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Høring —Endringerisprøyteromsloven —inhalering av heroin i sprøyterom

Viser til høring om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i
sprøyteromsloven og forskriften. Departementet foreslår at kommuner skal kunne åpne for
inhalering av heroin i sprøyterom.

Formålet med lovendringen skal være økt verdighet for brukerne, reduserte helseskader
og en reduksjon i antall overdoser. Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) stiller seg ikke
bak forslaget fra departementet da vi ikke kan se at det vil virke etter hensikten.

NNPF er opptatt av at langtkommende rusmisbrukere skal få et helhetlig behandlings- og
oppfølgingstilbud med et mål om å bli rusfri. Vi mener at verdighet handler om å tro på
enkeltmennesket, og å jobbe med rusfrihet som mål. Forebygging av overdoser er viktig
og må skje gjennom flere parallelle tiltak og ikke ved at myndighetene skal legge til rette
for fortsatt misbruk. Departementet skriver selv i høringsnotatet at erfaringene fra
sprøyterom i Oslo ikke har bidratt til en nedgang i antall overdoser. Det er derfor lite
sannsynlig at man ved å legge til rette for inhalering i tillegg til injisering vil påvirke
overdosestatistikken i nevneverdig grad.

NNPF ser ikke at det foreslåtte tiltaket vil virke i riktig retning. Vi ser det som lite sannsynlig
at gruppen av langtkommende heroinmisbrukere som injiserer stoffet vil velge å gå over til
å inhalere. Kroppens respons på inntak av heroin vil være forskjellig ut i fra om stoffet
injiseres eller inhaleres. Kroppens toleranse for heroin er betydelig, hvilket medfører at en
misbruker raskt må øke mengden heroin som brukes for å oppnå tilnærmelsesvis samme
rusvirkning som ved injisering. Misbruekre selv opplyser at de trenger ca tre ganger så
mye heroin. Dette medfører erfaringsmessig at den enkeltes økonomiske utfordringer med
å skaffe tilstrekkelig mengde stoff til enhver tid blir betydelig større. Overgangen fra
røyking til injisering er derfor ikke bare et spørsmål om toleranseutvikling alene, men også
et økonomisk spørsmål for misbrukeren. Forslaget vil etter vår oppfatning legge forholdene
til rette for at flere kanaliseres inn i et fremtidig sprøytemisbruk.
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