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Tre ulike datakilder 

• En spørreundersøkelse – oversatt og tilpasset fra undersøkelse ved 
Substitutionsmottagningen Högsbo 1&2
• LAR Øst – Stavanger kommune

• LAR 78 – øvrige kommuner i Midt- og Sør-Rogaland

• Tall for avvik og inntak av nye pasienter
• Avvik – ikke utlevert medikament til pasient

• Nyhenviste og re-henviste pasienter

• Type pasientkontakt for 2021



Rapport fra LAR Helse Stavanger - i tall

• Gjennomført august – september 2020
• LAR Øst – 175 pasienter – delt ut 90 skjema – 54 utfylte skjema returnert

• LAR 78 – 400 pasienter – sendt ut 390 skjema – 83 utfylte skjema returnert

• Tall for avvik og inntak (mangler avvikstall fra enkelte utleveringssteder)

• 16.mars – 4.oktober i 2020 og 2021
• 2020: 47 avvik og 71 nye pasienter

• 2019: 101 avvik og 39 nye pasienter

• Type pasientkontakt for hele 2021
• Endringer: ambulant utdeling, litt redusert hyppighet for noen, observerte 

inntak og urinprøver kun på individuell vurdering





Fylkeshelseundersøkelse Agder og Nordland, FHI og SINTEF





4. Har du blitt smittet av …..
5. Er du urolig for å bli smittet av …..









Oppsummering 

• Økt inntak av nye pasienter under pandemien

• Omlegging fra kontakt i poliklinikk til kontakt hjemme

• Ingen kjent smitte, nesten ¾ urolige for smitte

• Deltakerne opplevde
• oppfølgingen fra LAR som bedre

• litt forverring i somatisk helse, noe redusert rusmiddelbruk 

• betydelig forverring i psykisk helse 

• betydelig forverring i sosial situasjon



Diskusjon 

• Har LAR-pasienter større forståelse for smitterisiko og bedre 
forebygging enn befolkningen ellers?

• Mer tillitsbasert oppfølging ga mer fornøyde pasienter uten tegn til 
økt risiko for alvorlige uheldige hendelser 

• Psykisk helse og sosial situasjon mest sårbare livsområder for LAR-
pasienter i pandemien


