Regjeringen skal ha mye skryt for sin satsning på rusfeltet de siste 5 årene. Som
en uavhengig fag- og ruspolitisk organisasjon er vi samtidig glad for at det er
stor politisk enighet om viktige veivalg. Mulig vi nå går inn i en brytningstid med
større politisk uenighet.
Vi viser til vårt innsendte notat hvor vi nevner flere viktige saker for rusfeltet.
Men på vår tilmålte tid vil vi fokusere på tre områder
- Egenandeler ved polikliniske konsultasjoner for unge under 30 år
- Rusforskning
- Fagrådets egen finansiering
Egenandeler
I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å fjerne egenandeler for unge
under 23 år til behandling hos Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og for unge
voksne under 30 år til behandling i Psykiatrisk ungdomsteam (PUT). Det er bra,
men gir en tilfeldig avgrensning.
Det er altså hvor du tilfeldigvis organisatorisk mottar behandling som avgjør om
du skal betale egenandel eller ikke, ikke lidelsen. En rekke sykehus har laget
andre organisatoriske løsninger som å etablere ruspoliklinikker. Å prioritere å
fjerne egenandeler for unge mennesker er det stor faglig enighet og det vil gi
god effekt med minimal ressursbruk.
FAGRÅDET MENER SKILLE MÅ GÅ PÅ ALDER, IKKE HVOR BEHANDLINGEN
MOTTAS. KOMITEEN KAN FORESLÅ EN GRADVIS OPPTRAPPING VED Å SETTE
GRENSEN PÅ 25 ÅR I 2019 MED ØKNING TIL 30 ÅR I 2020.
Forskning
I 2019 vil det være mindre til rusforskning enn på mer enn 10 år. Rusfeltet
betegnes ofte som et forskningssvakt felt. Samtidig er vi alle opptatt av at
politikken og faget skal utvikle seg i en kunnskapsbasert retning. Skal vi være
kunnskapsbasert må vi også være forskningsbasert.
Fra Fagrådets side vil vi gjerne be komiteen vurdere et eget
rusforskningsprogram under kap 780. I dag lider rusforskning av at det ikke er
etablert eget rusforskningsprogram og det synliggjøres ytterligere ved at
SERAFs tilskudd reduseres fra 14,5 millioner til 4,5 millioner i 2019. Seraf får i
dag bevilling over kap 734.

FAGRÅDET MENER KOMITEEN MÅ PRIORITERE MER RESSURSER TIL FORSKNING
I EN TID HVOR VI SANNSYNLIGVIS FÅR MER UENIGHET OM VEIVALG I
RUSPOLITIKKEN.
Fagrådet
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er landet største fag- og ruspolitiske
organisasjon. Den offentlige støtten gjenspeiler ikke dette. Fagrådet mottok i
2018 3,1 millioner kroner etter søknad til Helsedirektoratet. Våre kollegaer i
Actis er foreslått med 15,1 millioner kroner i dette budsjettet. I 2016 fikk vi
hjelp av dere i Helse og omsorgskomiteen til å øke vår støtte, den gang med 1,2
millioner kroner. Vi er freidige nok til å be om hjelp fra komiteen til å øke
støtten på nytt.
Våre hovedoppgaver er å fremme rusfaglig og ruspolitiske saker og se nøye på
konsekvensene av gjeldende politikk. Vi løfter frem kunnskap og erfaringer på
en rekke møteplasser.
FAGRÅDET BER KOMITEEN I SINE MERKNADER TIL BUDSJETTET BIDRA TIL ØKT
ØKONOMISK STØTTE FOR 2019 SLIK AT VI KAN VIDEREUTVIKLE OG ØKE VÅR
INNSATS PÅ RUSFELTET.

