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Notat fra administrasjonen til Hovedutvalg for helse og omsorg 18.9.2018. 

 

Oppfølging av PS 29/18 – Sak til eventuelt. 

 

Britt Myren (FRP)ber om en redegjørelse for hvordan de bevilgede pengene til rustesting 

blir gjennomført. Ber om svar i neste hovedutvalgsmøte 

 

Viser til HP 2016-2019 hvor det fremkommer sitat: «Endring kommunestyrevedtak PS 

15/104 Helseforebyggende (rustest) ungdom, utg. økn. 50 000».  

 

Familiens hus er involvert i to typer rustesting:  

1. Akutt rustesting i barneverntjenesten. Her er det inngått avtale med legevakta om 

rustesting av foresatte/ungdom i de tilfellene hvor barneverntjenesten mener det 

er et akutt behov for dette.  

2. Oppfølging av ungdom/foresatte som går på ruskontrakt som et tiltak i regi av 

barneverntjenesten, og hvor det er fattet vedtak på dette. Disse prøvene tas da 

på vedkommendes fastlegekontor, og utgiftene til dette faktureres 

barneverntjenesten. Midlene til forebyggende rustest ungdom benyttes her til å 

betale for rustesting av disse ungdommene. Dette ansees å være 

helseforebyggende rustesting for de ungdommene det gjelder. Slike kontrolltiltak 

kommer som oftest i en kombinasjon med andre typer endringstiltak, som f. eks. 

råd og veiledning. Kontrolltiltaket kan virke som en motivasjon for ungdommene 

til å holde seg rusfrie. Slike tiltak kan forhindre ytterligere eskalering av 

rusproblematikk og dermed virke forebyggende både i forhold til ungdommens 

helse og for å forhindre andre kostbare barneverntiltak. 

 

Helsestasjonstjenesten følger for øvrig føringene fra Helsedirektoratet, og deler derfor 

ikke ut hurtigtester for rus til foresatte som ønsker dette.  

 

I Veileder IS-2231 fra Helsedirektoratet Prosedyrer for rusmiddeltesting fremkommer det 

at hurtigtester for rus ikke anbefales. Dette med bakgrunn i følgende:  

 

 Immunologiske hurtigtester er uspesifikke og kan falske svar 

 Avlesning av hurtigtester kan avhenge av avlesers erfaring, og tolkning av 

resultatet kan være vanskelig 

 Bruk av hurtigtester som eneste analysemetode frarådes 

 Håndtering av positive resultater vil ofte avhenge av om prøvegiver bekrefter at 

analysefunnet er riktig eller ikke 

 Den som avleser hurtigtesten, må ha fått nødvendig opplæring og ha erfaring 

med avlesning av slike prøver 

 Den som avleser hurtigtesten, bør være en annen enn den som har besluttet at 

prøven skal ta, og avlesning bør skje uten tilsyn av prøvegiver 

 

 

 

 


