.

Vi vil også berømme forslaget om å følge opp pasienter psykososialt når de
opplever forandringer i behandlingsløpet sitt som kan påvirke psyken. Dette er
viktig for alle, og spesielt for voksne som har barn i sin nærhet, ettersom barna jo
kan påvirkes negativt hvis de voksne ikke får den oppfølgingen de trenger.

Vi mener også at det er viktig å ha et system for hvordan man hjelper pasienter
under en pandemi. Under koronapandemien har vi sett at enkelte helsetilbud,
særlig innen psykisk helse, ikke har vært tilgjengelig nok, og derfor mener vi det er
viktig at man sørger for at LAR-pasienter som har behov for det får hjelp av psykisk
helsevern i perioder med nedstengning .

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt

hvis dere har oppfølgingsspørsmål!
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