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Høring – endring i sprøyteromsloven og –forskriften for å åpne for inhalering av heroin 
i sprøyterom. 
 
Det vises til høringsnotat og oversendelse datert 28, juni 2013.  
 
Utganspunktet er at all uberettiget befatning med og bruk av narkotiske stoffer er uønsket, noe 
som har medført at forskjellige former for bruk og befatning med narkotika er belagt med 
straff. Antallet straffesaker i Norge relatert til narkotika er sammenfallende med politiets 
prioriteringer og innsats.  
 
Inhalering av heroin gir en mindre effektiv rusvirkning enn injisering. Man må bruke tre 
ganger så mye av stoffet når det røykes som når det injiseres for å oppnå samme 
ruseffekt.  Andelen heroinmisbrukere som røyker heroin i Norge er lav, men noe økende i 
Norge i forhold til andre geografiske områder, som Afrika og deler av Asia. Man kan 
imidlertid ikke se at det offentlige skal være delaktig i å gjøre inhalering av heroin mer 
utbredt enn det allerede er. Erfaring viser at terskelen for å inhalere er betydelig lavere enn for 
å begynne med sprøyter, noe som vil kunne medføre fare for lettere rekruttering av mulige 
nye heroinmisbrukere når det verken medfører behov for injisering eller risiko for straff ved 
bruk i sprøyterom. Det er for øvrig minimal grunn til å anta at heroinmisbrukere som i dag 
injiserer vil gå over til å inhalere heroin dersom også dette kan gjøres straffritt i henhold til 
departementets forslag. Anskaffelse av heroin for inhalering medfører også en økonomisk 
merbelastning i forhold til anskaffelse av heroin for injisering, med påfølgende fare for øket 
vinningskriminalitet. 
 
Sterke momenter for tidligere innføring av ordning med sprøyterom var hensynet til kontroll 
for å motvirke faren for overdoser og for å redusere smittefare ved gjenbruk av sprøyter. 
Ingen av disse hensynene gjør seg gjeldende ved inhalering av heroin. 
Antall overdosedødsfall i Norge økte fra midten av 1970-tallet og fram til 2001. 
Overdosedødeligheten steg kraftig fra midten av 1990-tallet til 2001. Fra 2002 har antallet 
stabilisert seg på rundt 200 dødsfall per år1, med en økning de senere år. Statistikk fra Senter 

                                                 
1 Meld. St. 30 (2011–2012), kap. 7.3.4. 



for rus- og avhengighetsforskning viser dessuten at medikamentet metadon (som er et ledd i 
såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR)) helt eller delvis er skyld i ca. 20% av 
overdosedødsfallene i året. Etter sprøyteromslovens ikrafttredelse 17. desember 2004 kan det 
ut fra statistikken ikke påvises noen signifikant effekt når det gjelder eventuell reduksjon i 
antall overdosedødsfall. 
 
Forslaget vil ikke medføre at misbrukere støttes i et eventuelt ønske om rusfrihet, men vil i 
stedet underbygge og videreføre et allerede eksisterende heroinmisbruk, i tillegg til at det vil 
kunne være medvirkende til nyrekruttering av heroinmisbrukere. Inhalering av heroin ved 
røyking er dessuten den bruksmåte som medfører at heroinet raskest når hjernen, og er derfor 
svært avhengighetsskapende. 
 
Selv om forslaget i sprøyteromsforskriften p.t. fortsatt kun gjelder heroin, er det grunn til å 
frykte at det som i enkelte andre land vil medføre senere forslag om legal bruk av også andre 
narkotiske stoffer når de særlige hensyn som tidligere ble anført som særegne ved injisering 
av heroin ikke lenger er avgjørende for å kunne misbruke heroin i sprøyterom. Hensynet til å 
bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet (jfr. lovens § 1) 
gjør seg jo også gjeldende for andre misbrukere enn heroinmisbrukere, samt at det vel også vil 
kunne anføres at når det åpnes for lovlig bruk av det farlige og vanedannende stoffet heroin 
kan vel det samme gjøres for andre narkotiske stoffer som er mindre farlige eller mindre 
avhengighetsskapende. 
 
Oslo statsadvokatembter støtter ikke departmentets forslag til endringer i sprøyteromsloven 
og -forskriften. 
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