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Høring - forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom  

 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev 28.6.2013 med vedlegg. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen materielle merknader til høringen. 

Departementet har blitt konsultert under utarbeidelsen av høringsnotatet. Helse- og 

omsorgsdepartementet ba Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere om det 

ville være forenlig med FNs narkotikakonvensjoner å utvide dagens 

sprøyteromsordning til å omfatte både injisering og inhalering av heroin. Helse- og 

omsorgsdepartementet har innarbeidet Justis- og beredskapsdepartementets vurdering 

i høringsnotatet. 

Videre har Justis- og beredskapsdepartementet gitt innspill til utformingen av 

høringsnotatet både før og under departementsforeleggelsen av høringsnotatet.  

 

Departementet tillater seg imidlertid å komme med enkelte regeltekniske innspill:  

- Det skal bare være vanlig linjeskift mellom overskriften i en paragraf og første 

ledd, og mellom leddene.  

- Overskrifter settes med kursiv, jf. veilederen Lovteknikk og lovforberedelse side 

62.   

- I § 1 i lovforslaget er det stort mellomrom mellom paragrafnummeret og 

overskriften. I § 4 er det brukt lite mellomrom. Se også forskriftsutkastet § 1. 

Departementet foreslår at man velger stort eller lite mellomrom, og 

gjennomfører det man har valgt konsekvent i både lovforslaget og 

forskriftsutkastet. 
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- Siden sprøyteromsloven § 4 etter forslaget utvides, mener vi det er en fordel med 

en omskriving av bestemmelsen, og foreslår følgende ordlyd:  

 

«§ 4 Bruk av sprøyteromsordningen 

Den som har lovlig adgang til sprøyterommet og inhaleringsrommet kan ikke 

straffes etter legemiddelloven § 31 jf. § 24 første ledd for å 

a) injisere eller inhalere narkotika i et godkjent sprøyterom eller 

inhaleringsrom, eller 

b) besitte en brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom, 

inhaleringsrom eller tilstøtende fremmøterom, samtalerom eller 

behandlingsrom. 

Det er tillatt for personalet i sprøyteromsordningen å gi brukerne individuell 

og konkret rådgivning i forbindelse med injisering og inhalering av narkotika i 

sprøyterommet og inhaleringsrommet.» 

 

- Av eksempelet ovenfor følger det at bokstavene a og b skal rykkes inn fra 

margen. Det samme gjelder i forskriftsutkastet §§ 1 og 5. 

- Det bør fastsettes hvilken dato forskriften trer i kraft. Dersom dette ikke gjøres, 

må forskriften settes i kraft gjennom en forskriftsendring 
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