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Vi svarer vel alle ut fra vårt eget ståsted- jeg svarer i alle fall ut fra mitt. 
Rita Nilsen, daglig leder stiftelsen Retretten, med formål hjelp til videre hjelp, for 
tidligere rusmisbrukere, straffedømte og pårørende. Vi har et rusfritt værested i 
Oslo sentrum hvor vår brukergruppe kan komme uten timeavtale, det er gratis og vi 
fører ingen journalføring. Vi har åpent 6 dager i uken, alle daget uten lørdag. I 
tillegg til dette så er vi inne i Oslo fengsel 4 dager i uken og jobber med de varetekt 
og domfelte, de yngste fra 15 – 22 år og med de mest psykisk syke som er på en 
egen avd. De yngste har vi et strukturert motiveringsprogram. Fram til i dag har vi 
hatt over 6000 reg. besøk. Ca 2500 samtaler i Oslo fengsel. 
  
Jeg er blitt bedt om å si noe om Mottaks og oppfølgingssentre ( MO-sentre). 
Utvalget  er klare på at dette er en rapport om narkotika og da går jeg utfra at den 
skal gjelde for alle dem som misbruker  stoffer som er klassifisert under narkotiske 
stoffer og det er mer enn opiater, men jeg får en fornemmelse av at dette er en 
rapport skrevet for de narkomane vi får presentert igjennom media og som er 
heroinavhengige. Altså de mest utslåtte på ”plata”, men disse er det færrest av.  De 
fleste narkotikamisbrukere er i arbeid og lever tilsynelatende er vanlig familieliv. 
  
Denne rapporten sier veldig mye bra. Den snakker om en helhetlig 
tilnærming/behandling, forebygging, forskning, pårørende, tvang, avvikling av 
egenandel, tannhelse, LAR,  straffereaksjoner og gjennomføring av straff, men som 
sagt så kan det virke som om forslagene ikke er tilpasset hovedtyngden av   
narkomane. Det har kanskje noe med at det ikke har vært noen representant fra 
brukerorganisasjoner som jobber med brukere  i dette utvalget. 
  
  
Når jeg sier at synes at denne rapporten bærer preg av at den er for de mest utslåtte 
så har det en bakgrunn i hvordan jeg forstår oppbyggingen av Mottaks og 
oppfølgingsentrene (MO-sentrene)  skal være. Det står ikke noe tydelig om hvordan 
man skal administrere disse, men siden vi har alle tilbudene i dag, men sprett så 
forstår jeg det slik at alt skal foregå ut i fra  et sted. 
  
Nesten alle forslagene, slik jeg ser det, linkes inntil Mo-sentrene. Der skal 
utredningen, behandling,  langsiktig oppfølgingen være, samt  LAR, tannbeh, lege, 
legevakt, ungdomsteam, pårørende. Dette ser fint ut på papiret, men vil ikke 
fungere i det virkelig liv for majoriteten av narkomane. Jeg tror ikke de vil føle det 
særlig komfertable med å komme til et slikt senter ei heller ta med seg sine nære på 
et slikt sted. Retretten har hatt pårørende fra i aldersgruppen 4 uker og opp til 89 
år, og ser dere for dere at disse skal komme på en slikt senter? 



  
Forebygging 
En annen ting jeg også tror kan bli problematisk med et slikt Mo-senter som er 
skissert her og det er det som ligger til det forebyggende perspektivet som også 
nevnes i denne rapporten. Et sted  hvor aktive rusmisbrukere oppholder seg 
genererer også en del kriminalitet som bla. kjøp og slag av narkotika, men også 
annen kriminalitet og blir derfor også ofte et  rekrutteringssted, og i denne 
rapporten foreslår de i tillegg stedet også skal være et sted for ungdom i 
risikosonen, om jeg har forstått det rett. 
  
  
  
Rus vs rusfrihet 
Det er heller ikke noen god ide å blande aktive misbrukere og de som er klare for 
oppfølging/ettervern sammen, og siden det er foreslått at det  både skal være  alt 
fra utredning og til langvaring oppfølging her så vil dette kræsje om målet for 
behandling er rusfrihet. Nå ser jeg ikke at det står at rusfrihet er målet noen sted, 
jeg hører heller aldri det nevnt av noen som jobber for å få til mer og flere 
behandlingsplasser si noe om det, så man bør kanskje avklare målet først? Uansett 
så er det mange som kommer fram til at de må kutte ut rusingen for å kunne få det 
bedre og for disse  vil opplegget som skrives i rapporten MO-sentrene bli feil 
  
Men så til straffereaksjoner og gjennomføring av straff. 
Jeg liker Portugal-modellen i forslag 4. der hvor man oppretter nemder for 
rusmisbrukeren blir tatt for besittelse av narkotika til eget bruk . Hvor de slipper 
påtale og straffeforfølgelse dersom de følger et foreslåtte program. Jeg tror også 
dette kan få en mer forebyggende effekt. I følge tall fra Actis så er det ca 200 som 
settes inn i fengsler for  korte dommer inntil noen mnd., men det er 4000 som får 
forenklede forelegg, men står helt uten noen oppfølging, hvert år. Så et program for 
disse 4000 som blitt tatt  med doser til eget forbruk vil med dette  bli fulgt opp 
bedre enn i dag. Men å samle disse på et MO-senter med alt fra utredingspasienter, 
LAR til de som går i ettervern vil heller ikke være av det gode. Men jeg har en 
bekymringsmelding og det er at unge ønsker heller fengsel enn barnevern – eller 
russinstiutusjon. Flere ønsker å sitte tiden ut, fremfor å få 2/3 og før man 
diskuterer alternativ, bør man vel finne ut av hvorfor dem dette gjelder ønsker hva 
de ønsker. 
  
Det som slår meg er at vi hele tiden skal finne på noe helt nytt- hvorfor kan vi ikke 
styrke det vi har. Som sagt så har vi i dag så å si alle tiltak som nevnes i rapporten, 
men mye er på prosjekt eller i en eller annen reform. Den ene reformen slår den 
andre i hjel før en eneste er  blitt stabilisert og holdt på lenge nok til at man kan 
gjøre seg noen erfaringer. I denne opptrappingens tid er det foreslått at man skal 
kutte 58 mill. på budsjettet til Oslo Universitetsykehus avd. Rus. Jeg tror at om vi 



hadde styrket det vi alt har så kunne vi ha kommet langt – uten at man hadde 
trengt  en særbehandling for ruspasienter. At noen ekstra tiltak må inn i forhold til 
noen av sykdommens symptomer er jo greit, for det må man med alle diagnoser, 
men  i det store å hele så bør den rusavhengige misbruker få den hjelp den trenger 
utfra at de er et menneske og ikke en rusmisbruker. Vi vet at mange rusavhengige 
ligger både i psykiatien og somtatikken pga. sitt rusmisbruk. 60 somatiske 
diagnoser kan man relatere til alkoholmisbruk og vi vet at veldig mange amfetamin 
– og hasjavhengige er i psykiatiren pga. sitt misbruk. Hva skal vi behandle når 
rusmidlene er borte? 
  
Så en liten oppsummering fra min side. Noen nyhet kom dette ikke utvalget med, 
bortsett fra forslaget om at avskaffing av egenandel, at sprøyterommet skulle ha litt 
flere funksjoner og Heroinassistert behandlig. Det som er foreslått på Mo-sentrene 
finnes jo allerede, men ikke samlet, noe som jeg synes er bra på mange måter. Jeg 
synes i grunnen ikke at forslagene henger helt i hop med de behov som de fleste 
narkomane på feltet trenger, det er altfor mye lavterskel og skadereduserende 
program og ingen klare forslag om rusfrihet som mål. Dette ble en rapport, som jeg 
sa innledningsvis, for minoriteten av narkomane. 
  
Til slutt bør vi kanskje tenke på hva som skal være målet med det vi gjør - uansett 
hva vi ønsker å putte inn eller ikke putte inn i et menneske- slik jeg ser det så håper 
jeg at målet med å hjelpe må være å hjelpe personen slik at den kan klare å bli 
selvstendig. Og jeg håper vi kan bli bedre på å samarbeidet for dette. 


