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Vil du bli medlem? 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 

støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 

 
Medlemskap er gratis for våre 

hovedmedlemmer. 
 

Støttemedlemmer kan gi frivillig 
støtte:  

Kontonr: 6315.05.07512 
 

www.proLAR.no 

Kjære, medlemmer! 

Til alle våre medlemmer og andre 
interesserte :-) 
ProLAR arbeider kontinuerlig for at 
LAR-systemet skal tilpasse seg etter 
våre behov, og vi forsøker alltid å ha 
med oss våre medlemmers historie 
og egenerfarte opplevelser når vi 
jobber på systemnivå.  Vi er den 
eneste LAR-organisasjonen som per 

i dag deltar i utarbeidelsen og revisjonen av  de nye 
retningslinjene for LAR, en oppgave vi tar med det 
største alvor. Det skjer så mye bra i vår «lille» 
brukerorganisasjon, som dere i altfor liten grad får 
høre om. Derfor har vi nå begynt med dette nyhetsbrevet 
som er det andre for året. Trond Arne Ausdal, vår 
«nyhetsredaktør» har ansvar for at dette blir laget, og 
vi tar sikte på å levere 4-5 ganger i året. Det håper vi 
dere som medlemmer og andre interesserte vil sette pris 
på! Siden sist nyhetsbrev, som ble publisert 15. februar, 
har det selvfølgelig skjedd mye spennende innenfor 
feltet vi arbeider innenfor. Våre Livet med LAR-grupper, 
vårt Hepatitt C-prosjekt, Mødre-gruppe, Brobygger, og 
ikke minst årets første SMIL-samling, har allerede 
kommet godt i gang, for å nevne noe. Årets 1. 
aprilsnarr ble trykket i klassekampen, som proLAR 
måtte ordne opp i med et dementi tre dager etterpå.  
Mye rart kan skje og det gjelder å holde tunga rett i 
munnen av og til. Håper dere liker vårt Nyhetsbrev nr. 2 
som sendes ut i begynnelsen av mai måned.  

Hilsen Ronny Bjørnestad, daglig leder 
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I Oslo går Livet med LAR-gruppene sakte, men sikkert 
bedre og bedre. Siv og Celia vil i tiden som kommer legge 
ned en målrettet innsats, med mål om å spre tilbudet til 
alle som faller inn i målgruppen. Siv har sågar lagd en 
avtale med en behandlingsinstitusjon om å komme og 
fortelle om det proLAR kan tilby brukerne i form av Livet 
med LAR og yoga-prosjektet. 

-Jeg lurer på om det kanskje kan være vanskeligere å 
samle folk til en slik gruppe i en så stor by som Oslo. 
Siden det er så mange brukere spredt rundt forbi over et 
så stort område, forteller Siv. 
 
De som møtte opp hadde en god opplevelse da gruppen 
var på gratiskonsert med Humming People.  
Alle LAR-brukere er hjertelig velkomne til Livet med LAR-
kveldene i Oslo. Lurer du på noe, ta kontakt med Siv på 
telefon 93458183

Livet med LAR er oppe og går som vanlig i Sandnes og 
Stavanger, og har et jevnt, høyt oppmøte. Eivin er plass 
til fastsatte datoer og er behjelpelig med det meste, det 
være seg planlegging eller henting og kjøring av 
brukere. 
I en av gruppene var alle med på hockeykamp og så 
Stavanger Oilers slå Vålerenga.  
- Vi er fornøyde med at det kommer så mange brukere 
til hvert møte, og rett som det er kommer det nye 
brukere, sier Eivin. 
Eivin har søkt midler til gruppa for å få økonomi til å dra 
på flere turer. Svar er ventet like over påske. 
- For å få gruppa til å gå rundt, trenger vi penger. Vi ser 
at brukerne får såpass stort utbytte av den, at vi ønsker 
vi å få på plass mer midler til drift og turer, avslutter 
Eivin optimistisk. 

Også i Bergen har Sindre fortsatt 
med Livet med LAR-grupper. Der 

var de blant annet på kino og så 
Wolverine.  

- Det er godt å komme seg ut, smiler 
Sindre. – Derfor inviterte vi med hele 

gjengen på kino. 
Det kommer stadig flere til gruppene i 

Bergen og den er i ferd med å etablere seg som et fast 
innslag i mange LAR-brukeres hverdag. Og det er alltid populært 
når gruppene inviterer til aktiviteter 
- Kjekt! Må gjentas, sier Kristian Alexander Svardal

Livet med LAR-gruppene 

Livet med LAR-gruppene er oppe å gå igjen rundt forbi i landet. Både i Oslo, Bergen og Sandnes/Stavanger har det 
vært avholdt grupper. 

Oslo Sandnes og Stavanger 

Bergen 

Bor du i Oslo, Rogaland eller Bergen? 

Ta kontakt med en i proLAR for å 
finne ut når neste møte er.  Alle i 
LAR er velkomne til samvær og 

aktiviteter.
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Rot om HAB (heroinassistert behandling) 

De som har fulgt med i den siste tidens nyhetsbilde kan ikke ha unngått 
å få med seg kontroversene rundt HAB og brukerorganisasjonenes syn på 
hva som egentlig skjedde. 

 
Klassekampen var raskt på pletten 
med i krigstyper å hevde ”Bruker-
nei til HAB”.   Bakgrunnen for 
m i s f o r s t å e l s e n v a r a t 
brukerorganisasjonene i et 
uformelt møte hadde gått med på 
å forfatte et brev med punkter om 
LAR de kunne enes om.  Resultatet 
ble avisoppslaget du kan se på 
bildet,  med dertilhørende heftig 
debatt. 

- Jeg kan gå med på at vi skulle 
vært litt klarere i vår tale, og at brevet ikke skulle vært sendt slik det ble 
gjort. Vi oppfattet brevet som en invitasjon til dialog med helse og 
omsorgskomiteens leder Kari Kjønnas Kjos – og ikke at vi hadde endret 
syn på HAB, sier Ronny. - Men vi kunne ikke i vår villeste fantasi forestille 
oss at RIO så opplagt, med viten og vilje skulle mistolke vårt budskap, sier 
Ronny oppgitt. 

Resultatet ble at proLAR sammen med LNN (LAR-nett Norge) måtte 
dementere påstandene.  

- La det ikke være et fnugg av tvil om at proLAR selvfølgelig er for HAB. Vi 
erkjenner at det finnes brukere som ikke kan fungere i LAR slik det 
fremstår i dag, og for noen av disse mener vi fullt og helt at HAB kan være 
det virkemiddelet som skal til for å hjelpe disse menneskene, sier Ronny


Søknad levert 

ProLAR sendte 1 februar inn 
sin søknad til 
Helsedirektoratet (Hdir) om 
midler for året 2017. Alt av 
regnskap er nå sendt inn, og 
vi avventer økonomisk 
rapport og godkjent revisjon 
for året 2016. 
proLAR har i alle år hatt et 
godt og ryddig regnskap med 
påfølgende godkjenning av 
revisjon og vi har tro på at vi 
også dette året skal kunne bli 
tilgodesett med friske midler. 
30. mars fikk proLAR svar på 
søknaden og drift og aktivitet 
er sikret for 2017. 

- Det er mye arbeid med 
dette, og det tar mye tid. Vi 
opptrer jo med et mandat fra 
våre brukere og det er en 
oppgave vi tar med ytterste 
grad av alvorlighet, sier 
Ronny. 

 
www.proLAR.no 

ProLAR inviteres til Uppsala 

ProLAR er invitert til det nordisk-baltiske møtet om legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR/OMT) på Uppsala universitet den 8.-9. juni i år. 

- Vi gleder oss til å delta. Ekstra spennende blir det å høre om LAR i de 
baltiske landene, sier Ronny 
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ProLARs spalte i Asfalt er nå tilgjengelig 

Trond-Arne og Kenneth var i 
møte med Asfalt (Sandnes og 
Stavangers brukerblad, tilsvarene 
Megafon og =Norge og =Oslo). 
Der ble planen for proLARs nye, 
faste spalte meislet ut.  
Planen er at proLAR skal få komme 
med en tekst til hvert nummer, som 
vi velger selv. 
 
- Den første spalten er ute i det nyeste nummeret og dreier seg om NAV ... Om hvordan NAV 
setter alle kluter til når man er i aktiv rus og hjelper til som bare det, men hvordan de også 
kniper igjen pengesekken – og med det hjelpen – når man har tatt et endelig valg om 
endring, sier Trond-Arne. 
- Nei, da må man klare seg selv, legger Kenneth oppgitt til.  
ProLAR i Sandnes og Stavanger vil i samarbeid med Asfalt ha jevnlige møter hvor de skal 
diskutere temaer til spalten. 
 
- Dette er en gylden anledning for proLAR til å sette dagsorden, eller i det minste å bli mer 
synlige, smiler Kenneth. 

ProLARs brosjyrer er sendt i trykken 

ProLAR er veldig fornøyde med de nye Hepatitt C-brosjyrene 
vi har utformet og hele 10.000 er nylig sendt i trykken og 
forventes levert om kort tid. I tillegg har vi lagd proLAR- 
brosjyrer og -poster. 
 
- Hepatitt C har jo blitt et av proLARs 
hovedssatsningsområder. Tross alt er vi i LAR 
overrepresenterte når det kommer til hepatittsmitte. 
Brukerne trenger informasjon, og det leverer vi nå, smiler 
Ronny 

I tillegg har vi laget poster til Skadereduksjonskonferansen i 
Canada, hvor vi skal presentere brukerundersøkelsen vår, og 
visittkort til alle våre medarbeidere. 

- Nå kan alle vi er i kontakt med forvente å få et oppdatert visittkort for den enkelte. På den 
måten får de en fin og oversiktlig måte å ta kontakt på, skulle de ønske det, sier Ronny 
fornøyd. 

Ronny og Siv 
til Portugal 

Siv og Ronny reiser til 
Portugal 3.-6. mai for å 
møte i det europeiske 
nettverket EuroNPUD, der 
proLAR sitter i styret 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 

støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 

 
Medlemskap er gratis for våre 

hovedmedlemmer. 
 

Støttemedlemmer kan gi frivillig 
støtte:  

Kontonr: 6315.05.07512 
 

www.proLAR.no 
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ProLARs nye brosjyrer og poster 

Slik ser de ut. Det store bildet i bakgrunnen er den nye 

posteren vår, og det lille oppe til venstre er forsiden på 

brosjyren vår. Og på forrige side kan du se bilde av vår nye 

hepatitt C-brosjyre 

Ble de ikke fine?
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Rask inkludering i LAR i Rogaland 

Kenneth og Eivin er fornøyde med at saksgangen for innlemmelse i LAR har gått ned i Stavanger. 
 
- Nylig fikk vi lynkjapt inn tre stykk rett fra gata. Det er bare mulig 
dersom vi som brukerorganisasjon følger det opp tett, forteller 
Kenneth, før han følger opp - Hvis ikke blir de liggende i bunka, og 
da vet vi aldri hvor lang tid det kan ta før de får svar …  
 
ProLAR vet hvor viktig det er for brukerne å komme seg raskt inn i LAR. 
Tar det for lang tid forsvinner motivasjonen, og det kan bli vanskelig i 
det hele tatt å komme seg inn. Derfor vil dette være noe proLAR 
Sandnes og Stavanger vil følge nøye opp i tiden som kommer. 
 
- I hvert fall til vi får på plass det lavterskel LAR-tilbudet vi har søkt om 
støtte til, sier avslutter Kenneth. 

Rask innlemming i LAR er viktig for å forhindre overdoser

Sindre fortsetter sin oppgaver i RØST 

Sindre fortsetter sine oppgaver som delprosjektleder i RØST brukerkonferanse. Røst er brukernes konferanse på rusfeltet – 
RØST = stemme – og hele 50 % av deltakerne er brukere og pårørende. Den andre halvdelen er fagfolk. Konferansen ble til i 
forbindelse med Bergensklinikkens 25-årsjubileum. For de av dere som har fulgt med, kjenner dere kanskje til  #gårforlivet, 
et engasjement ment å få folk til å gå for å fremme helse, både mental og fysisk. Sindre er med for andre gang og har 
ansvaret for gruppen brukerstyring og 
menneskerettigheter.  

- Målet mitt er at ALLE skal få muligheten til å 
bidra. Jeg har ansvaret for å holde styr på at 
hver enkelt gjør de oppgavene de er satt til, 
men jeg får god hjelp til det fra en av 
klinikksjefene som fungerer som en god 
sekretær. Så her er det virkelig brukernes syn 
og stemme som står i høysete, sier Sindre 

Til nå har Sindre sammen med Ruth Marie Donovan og Morten Grønvigh vært i Haugesund for å ha workshop for brukerne 
der. Da var målet å legge til rette for at brukernes stemme blir hørt og tatt på alvor, samt sjekke hvilke rettigheter LAR-
brukerne der føler at de har. 
 
- Temaene vi jobber med i gruppen jeg sitter i er prosedyre rundt urinprøver, hvor hensiktsmessige de er og hvorvidt de 
strider mot den enkeltes menneskerettigheter. Vi mener at de bør være frivillige. Hva ønsker man å oppnå? Personer 
som tidligere har opplevd traumer og krenkelser, krenkes på nytt ved å bli forlangt urinprøver av, forteller Sindre 
engasjert. 
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ProLAR besøker institusjonene 

ProLARs lokalavdelinger planlegger Norgesturne. De enkelte lokalavdelingene er nå i gang med å 
legge til rette for besøk til så mange steder og institusjoner som mulig for å informere om 

aktivitetene og tilbudet de kan tilby medlemmene sine lokalt. 

-Vi skal besøke alle institusjonene i Rogaland. I hvert fall så mange vi rekker over og får tilgang til ... Vi 
skal fortelle LAR-brukerne på de enkelte institusjonene om hva proLAR gjør og hvilke tilbud vi stiller til 

rådighet. Tenk bare på hvor mange LAR-brukere det finnes i Rogaland, og hvor mange av dem igjen som ikke 
vet hvilken hjelp de kan få hos proLAR og hvilke tilbud vi tilbyr, forteller Kenneth.  

Det samme vil man gjøre alle steder der proLAR opererer lokalt. 

Er du på institusjon i et område nær en av proLARs lokalavdelinger? Ta kontakt 
med proLAR for å avtale at proLAR besøker institusjonen du er på.  

Uansett - husk å melde deg inn. Det er gratis. Sammen er vi sterkere.  

Trond-Arne og Kenneth i 
gruppe som skal vurdere 

retningslinjene 

I Stavanger sitter Kenneth og Trond- Arne i 
en gruppe som skal se på i hvilken grad 
retningslinjene er implementert.  
I første omgang skal man enes om syv 
områder som anses som ekstra viktige. 
Deretter er planen videre å se etter hvor 
skoen trykker; hvor kommunen ikke gjør 
jobben sin. 

- Superspennende! Nå får vi muligheten til 
å komme i dialog med de som «styrer 
showet» og gi beskjed om hva som ikke 
fungerer og hva som er viktig. Spesielt når 
det gjelder bolig er det mye å gå på. 
Nesten på daglig basis sendes brukerne ut 
på gata uten å ha et stabilt sted å bo. Man 
kan ikke hjelpe noen med å slutte å bruke 
illegale rusmidler så lenge de ikke har et 
sted å bo, sier Trond-Arne oppgitt 

Sindre i podcast - Rus på 
resept 

Sindre var i debatt med Christian Ohldieck 
fra Avdeling for rusmedisin og 
allmennlege dr. Erling Åserud om LAR.  

LAR kom som et motsvar til HIV- og AIDS-
epidemien på 80-tallet og er i dag den best 
dokumenterte formen for behandling som 
finnes. Men den er ikke uten problemer. 
Hør hva Sindre hadde å si om saken her: 
 
https://www.ivoox.com/rus-p-resept-med-
christian-ohldieck-erling-serud-audios-
mp3_rf_17085658_1.html   

https://www.ivoox.com/rus-p-resept-med-christian-ohldieck-erling-serud-audios-mp3_rf_17085658_1.html
https://www.ivoox.com/rus-p-resept-med-christian-ohldieck-erling-serud-audios-mp3_rf_17085658_1.html
https://www.ivoox.com/rus-p-resept-med-christian-ohldieck-erling-serud-audios-mp3_rf_17085658_1.html
https://www.ivoox.com/rus-p-resept-med-christian-ohldieck-erling-serud-audios-mp3_rf_17085658_1.html
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ProLAR starter opp foreldregruppe i Bergen. Tre kvinner som alle selv har vært gravide og fått barn mens 
i LAR, og som har vært med på proLARs SMIL-tilbud for gravide, har tatt initiativ til å starte en 

foreldregruppe i Bergen.  

 
Gruppen skal være  en møteplass for foreldre i LAR. Der kan man ta opp viktige ting man lurer på og har behov for å 
snakke om i den nye situasjonen som foreldre i LAR. Det vil bli gitt råd og mulighet til å dele erfaringer og støtte 
hverandre i sosialt samvær og kos. Man vil også planlegge aktiviteter og la barna leke sammen og bli kjent med 

hverandre. Gruppen er et ekstra tillegg til det offentlig tilbudet. 

- Vi har alle vært med i proLARs SMIL, og ville vel på sett og vis videreføre noe av det vi fikk der. Etter SMIL følte vi 

at det manglet et slikt tilbud. Vi ble sittende inne med en hel masse spørsmål, men uten å ha noen som hadde 
vært i samme situasjon å stille dem til, forteller Christine Lønne, en av tre initiativtagere til gruppen. 

Målet er å skape en gruppe der foreldre kan 

få muligheten til å snakke og spørre om alt – 
uten frykt for å bli dømt og vurdert av det 

offentlige. Alle medlemmene er likestilte og 
i samme situasjon. Dermed håper man å 
skape et vennlig klima der det er høyt under 

taket, hvor det skal være lett og både spørre 
om ting man lurer på og fortelle ærlig om 

hindringene man møter i hverdagen. Frem 
til nå har det vært avholdt to møter.  

- Foreløpig har det gått veldig bra. Vi som 

er med har raskt funnet tonen og alle 
deltar i samtalene. Flere har spurt om råd 

og har fått god hjelp de kan ta med seg 
videre. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger. Faktisk har hvert treff til nå vart langt over tiden fordi vi har hatt det 
så kjekt, humrer Christine. 

Neste gruppe avholdes 5. juni og alle foreldre i LAR er velkomne. Det er aktivitet annethvert treff og neste gang er 
planen å besøke akvariet.  
Eneste kriterie for å være med er at man har eller venter barn som er eksponert for legemidler brukt i LAR 
(legemiddelassistert rehabilitering) og god rusmestring. 

Er du forelder i LAR, møt opp på neste samling eller ring Christine for mer 
informasjon på tlf: 46837751 

Fra venstre Kristi Windedal, Christine Sundal og Christine Lønne 

Ny foreldregruppe i Bergen 
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Vivian med i 
viktig ROP-
arbeidsgruppe 

Vivian har i tillegg til SMIL 
den siste den siste tiden vært med i en gruppe 

som har som oppgave å holde tilsyn med ROP i to 
kommuner i Vest- og Øst Agder. Det vil være 
Fylkesmannen som utfører selve tilsynet, mens 

Vivians viktige oppgave blir å ivareta brukerne 
ved å representere deres stemme. 

- Det er spennende arbeid og spennende å være 
med på. Til nå har jeg vært med på både 
planlegging, intervjuer og selve tilsynet. I tiden 
som kommer skal vi gå gjennom alt materialet 
vi har fått tilsendt, samt intervjue utvalgte 
representanter fra alt fra NAV og administrasjon, 
til de i kommunen som arbeider direkte opp 
mot brukerne, forteller Vivian. 

SMIL er i gang 

Ida og Vivian er nå i gang med årets SMIL. 
Første samling var på Skottvik feriesenter 

hvor fokus var på å bli bedre kjent med 
hverandre. Så gikk turen til Dyreparken i 
Kristiansand hvor de storkoste seg videre. 

SMIL - som står for Sammen Midt I Livet - er 
proLARs tilbud til foreldre i LAR.  Kurset har plass 

til ti kvinner med barn, og kriteriene for å være 
med er: 

• Du må ha barn under to år 

• Du må bo i Norge 

• Du må være i LAR 

• Ha god 
rusmestring 

• Ha et et eget 

ønske om å delta, 
samt mulighet til å 

dra bort på 
samlinger. 

Av innhold kan nevnes 

faglige temaer, individuelle samtaler, sosialt 
fellesskap, kulturelle opplevelser, god mat og 

drikke og fokus på barna. 

Foreløpig er det en plass igjen, så har du barn 
mellom 0-2 år, ring Ida på telefon 94 88 89 29 

eller E-post ida@prolar.no for mer informasjon 

Kunst laget i SMIL

Ida, Vivian og Lene i Dyreparken
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Nytt om Hepatitt C 

Finse 

8.-9. mars deltok Ronny og Ole Jørgen i Helse 
Bergens forskningsseminar på Finse. Prosjektet 
som går under navnet INTRO HCV er ment å ta for 
seg hvilke fordeler som ligger i at LAR-brukere får 
behandling ved DPS eller LAR poliklinikkene i 
hele Bergen, kontra å få behandlingen på 
t r a d i s j o n e l t v i s v e d s y k e h u s e t s 
infeksjonsmedisinske avdeling. 
  
- Sammen med prosjektgruppa hadde vi en 
intensiv arbeidsgruppe for å få på plass de siste 
utfordringene med prosjektet, forteller Ole 
Jørgen. 
Planlagt prosjektoppstart er i Bergen i slutten av 
April 2017. 

Dagens Medisin 

14. februar deltok proLAR i paneldebatt med blant 
andre  Kjersti Toppe (SP), Ruth Grung (A), Dr. Olav 
Dalgard, Sveinung Stensland (H) og Karita 
Bekkemellem fra legemiddelindustrien. 
Arrangør var Dagens medisin og sted for debatt 
var DM Arena. 
Mange spennende foredragsholdere berørte 
forskjellige aspekter rundt Hepatitt C og hvilke 
utfordringer vi står overfor i tiden som kommer. 
Fra proLAR deltok Ronny Bjørnestad i panelet. 

- Det var en flott debatt med mye spennende, ny 
kunnskap, og jeg syns spesielt at Ronny gjorde 
en god figur som deltaker i panelet, sier Ole . 

Hepatitt C er som kjent ett av proLARs 
hovedsatsingsområder. Derfor velger vi å 

lage et eget punkt om Hepatitt C i 
nyhetsbrevet, hvor vi går gjennom alt vi 

har vært med på på området.  
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Viktig seminar i Amsterdam 
Etter å ha arrangert forrige brukerdag/community day i Oslo 2016, var proLAR tirsdag 18. og onsdag 19. april til 
stede i  Amsterdam  på seminar om hepatitt C. Arrangør denne gang var den nederlandske organisasjonen 
Correlation Network.  

Seminaret gikk over to spennende og lærerike dager og hadde mange høyaktuelle foredragsholdere. 
Blant annet fordi våre medlemmer, LAR-brukerne,  er overrepresenterte når det gjelder smitte fra hepatitt C, har ProLAR i flere 
år satset hardt på og hatt et voldsomt fokus på hepatitt C, en sykdom det med viljen og den rette innstillingen ville vært fullt 
mulig å utrydde.  

Som ledd i vår satsning møter proLAR regelmessig i det store internasjonale samarbeidsnettverket EuroNPUD (European 
Network of People who Use Drugs), hvor vi også har fast styreplass. Vi er fornøyde med at vi derfor fikk dekket deler av 
kostnadene knyttet til reise og opphold.  

Situasjonen vedrørende Hepatitt C 
rundt forbi i Europa er veldig 
forskjellig. Mange land har i likhet 
med Norge fått på plass en 
nasjonal strategi, men dessverre 
ofte uten en klar handlingsplan. 
Enkelte land har en omfattende 
og ambisiøs tilnærming med 
lavterskeltilbud hvor man ikke 

bare behandler rusavhengige smittet med hepatitt C, men også tilbyr behandling samme sted. 
Imidlertid setter kostnader knyttet til behandlingen og de enkelte landenes økonomi en effektiv brems for antallet 
behandlinger, og det er dessverre fortsatt svært store forskjeller de ulike landenes strategier imellom. 
 
Australia har som et foregangsland fått til avtaler som myndighetene aksepterer, og behandler per i dag samtlige som er 
smittet av viruset. Dette er i sterk kontrast til de fleste andre land, 
hvor de smittede ofte blir satt til å vente på at leveren skal pådra 
seg stor nok skade til at man kvalifiserer for behandling. Som 
kjent er Norge et av landene som i stor grad opererer med denne 
praksisen. ProLAR er fornøyde med å ha bidratt til at alle smittet 
med genotype 1 og 4 nå får behandling uavhengig av skade på 
leveren, men det er altså fortsatt slik at de som er smittet av 
andre genotyper ikke får behandling før leveren har tatt stor nok 
skade. 
Det var Ole Jørgen og Ronny som representerte proLAR på 
seminaret, hvor de hadde to lærerike dager fullspekket med 
faglig program og hvor de brukte muligheten de hadde til å 
utvikle flere internasjonale bekjentskaper og mulige fremtidige 
samarbeidspartnere blant brukermiljøene som var til stede. 
- Det er et stort engasjement blant brukere og deres organisasjoner internasjonalt når det gjelder hepatitt C, sier Ronny 
engasjert. 
- Vi håper således å bli invitert til årets INHSU konferanse som går av stabelen i september i New York USA, sier Ole 
Jørgen 
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Det er DIN lever-prosjektet 
fortsetter 

ProLAR kan med glede meddele at forutsetningene for å 
videreføre Det er DIN lever-prosjektet er sikret. 
Det er DIN lever er proLARs eget brukerdrevne 
informasjonsarbeid for LAR-brukere i hele landet. 
 
Som brukerorganisasjon for alle landets LAR-brukere 
ønsker vi å ha større fokus på denne sykdommen. 
Brukergruppen vi representerer er overrepresenterte når 
det gjelder smitte fra dette potensielt dødelige viruset. 
Gjennom prosjektet - Det er DIN lever - har vi som mål å 
skaffe oss så mye kunnskap om dagens forskning og 
behandlingsmuligheter som mulig – og dele denne 
kunnskapen med andre. 
I dag finnes det bedre medisiner enn aldri tidligere, 
behandlingen er lettere å få – mye takket være proLARs 
utrettelige kamp for økt fokus på sykdommen – og 
resultatene etter behandling blir stadig bedre.  
- Det er derfor med stor, stor glede at vi nå kan meddele 
våre medlemmer spesielt og landets LAR-brukere 
generelt at vi nå har fått sikret driften av dette prosjektet 
videre, smiler Ronny fornøyd. 

Planleggingen av hepc.no nærmer seg 
siste innpurt 

Vårt ledd i det økte fokuset på Hepatitt C – nettsiden 
www.hepC.no - nærmer seg siste innspurt. 
Det er lenge siden proLAR sikret seg rettighetene til 
nettdomenet hepC.no og vi er nå godt i gang med å sette på 
plass de siste brikkene. 
- Vi er nå i ferd med å sikre siste del av økonomien, samt 
fordele arbeidsoppgaver knyttet til driften av nettsiden, 
forteller Ronny 
Nettsiden er ventet oppe å gå i løpet av 2017 

www.hepc.no 

Ole holder innlegg om 
hepatitt C 

31. mai holder Ole Jørgen innlegg 
om hepatitt og somatisk helse under 
seminar som har 
overdoseproblematikken som 
hovedområde.  Arrangør er 
Bergensklinikkene 

http://hepc.no
http://hepc.no
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Siv fortsetter i beste sendetid på 
TV2 turen fra gata til Nordkapp. 

Sammen med flere andre har hun vært 
på tur i fem uker. Leder for turen er 
Petter Nyquist, bedre kjent som Petter 
Uteligger, og målet med den er å så et 
frø om endring i deltakerne som de kan 
la fortsette å gro når de er hjemme 
igjen.  
Til nå har de vært gjennom alt fra 
strikkhopping og hang-gliding,  
t i l s y k l i n g o g h e s t e r i d n i n g . I 
programmene som kommer venter 
kajakkpadling og hundetur og mye, 
mye mer. 

- Jeg føler meg superheldig som har 
fått lov til å være med på denne turen! Turen tok fem uker. Fem uker fullspekket med opplevelser og utfordringer – for 
noen, både på godt og vondt. Vi fikk oppleve alt mulig. Ting jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve. Strikkhopping, 
kajakkpadling og så mye, mye mer, sier Siv. 

 
Siv og de andre deltakerne fikk se hele Norges flotte natur, både på land og 
til vanns. Spesielt satt hun pris på å få kjøre motorsykkel og møte en 
profesjonell fotograf for å få opplæring. Fotografering er som kjent Sivs 
store lidenskap. Turen har på en sunn måte dekket deltakernes 
spenningsbehov og jakt etter nye kick, som de har fått gjennom sunne 
naturopplevelser. Overalt hvor de dro ble de møtt av mennesker som ville 
dem vel og ville hjelpe dem. 

-En ting jeg bet meg merke i var hvor godt vi ble tatt imot overalt og 
hvordan folk stilte opp for oss, sier Siv ettertenksomt. 

FØLG MED PÅ SIV, PETTER OG GJENGEN PÅ TV2 … 

Siv fortsetter turen til Nordkapp med Petter og gjengen 
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Siv på på yogatur til India 
Siv Løvland og Celia i i proLAR reiste den 13. Februar til India. Reisen var i regi av Back in the ring, som 
er et selvhjelps-/behandlingsopplegg som bruker yoga, pust og meditasjonsteknikker for å oppnå 
personlig vekst og større selvinnsikt.  

Med yoga som metode ønsker de å dra rusavhengige ut av ”bobla” de lever i, gjennom å la dem oppleve gleden 
det er å hjelpe andre – uten å få noe som helst tilbake. Dette får de til ved blant annet å utøve karmayoga - i ren 
solidaritet å gjøre godt for andre uten å forvente noe tilbake. Gjennom filosofien ”do good, be good” går 
medlemmene sammen for å hjelpe andre. Sentralt i dette står veldedighetsarbeidet, som var grunnen til at de 
reiste til India. 

- I år dro vi for å bygge toaletter til kvinner på sentralbanestasjonen i Mumbai. Det er det kuleste prosjektet jeg 
har vært med på, smiler Siv. - Bare det å vite at jeg har vært med på å bidra til at flere kvinner får muligheten til 
å komme seg på toalettet når de går av toget, er helt supert.  

I India er det minst 2.000 innbyggere fordelt på hvert toalett, og bare 25 % av disse toalettene er for kvinner. Det 
medfører at veldig mange kvinner må reise langt for å komme seg til et toalett, som igjen fører til at kvinnene 
pådrar seg mange problemer, blant annet diverse underlivsplager. 
Sammen med ni andre var Siv og Celia delaktig i å bygge nye  toaletter til glede for kvinnene i området. Prosjektet 
fikk stor oppmerksomhet i lokale medier; i avisene og i nyhetene på TV. 

- Satt litt på spissen syns jeg det er ganske kult at det måtte en gjeng rusavhengige fra Norge til for å begynne 
og sette fokus på toalettbygging i India! Ganske kult, ler Siv.  
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ProLAR 

Postboks 1099, 4683 Søgne  
post@prolar.no 

Telefon: 41307039 /94888929 /
41170962    

Vil du bli medlem? 

Vil du bli medlem i proLAR? 
Både pasienter i LAR og 
støttemedlemmer ønskes 
hjertelig velkommen. 
 
Medlemskap er gratis for våre 
hovedmedlemmer. 
 
Støttemedlemmer kan gi frivillig 
støtte:  
Kontonr: 6315.05.07512 
 
www.proLAR.no 

ProLAR er: 

Ronny Bjørnestad 
Ida Kristine Olsen 
Siv Løvland 
Kenneth Egeland 
Ole Jørgen Scheie Lygren 
Trond-Arne Ausdal 
Eivin Dahl 
Sindre Remme Strand 
Vivian Bentsen 
Lene Midtstundstad 
Celia Garmanslund 
Tina Vestergård 

En fargerik hilsen fra alle oss i proLAR 
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Medlemskap er gratis for 
våre hovedmedlemmer. 

 
Støttemedlemmer kan gi 

frivillig støtte:  
Kontonr: 6315.05.07512 

 
www.proLAR.no 
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Nyhetsbrevet ved Trond-Arne Ausdal

Hvis ikke, meld deg inn snarest! 

Jo flere medlemmer vi, jo flere 
stemmer vi kan tale på vegne av, desto 
mer vil våre ord veie når avgjørelsene 

skal tas. 

Sammen er vi sterke! 
Sammen kan vi endre LAR til det bedre for alle; 

for brukerne, for de pårørende, for alle!

Bli med på laget, du også!

Er du medlem?
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