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Status LAR pr.12.10.15



LAR ansvar Finnmarkssykehuset 

- overtakelse fra UNN 01.01.16.
- totalt 29 pasienter pr. juni -15 
- 19 i Vest og 10 i Midt/Øst.
- 9 av disse er videreført til
primærhelsetjenesten

Sist oppdatert: 20. oktober 2015



Finansiering
Innarbeidet i 
inntekstfordelingsmodellen 
2016 i tråd med 
oppdragsdokumentets krav om 
overtagelse i løpet av 2015.
UNN HF betalte 900.000 kr for 
medisiner og utdeling i 
Finnmark i 2014. 



Endelig organisering av KPHR av 1.juni 2015 
v/adm. dir.
- Org. av vurderingsteam – fagkonsulentstilling lyses ut 
som en koordinerende stilling og legges til 
vurderingsteamet. I tillegg til dagens oppgaver skal still. 
ivareta saksbehandling og administrativ oppfølging av 
LAR – pasienter. 
- Opprettes 6+2 sengeplasser for TSB i Karasjok. De 2 
ekstra sengene brukes fleksibelt både i Alta og Karasjok. 
Sengene i Karasjok opprettes under forutsetning av 
styrets tilslutning til en org. av LAR med tilbud i Alta og 
Karasjok. Sengene kan bla. brukes til oppstart av LAR-
behandling. 



Pasientrettigheter – fritt sykehus- og 
apotekvalg
- Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 rett til valg av sykehus m.m
- Retten etter første ledd gjelder ikke valg av senter for 
legemiddelassistert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten dersom 
dette vil være uforsvarlig eller i betydelig grad egnet til å svekke 
formålet med behandlingen. 
-Pasienten kan heller ikke velge behandlingsnivå.
-Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, den 11.02.15. Etter 
departementets vurdering gjelder det ingen ubetinget rett til fritt 
apotekvalg i tilfeller der apotek utleverer LAR-legemidler på oppdrag 
fra spesialisthelsetjenesten. 



LAR behandling
- utredning
- behandling
- oppfølging
- utlevering 
- ansvarsgruppemøter
- veiledning / undervisning
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