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Horing - alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 19.01.2012 hvor det bes om innspill til
rapport om "Alternative reaksjoner for mindre narkotikalovbrudd". NSF ønsker å bidra til at
samfunnsforholdene og helsetjenesten er slik at den til enhver tid er rettet mot å fremme
helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer.

NSF ser det er en klar sammenheng mellom rusmiddelavhengighet, helseskader, sosiale
problemer og redusert livskvalitet. Vi mener derfor det er viktig med tidlige og raske tiltak
for de som er i ferd med å utvikle helseproblemer. Som NSF påpekte i sitt høringssvar knyttet
til Stoltenbergrapporten mener vi at det ruspolitiske arbeidet må integreres i oppfølging av
Samhandlingsreformen.

NSF støtter derfor arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten når den vektlegger
Samhandlingsreformens innsats i forhold til forebygging og folkehelsearbeid. Målrettet
innsats og gode fellesskapsløsninger er avgjørende for et godt og inkluderende leve- og
oppvekstmiljø. Stoltenbergutvalget vektla i sin rapport at målet må være å hindre at
rusmisbrukere utvikler og forblir i avhengighet. De understreker at fokuset hele tiden må
være å forebygge og hjelpe.

NSF støtter arbeldsgruppen når de foreslår å følge opp tiltaket i Stoltenbergrapporten ved å
tilby alternativ påtale og anmerkning i strafferegisteret ved mindre alvorlige narkotikalovbrudd
ut fra et helse- og forbyggende perspektiv. For den det gjelder vil en alternative straffereaksjon
kunne virke forebyggende og helsefremmende fremfor å måtte sone i fengselsinstitusjon .Vi
mener derfor det er fornuftig som arbeidsgruppen foreslår i rapporten, å etablere et tosporet
samtykkebasert system. En kortvarig intervensjon gjennom motivasjonssamtaler for personer
som kun har brukt narkotika få ganger, og som skal virke forebyggende. Og at det etableres et
intervensjonsprogram som retter seg mot personer som har, eller står i akutt fare for å utvikle,
problematisk rusbruk.
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NSF mener det er bra at motivasjons- og intervensjonsprogrammene inntas som særvilkår for
en betinget straffereaksjon. Videre at overtredelsen ikke anmerkes på ordinær politiattest,
forutsatt at lovovertrederen ikke gjentatte ganger bryter vilkårene i igangsatt avtale eller
program og følgelig bør ilegges alminnelige straffereaksjoner som i dag.

NSF mener at foreslåtte tiltak kan virke forbyggende og bidra til å fremme brukernes
muligheter til mestring av eget liv. Det forutsettes at behandlingsvilkårene er tilpasset den
enkeltes behov. Rapporten har først og fremst unge som målgruppe, men vi er enig i at det
ikke bør være noen øvre aldersgrense. Rusproblemer kan oppstå i ulike faser av livet og vil,
uavhengig dV aider få store konsekvenser hvis de for iov tii å utvikie seg.
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