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Høring —endringeri sprøyteromslovenog —forskriftenfor å åpne for inhalering av heroin i
sprøyterom—uttalelse

Det vises til departementets forslag til endringer i sprøyteromsloven og —forskriftenog
høringsnotat av 28. juni 2013.

Forholdet til FN's narkotikakonvens'oner

I høringsnotatetpkt. 1.7 (side8 —11)er forholdet til FN's narkotikakonvensjonerdrøftet nærmere.
Det vises til Ot.prp. nr. 56 (2003-2004)punkt 3.2 og 16.Da ordningen med sprøyteromble innført
som en prøveordning og i 2009gjort permanent, komJustisdepartementetden gang til at "det ikke
var grunnlagfor en klarkonklusjonom etableringav sprøyteromvilvære i strid med
narkotikakonvensjonene."Sprøyteromsordningenhar primært som formål å virke som et
skadereduserendetiltak.Det fremgårav Ot. Prp. Nr. 56 (2003-2004)at i tilleggtil dette formål,
måtte en rekke forutsetningervære til stede for at ordningen skulleværei overensstemmelsemed
Norges forpliktelseretter FN's narkotikakonvensjoner.En viktigforutsetningi relasjontil
folkerettener at en utvidelseav sprøyteromsordningenikke le er til rette for økt omsetnin av
heroin.


En brukerdose heroin for injiseringvil liggemellom0,1 og 0,25gram heroin avhengigav
individuelttoleransenivåog styrkegradpå heroinen. Folkehelseinstituttetv/ avdelingsdirektør
Asbjørg Christophersenved divisjonfor rettstoksikologiog rusmiddelforskning,har som sakkyndig
i flere store narkotikasakeruttalt at en vanligrusdose heroin utgjør 10 milligramfor en person som
ikke er tilvendtbruk av heroin. En brukerdose heroin ved inhaleringvilvære kvantumsmessig
større enn ved injiseringog ikke ha sammevirkning.Misbrukereoppgir til politiet at de trenger 3 —
tre —ganger så mye heroin for å få sarnmevirkningved inhaleringsom injisering.I høringsnotatet
fremgårdet følgendeunder pkt. 1.3på side 6: "Inhaleringengir en svakererusopplevelseenn ved
injiseringfordi "kicket" kommer litt senere og uteblir.Samletsett er Det nasjonale
statsadvokatembetet(NAST)ikke i tvil om at offentligtilretteleggingfor inhaleringav heroin vil
føre til økt omsetnin av heroin basert på det faktum at brukerdosenemå være større for å oppnå
en tilnærmetrusopplevelsesom ved injisering.En utvidelseav ordningenmed sprøyteromtil å
omfatte inhalering,vil etter vår oppfatning stridemot en avgjørendeforutsetningi relasjontil
folkeretten.At departementetmener at en utvidelseav sprøyteromsordningentil å omfatte
inhalering,ikke medfører økt omsetningav heroin er NAST følgeliguenigi.
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En utvidelseav sprøyteromsordningenvil etter vår meningytterligereforsterke alminneliggjøringen
av narkotikamisbruk.Innføringen av sprøyteromhar heller ikkebidratt til å redusere
overdosedødsfallene.Det er derfor liten grunn til å tro at inhaleringav heroin vil påvirke
overdosestatistikkeni nevneverdiggrad. En antar at overdosedødsfalleneikke er å finnepå
sprøyterommene.

Administrativeo økonomiskekonsekvenser

NAST har merket seg at en utvidelseav sprøyteromsordningentil å omfatte inhalering,vil medføre
økte administrativeog økonomiskekonsekvenser.Investeringenei inventar og lokalervil øke
grunnet nye behov, og bemanningenmå styrkes.NAST vil heller foreslåat ressursenebrukes på å
få et styrkethelhetligbehandlings-og oppfølgningstilbudtil rusmisbrukeresom antas å være i
målgruppen for sprøyterom.
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