
Protokoll Preventio Landsmøte 2022 
 

Dato: 14.05.2022 

Start: 12:00 

Slutt: 14:35 

Sted: Digitalt (Teams) 

Innkalt: RIO – en landsdekkande brukerorganisasjon på rusfeltet, Foreningen tryggere ruspolitikk, 
Marborg, RUSken, Normal, Stiftelsen Rettferd, LEAP Scandinavia, Spero, Pion, Psynapse, Tryggere 
Ungdom, ChemFriendly, Akt Kompetanse, Pascan, Son – straffedes organisasjon i Norge, HivNorge  

Tilstede med stemmerett: Jørn Kløvfjell Mjelva (Psynapse), Patrick Karlsen (Spero), Kenneth 
Arctander Johansen (Styreleder), Ester Nafstad (Normal), Eva Djordjecic (Tryggere Ungdom), 
Cathrine Frederich (Rusken), Tor Bernhard Slaathaug (Stiftelsen Rettferd), Jon-Ove Flovik Olsen 
(FTR), Asbjørn Larsen (RIO), Andrés Lekanger (ChemFriendly), Ina Roll Spinnangr (FTR). Dag Are-
Halland (Psynapse), Espen Aas (Akt Kompetanse), Jon-Erik K. Østeberg (Tryggere Ungdom) 

2/3 av medlemsorganisasjonene var til stede ved opprop og Landsmøtet er regnet som vedtaksdyktige i 
henhold til vedtektene. 

Tilstede med tale- og forslagsrett: Farid Shariati (generalsekretær) 

Andre tilstede: Line Korsmo (administrasjon/sekretær), Håvard Bjørkedal Øvregård (ordstyrer - 
ekstern), Paal Frisvold (innleder - ekstern) 

 

Sakskart  

Sakskategorier: V = Vedtakssak // D = Diskusjonssak // O = Orienteringssak 

 

Sak 1 – Konstituering av landsmøte – V  

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden – V  

Sak 3 – Godkjenning av forretningsorden – V  

Sak 4 – Vedtekter – V  

Sak 5 – Årsberetning og regnskap – V  

Sak 6 – Sak om styrehonorar – V  

Sak 7 – Valg – V  

Sak 8 – medlemsopptak – V  

 

 

 



 

 

 

 

Sak 1 – Konstituering av landsmøte 

Merknader:  

- Administrasjon ved generalsekretær foreslo Håvard B. Øvregård som ordstyrer.  
- Landsmøteprotokollreferentene foreslo seg selve.  

 

Vedtak: 

1. Håvard B. Øvregård ble valgt som møteleder 
Enstemmig vedtatt 
 

2. Line Korsmo ble valgt som sekretær 
Enstemmig vedtatt 
 

3. Administrasjonen ved generalsekretær ble valgt som tellekorps 
Enstemmig vedtatt 
 

4. Espen Aas og Thor Bernhard Slaathaug velges som landsmøteprotokollreferenter 
Enstemmig vedtatt 

 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Merknader: Ingen merknader 
 

Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 3 – Godkjenning av forretningsorden  

Merknader: Ingen merknader 

 

Vedtak:  

Forslag til forretningsorden vedtas. 

Enstemmig vedtatt 



 

Innlegg om EU og Ruspolitikk – Paal Frisvold 

Merknad:  

- Landsmøtet takker Paal Frisvold for godt og lærerikt innlegg.  
- Det er kommet innspill om at Preventio arrangerer studietur til Brussel/EU for 

medlemsorganisasjonene.  
- Det er kommet innspill om at Preventio og Preventio sine medlemsorganisasjoner skal øke 

europeisk engasjement hva gjelder ruspolitikk.  
- Preventio har også gitt Paal Frisvold i oppdrag å utarbeide et arbeidsdokument for 

organisasjonene som kan fungere som grunnlag for videre strategiske og organisatoriske 
satsninger.  

 

Sak 4 – Vedtekter 

Merknader:  

- Det kom opplysninger til forretningsorden i denne saken: styret sin opprinnelige 
innstilling som var ment å innstilles overfor Landsmøtet skilte seg ut fra ordlyden som 
faktisk ble innstilt i sakspapirene til forslag 11 om §5.1 om styrets sammensetning. 
Teksten som ble innstilt som styrets forslag lød som følger: 
 
«Valgkomiteen innstiller overfor Landsmøtet på valg av styre. Valgkomiteen skal 
vektlegge forholdsmessig representativitet mellom medlemsorganisasjonene og 
mangfold med hensyn på blant annet funksjonsnivå, livssyn, kjønn- og seksuelle 
minoriteter i sin innstilling.» 
 
Det var styrets intensjon å innstille samme ordlyd, men at «livssyn» var tatt ut av 
teksten. Under votering av forslag 11, ble ordlyden i styrets vedtak satt opp mot 
ordlyden i innstillingen. Flertall var for innstillingen. Landsmøtet voterte derfor i tråd 
med det som var innstilt i sakspapirene. 
 

- Det kom merknad om at ordlyden rundt «kjønn- og seksuelle minoriteter» i forslag 11 
var en diffus og inadekvat begrepsbruk. Fra ordstyrerbordet ble det samtidig mint om at 
det ikke lenger var anledning å fremme vedtaksendringsforslag, men oppfordret 
Landsmøtet om å omgjøre innspillet til et endringsforslag til neste års Landsmøte.    

 

Vedtak:  

- Forslag 1: §1.3 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 2: §1.4 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 3: §3.3 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 4: § 3.4 Enstemmig vedtatt 



- Forslag 5: §3.5 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 6: § 3.8 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 7: §4.2 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 8: §4.3 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 9: §4.5 Enstemmig vedtatt 

- Forslag 10: §4.6 Enstemmig vedtatt  

- Forslag 11: §5.1 Enstemmig vedtatt  

Styrets forslag med endret ordlyd: Falt 4 mot 10 stemmer 

- Forslag 12: §6.5 Enstemmig vedtatt  

 

Sak 5 – Årsberetning og regnskap 

Merknader:  

- Årsberetningen og regnskap ble sendt ut skriftlig i forkant og ble muntlig presentert av 
generalsekretær. 

- Generalsekretær ga muntlig presentasjon av årsberetning. Denne presentasjonen blir del av 
protollen som vedlegg til saken.  

- Landsmøtet stilte spørsmål om gjeld i regnskapet, og ønsket en redegjørelse for hva det 
gjaldt. Generalsekretær avklarte at leverandørgjeld er forestående fakturaer som Preventio 
hadde fått i 2021 med forfall i 2022, og at den kortsiktige gjelden for øvrig er tilknyttet 
driftstilskuddsmidler for 2021, som det ble søkt om å overføre til 2022. Ved gjennomføringen 
av Landsmøtet var svar på søknad om driftstilskudd til Helse- og Omsorgsdepartementet 
enda ikke avklart, og forventede driftsmidler fra 2021 var derfor oppført som kortsiktig gjeld. 

 

Vedtak:  

Landsmøtet godkjenner revisors beretning og regnskap for 2021. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 6 – Sak om styrehonorar 

Merknader:  

- Landsmøtet ønsket aktiv stemmegivning ved votering 

 

Vedtak:  

Satser for styrehonorarer fastsettes til:  

Styreleder: 25.000 NOK/år 

Nestleder: 15.000 NOK/år 



Styremedlem: 10.000 NOK/år 

Vara: 1.000 kr/innkalt møte. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 7 – Valg 

Merknader:  

- Valgkomiteens medlemmer var ikke til stede under Landsmøtet. Generalsekretær redegjorde 
for valgkomiteens innstilling og arbeid.  

- Det skulle velges 1 nestleder til styret, 2 styremedlemmer, 2. vara til styret.  
- Det skulle også velges 2 personer til valgkomite. Styret velger 3. person til valgkomite etter 

landsmøtet.  
- Valgkomiteen har ikke mottatt forslag til andre kandidater enn det er innstilt på.  
- Det var ingen benkeforslag ved valg.  

 

Vedtak: 

 

Styret 

Som styremedlemmer har Landsmøtet valgt: 

1. Kenneth Arctander Johansen: Styreleder (ikke på valg) 
2. Jørn Kløvfjell Mjelva: nestleder (2 år) 
3. Vidar Sten Hårvik: styremedlem (ikke på valg) 
4. Maryam Noor: styremedlem (2 år) 
5. Ina Roll Spinnangr: styremedlem (ikke på valg) 
6. Tor Bernhard Slaathaug: styremedlem (2 år) 
7. Ester Nafstad: styremedlem (ikke på valg) 

1 vara: Eva Djordevic (ikke på valg) 

2 vara: Andrés Lekanger: (2 år)  

 

Valgkomite  

Bård Dyrdal velges til valgkomite. 

Anne-Karin Kolstad velges til valgkomite. 

 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 

 

Sak 8 – medlemsopptak  



Merknader: Ingen merknader 

 

Vedtak:  

Landsmøtet godkjenner medlemssøknaden og ønsker HivNorge velkommen som nye medlemmer i 
Preventio. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll godkjent av  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thor Bernhard Slaathaug      Espen Aas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen Aas (Jun 14, 2022 13:46 GMT+2)Tor Bernhard Slaathaug

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAh-TONCG9GeUozPvL7VZC7GX8KG3lLL0H


Vedlegg 

 

- Til sak 4 – Nye vedtekter  

 

Vedtekter 
 

1. Formål og virksomhet 

§ 1-1. Navn 

Organisasjonens navn er Preventio 

§ 1-2. Visjon 

Preventios visjon er: 

Et inkluderende samfunn som behandler alle med verdighet og respekt for deres 
menneskerettigheter, uavhengig av livssituasjon, livsvalg eller livsstil. 

§ 1-3. Formål 

Organisasjonen skal jobbe for å realisere sin visjon gjennom å: 

1) Fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen 
forebygging, behandling og rehabilitering av rusavhengighet og andre rusrelaterte 
utfordringer. 

2) Legge til rette for utvikling av nye helse-, justis- og sosialpolitiske løsninger av 
betydning for rusfeltet. 

3) Styrke menneskerettighetenes stilling i Norge med hovedvekt i ruspolitikken. 

Ved oppnåelse av målene skal hensyn til menneskerettigheter, menneskelig verdighet og 
solidaritet med marginaliserte grupper være likestilt med hensyn til folkehelse og 
kriminalitetsbekjempelse. 

§ 1-4. Virksomhet 

Preventio skal: 

1) Legge til rette for samarbeid mellom medlemsorganisasjonene  

2) Utgjøre en administrativ støtte til medlemsorganisasjonene 

3) Jobbe for gode økonomiske og politiske vilkår for medlemsorganisasjonene 



4) Sikre medlemsorganisasjonene representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

5) Fronte organisasjonens prinsipprogram for relevante beslutningstakere 

§ 1-5. Organisasjonsform 

Preventio er en frittstående paraplyorganisasjon for organisasjoner i Norge, der den enkelte 
medlemsorganisasjon er ansvarlig for sin økonomi, vedtekter og organisasjonsform. 

 

2. Medlemskap 

§ 2-1. Forutsetninger for medlemskap 

Som medlemmer i paraplyorganisasjonen kan opptas foreninger, stiftelser eller andre ideelle 
foretak registrert i Brønnøysundregisteret hvis formål og vedtekter vurderes å være i tråd med 
paraplyorganisasjonens. 

Ikke-ideelle, helt eller delvis offentlig eide eller ad hoc-organisasjoner kan ikke opptas som 
medlemmer. Lokallag eller underledd av andre organisasjoner kan ikke opptas som medlemmer. 

§ 2-2. Opptak av medlemsorganisasjoner 

Innstilling til opptak foretas av Preventios styre og gir midlertidig medlemskap som senere må 
godkjennes av minst halvparten av medlemsorganisasjonene på Landsmøtet. Nye 
medlemsorganisasjoner får demokratiske rettigheter etter at medlemskap godkjennes av 
Landsmøtet. Disse har ikke stemmerett før de er godkjent. 

§ 2-3. Utmelding 

Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmelding forelegges styreleder eller fungerende styreleder. 
Styreleder skal orientere styret om utmeldingen ved førstkommende styremøte. 

§ 2-4. Eksklusjon 

Styret kan ekskludere medlemsorganisasjoner som anses å handle i strid med Preventios 
formål med midlertidig virkning frem til endelig godkjenning ved kvalifisert flertall (2/3) av 
Landsmøtet. 

Medlemsorganisasjoner som åpenbart ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap på grunn av 
forhold som nevnt i § 2.1, kan ekskluderes med umiddelbar virkning av Preventios styre. 

 

3. Landsmøtet 

§ 3-1. Landsmøtets myndighet 



Landsmøtet er Preventios øverste besluttende organ. 

§ 3-2. Innkalling 

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai og på det sted styret bestemmer. 
Landsmøtet skal varsles senest åtte uker før møtestart. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut 
senest to uker før. 

§ 3-3. Stemmeberettigelse 

På Landsmøtet kan hver medlemsorganisasjon stille med to delegater. Hver delegat har én 
stemme, med mindre noe annet fremgår av Preventios vedtekter. På Landsmøtet har styreleder og 
nestleder i Preventio stemmerett. 

§ 3-4. Saker 

Landsmøtet behandler følgende saker: 

a) Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

b) Årsberetning og regnskap 

c) Eventuell revisjon av prinsipprogram og strategi etter innstilling fra styret. 

d) Valg av styreleder, nestleder, inntil 5 styremedlemmer og 1. og 2. vararepresentant etter 
innstilling fra valgkomitéen. 

e) Valg av to personer til valgkomiteen etter innstilling fra styret. 

§ 3-5. Voteringsregler 

Landsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemsorganisasjonene er representert. Endelige 
vedtak fattes med alminnelig flertall, med mindre annet er spesifisert i vedtektene. 
Endringsforslag fattes ved simpelt flertall. Prinsipprogram godkjennes ved 2/3 flertall. 

 
§ 3-6. Frist for innsending av saker 

Saker som ønskes behandlet av Landsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før 
Landsmøtet. 

§ 3-7. Krav til vedtak 

Forslag til vedtak på Landsmøtet må fremsettes skriftlig. Det kan ikke fremmes eller voteres over 
saker som ikke står oppført på dagsorden.  

§ 3-8. Ekstraordinært Landsmøte 



Det skal innkalles til ekstraordinært Landsmøte med fire ukers varsel dersom styret eller 1/3 eller 
flere av medlemsorganisasjonene krever dette skriftlig. På ekstraordinært Landsmøte skal bare 
saker som er nevnt i innkallingen behandles. 

 

4. Styret 

§ 4-1. Styrets sammensetning 

Styret består av styreleder, nestleder, inntil 5 andre styremedlemmer, og 2 
varamedlemmer som velges av Landsmøtet. 

§ 4-2. Valg av styret 

Styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer velges av Landsmøtet for perioder på to år. 
Varamedlemmer velges for en periode på ett år. Styreleder og nestleder velges annethvert år, slik at 
de ikke skiftes ut samtidig. Øvrige styremedlemmer velges fortrinnsvis annethvert år slik at inntil 3 
faste medlemmer skiftes ut hvert år. 

Det bør tilstrebes at styret innehar en bred bakgrunn, og at ingen forening har mer enn én 
representant i styret. Styreleder og nestleder skal ikke komme fra samme 

organisasjon. 

Hvis et styremedlem trekker seg fra styret, blir denne erstattet med 1. 
vararepresentant. 

§ 4-3. Styrets mandat 

Styret er Preventios høyeste myndighet mellom Landsmøtene, og har ansvar for den daglige driften 
av paraplyorganisasjonen. Styret skal tilse at Preventio driftes ut fra organisasjonens formål (§ 1), 
organisasjonens prinsipprogram og andre vedtak fattet av Landsmøtet. Styret skal også: 

1. fremlegge et regnskap for godkjenning av Landsmøtet  

2. innstille på kandidater til valgkomitéen for Landsmøtet 

3. innstille på en strategi til Landsmøtet 

4. vedta en årlig handlingsplan etter forslag fra generalsekretær 

5. innstille et prinsipprogram for Landsmøtet hvert fjerde år 

§ 4-4. Styrets beslutningsdyktighet 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, og 
styreleder og/eller nestleder er representert. 



§ 4-5. Voteringsregler for styret 

Alle styrebeslutninger skal fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder, eller i 
styreleders fravær nestleder, dobbeltstemme. 

§ 4-6. Generalsekretær 

Styret kan ansette en generalsekretær, som delegeres ansvaret for gjennomføring av handlingsplan 
og andre vedtak fattet av Landsmøtet og styret. Generalsekretær foretar øvrige ansettelser 
innenfor gitte budsjettrammer. 

  

5. Valgkomiteen 

§ 5-1. Valgkomitéens mandat 

Valgkomiteen innstiller overfor Landsmøtet på valg av styre. Valgkomitéen skal vektlegge 
forholdsmessig representativitet mellom medlemsorganisasjonene og mangfold med hensyn på 
blant annet funksjonsnivå, livssyn, etnisitet, kjønn og seksuell orientering i sin innstilling. 

§ 5-2. Valgkomitéens sammensetning 

Valgkomitéen består av tre medlemmer og konstituerer seg selv etter eventuelle retningslinjer 
fra Landsmøtet. 

§ 5-3. Valg av valgkomitéen 

Valgkomitéen velges for ett år av gangen. To av medlemmene velges av Landsmøtet etter innstilling 
fra styret. Bare representanter fra medlemsorganisasjonene er valgbare. Ett medlem velges av 
styret, som hovedregel blant de medlemmer som trer ut av styret på kommende Landsmøte. 

§ 5-4. Valgkomitéens beslutningsdyktighet 

Valgkomitéen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

6. Vedtekter 

§ 6-1. Tilgjengelighet 

Styret står ansvarlig for at oppdaterte vedtekter er allment tilgjengelige. 

§ 6-2. Voteringsregler for vedtektsendringer 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av delegatene på Landsmøtet. Endringer i denne 
paragrafen, i paragrafene vedrørende navn, visjon og formål, paragrafene vedrørende 
medlemskap eller paragrafene om oppløsning krever ¾ flertall. 



§ 6-3. Behandling av vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendringer skal sendes inn til styret minst fire uker før Landsmøtet, og skal 
foreligge med sakspapirene som sendes ut senest to uker før møtet avholdes.  

§ 6-4. Ikrafttredelse 

Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at Landsmøtet heves.  

§ 6-5. Redaksjonelle endringer 

Styret har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av vedtektene. 

 

7. Oppløsning 

§ 7-1. Beslutning om oppløsning 

Preventio kan oppløses på Landsmøte ved et kvalifisert (⅔) flertall av 
medlemsorganisasjonene på to etterfølgende Landsmøter. Det skal velges et 
avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. 

§ 7-2. Disposisjon av midler ved oppløsning 

Preventios midler skal ved oppløsning gis til en organisasjon med lignende formål som Preventio. 

 

- Til sak 5 - Årsberetning for 2021 (muntlig presentert på Landsmøtet) 

 

PREVENTIO ÅRSBERETNING FOR 2021 

Tross for at Preventio ble stiftet så seint som i 12.11.20, har 2021 vært et år preget av høy aktivitet, 
engasjement og fremganger. Også sett i lys av hva tilskuddsmidlene har vært omsøkt til, har 
Preventio hatt høy måloppnåelse. Preventio gikk inn i 2021 uten noen innvilgede driftsmidler eller 
oppsparte midler. Dette innebær at drift og aktivitet hovedsakelig har vært frivillig innsats. Preventio 
fikk i brev 29.9.21 innvilget driftstilskudd á 2.500.000 NOK for 2021, og midlene ble utbetalt i 4. 
kvartal.  

 

Styrets arbeid 

Det har vært et aktivt styre i 2021, som også medført til synlighet og arrangement som blitt lagt 
merke til. Styrets medlemmer har også jobbet aktivt med å få bred politisk oppslutning for Preventio 
på stortinget. Dette resulterte blant annet i merknad som fulgte statsbudsjettet for 2022, om at 
Stortinget var positive til etableringen av Preventio og at det styrker sivilsamfunnet. Denne 
merknaden fikk samtlige partiers tilslutning, foruten Senterpartiets.  



Styret har også lagt opp til medlemsmøter i forbindelse med høringsrunder, blant annet da forslag til 
rusreform som ble lagt frem av seniorrådgiver ved Helse- og omsorgsdepartementet la frem 
regjeringens forslag til rusreform.  

Styret har hatt jevnlige møter og har også avholdt landsmøte i 2021. En del planlagte aktiviteter for 
2021 ble forskjøvet på grunn av at vedtak om driftstilskudd kom seint på året. Driftsmidler som ikke 
ble brukt i 2021 ble omsøkt overført 2022. Dette er blitt godkjent siden det ble omsøkt.  

Tilskuddet er i størrelsesorden 2.500.000 NOK og utgjør om lag 100 % av Preventios inntekter, med 
unntak av 7.500 NOK i medlemskontingenter. Organisasjonen gikk i gang med utlysning av ny 
generalsekretær (100 % åremål) i oktober og var ferdig med denne prosessen ved begynnelsen av 
desember. Generalsekretæren tiltrådte stillingen i 2022. Også stilling som kontormedarbeider (50 % 
fast) ble utlyst i desember og ansettelsen ble avgjort i 2022. Lønnsutgiftene har derfor vært holdt lavt 
og motsvarer 0,05 årsverk. Foruten årsverkene har det vært nedlagt betydelig egeninnsats i form av 
frivillig innsats. Konservativt beregnet er dette målt til 1.000 timer for hele 2021. 

Styret har også etablert fysiske kontorer for Preventio på Storgata 39 i Oslo. Kontorlokalene vurderes 
som tilfredsstillende, romslige og praktiske, og det er positivt at organisasjonen har samme adresse 
som minst 3 av medlemsorganisasjonene. Blant kontorlokalene inkluderes det et møterom som også 
er til disposisjon for medlemsorganisasjonene dersom de ønsker å avholde møter i sentrum eller vil 
ha digitale møter med skjerm.  

Blant aktiviteter og tiltak som ble gjennomført i 2021: 

 

Lanseringsseminar 

Preventio avholdt et lanseringsseminar 21.1.21, med faglige innlegg fra Kari Lossius, Sverre Nesvåg, 
Willy Pedersen og Hedda Giertsen, og gratulasjoner fra Nicholas Wilkinson fra Sosialistisk 
Venstreparti, Mads Kirkebirkeland fra Høyre, Kamzy Gunaratman fra Arbeiderpartiet, Carl Erik 
Grimstad fra Venstre, Seher Aydar fra Rødt og Kristoffer Robin Haug fra Miljøpartiet De Grønne. 
Samtlige understreket betydningen av Preventio for å løfte den ruspolitiske debatten i Norge, og for 
å kunne fronte nye rus- og sosialpolitiske løsninger. 

 

Ruspolitisk debatt 

I et forsøk på å finne ut hva de ulike partiene i Norge mener om rusreform, rusbehandling og 
forebygging, arrangerte Preventio i samarbeid med Tryggere Ruspolitikk og RIO en ruspolitisk debatt 
på Kulturhuset i Oslo. Daglig leder i RIO og styreleder i Preventio, Kenneth Arctander Johansen, ledet 
debatten sammen med leder av Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr. Arrangementet ble åpnet av 
Jørn Kløvfjell Mjelva, nestleder i Preventio og leder av Psynapse. 

I politikerpanelet stilte følgende representanter: 

• Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre) 
• Kamzy Gunaratnam (Arbeiderpartiet) 
• Ola Elvestuen (Venstre) 
• Kari Elisabeth Kaski (SV) 
• Kristoffer Robin Haug (MDG) 
• Sofia Rana (Rødt) 



 

Menneskerettighetsbrudd i LAR 

NRK rapporterte tidlig i 2021 at flere hundre personer går til et massesøksmål mot LAR for brudd på 
pasientrettighetene og menneskerettighetene. LAR-pasientene representeres av Synne Bernhardt, 
som både er jurist og lege. Personene bak søksmålet beskriver LAR (Legemiddelassistert 
rehabilitering) som et rigid og kontrollfokusert system, hvor mange pasienter blir utsatt for 
stigmatisering av de som egentlig skal hjelpe dem. Videre oppgir de at de blir utsatt for tvang og 
sanksjoner. Flere har blitt utskrevet mot sin vilje som følge av brudd på vilkårene i LAR, og flere har 
opplevd å miste tilgangen på nødvendige medisiner. Samtidig er mange misfornøyd med 
medikamentet de bruker, fordi de opplever å få signifikante bivirkninger. Det er få medikamenter 
som brukes i LAR-behandling, og de etterlyser et større utvalg. 

Søksmålet baseres også på at mange ikke får en individuelt tilpasset behandling, til tross for at det er 
lovpålagt, og en av grunnpilarene i denne behandlingsformen. De etterlyser mer fleksibel og 
persontilpasset oppfølging. 

I denne LAR-debatten møtte lege og jurist, Synne Bernhardt, politikere, brukerorganisasjoner og 
fagfolk til diskusjon. Målet var å få svar på spørsmål som: 

• Hvordan kom vi i denne situasjonen? 
• Hvorfor har det ikke blitt tatt tak i tidligere? 

Og, ikke minst: 

• Hva kan man endre på for å forbedre livssituasjonen til de rundt 8000 pasientene som i dag 
er i LAR? 

Panelet bestod av følgende personer: 

• Synne Bernhardt, lege og jurist 
• Asbjørn Larsen, nestleder i RIO 
• Carl-Erik Grimstad, stortingskandidat og helsepolitisk talsperson for Venstre 
• Jan Gunnar Skoftedalen, leder for Fagrådet 
• Gabrielle Welle-Strand, forsker ved Seraf 

 

Andre tiltak 

Andre tiltak som blitt gjennomført i 2021 er: 

• Etablering og drift av nettside og sosiale media kanaler 
• Avgi høringssvar til H-dir, HOD og Stortinget samt kommuner 
• Deltakelse på Arendalsuka med arrangement og stand gjennom hele uken 

Signature:

Email:
Tor Bernhard Slaathaug (Jun 14, 2022 13:52 GMT+2)
Tor Bernhard Slaathaug
slaathaug@rettferdnorge.no
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