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Høringsinnspill om forslag til permanent sprøyteromslov 
 
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) er positiv til innføring av 
en  
permanent sprøyteromslov. Vi anser Helse- og omsorgsdepartementets  
forslag om dette som et kraftig signal om at sprøyteromsordningen er et  
særdeles viktig tiltak. Det har vi ingen tvil om, vi forholder oss ikke 
kun til  
statistikk, men har vært på sprøyterommet et antall ganger og vi har 
kontakt  
med flere at sprøyterommets brukere. Da vi den 17. november tok med opp  
mot 30 av de aktive brukerne i Oslo – til Stortinget, så var 
sprøyterommet et  
av de tiltakene som det talt mest varmt om. Brukerne uttrykte sterk  
fortvilelse for å bli fratatt dette tilbudet igjen. 
 
 Vi slutter oss til at sprøyteromsordningen under enhver forutsetning 
skal  
være et supplement og ikke et alternativ til verken kommunenes øvrige  
helse- og sosialtjenestetilbud eller til statens behandlings- og  
rehabiliteringstilbud. Vi tror ikke på påstander om at 
sprøyteromsordningen  
på noen måte hindrer at brukere tar kontakt med øvrig hjelpeapparat. 
Tvert  
i mot. 
 
Etter vårt syn behøver ikke sprøyterommet være samlokalisert med andre  
lavterskel helsetiltak. Det helsefaglige personellet bør kunne utføre  
helsemessig hjelp av enklere karakter på sprøyterommet, men for mer  
komplisert helsehjelp, bør sprøyterommet kunne fungere som henvisende  
instans. 
 
Foreningen for human narkotikapolitikk ber departementet revurdere ønsket  
om at brukerne kun skal få injisere ren heroin. Vår erfaring er at dette 
er  
urimelig forskjellsbehandling av opiatbrukere og andre injiserende  
stoffbrukere. Videre kjenner vi til at de vanskeligst stilte brukerne 
oftest  
bruker piller i skuddet for å potensere effekten av heroin på en billig 
måte.  
Med dette til grunn, ser vi det slik at sprøyterommet ikke når frem til 
de  
vanskeligst stilte så lenge de ikke kan blande heroinen. Det er svært  
risikabelt å injisere heroin sammen med tabletter, men når vi vet at det  
uansett skjer, så mener vi at det tryggeste er om dette gjøres i lyse 
lokaler  
med god tid. Dette vil etter vårt syn ytterligere forebygge skader som 
følge  
av injiseringen og således også fungere godt som avlasting av  
Feltpleiestasjonene. 
 



Vi anser det som viktig at det fremdeles er åpent for statlig 
delfinansiering. I  
høringsnotatet står det at ordningen fortsatt skal være en valgfri 
tjeneste for  
kommunene. Dette hindrer muligheten for statlig øremerking. Tilbudet kan  
således forvitre som følge av lokalpolitisk økonomisk prioritering, til 
tross  
for at kostnadene med å drive sprøyterom er lave i den store 
sammenhengen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Arild Knutsen, leder 
Foreningen for human narkotikapolitikk 
http://www.fhn.no 
Tlf: 413 20 864 
 


