
Høringsuttalelse om Sprøyteromsloven 
 
RIO ser at det har vært en utvikling på sprøyterommet etter evalueringen, slik at 
sprøyterommet nå er i stand til å betjene flere. 
 
Vi ser at det har vært en økning i antallet registrerte brukere og en økning i antallet daglige 
brukere. 
 
 
Forslag om permanent videreføring av den midlertidige sprøyteromsloven 
og tilhørende forskrift  
 
1. Det stilles krav om at sprøyteroms-ordningen skal være bemannet med helsefaglig og 
sosialfaglig personell, og at ordningen er samlokalisert med lavterskel helsetjeneste, jf. 
sprøyteromsforskriften § 6 tredje ledd og § 7 første ledd. Hensikten er å sikre brukerne lettere 
tilgang til ytterligere helsehjelp enn den som tilbys i sprøyteromsordningen, herunder tilgang 
til legehjelp.  
 
Kravene om samlokalisering er pr i dag ikke oppfylt. Dersom sprøyterommet skal videreføres 
er det hensiktsmessig å få til en slik samlokalisering. 
 
2. Departementet ber høringsinstansene uttale seg om samarbeidet med øvrig helsetjeneste 
kan gjøres på annen måte enn gjennom samlokalisering med lavterskel helsetiltak. Av hensyn 
til Norges folkerettslige forpliktelser bør det imidlertid foreligge en viss tilknytning til 
helsetjenesten for brukergruppen. Å opprette kontakt med hjelpeapparatet er et viktig formål 
med sprøyteromsordningen.  
 
RIO ser ikke noen hensiktssmessig måte utenom samlokalisering. 
 
3. I tillegg opprettholdes vilkåret om at kun besittelse og injisering av én brukerdose heroin i 
sprøyterommet omfattes av sprøyteromslovens straffrihetsbestemmelse. 
Sprøyteromsordningen er ikke ment å være et fristed for ulovlig bruk av narkotika.  
 
Straffrihetsregelen er gitt i form av en ”unnskyldningsgrunn” og ikke en 
”rettmessighetsgrunn”. Besittelse og bruk av én brukerdose heroin vil da være ulovlig også i 
sprøyteromslokalene, selv om brukerne av sprøyterommet går fri for straff. Med dette ønsker 
departementet å opprettholde signalet om at personlig bruk av narkotika fortsatt er uønsket. 
Enhver besittelse og bruk av narkotika utenfor sprøyteromslokalene, besittelse av mer enn én 
brukerdose heroin i sprøyteromslokalene og tilstøtende behandlingsrom og besittelse og 
bruk av mer enn én brukerdose heroin i sprøyterommet, er fortsatt straffbart.  
 
RIO har hospitert på sprøyterommet og opplevde gjentatte ganger at brukerne hadde med seg 
mer enn en brukerdose inn på sprøyterommet. Så bestemmelsen om at det fortsatt skal være 
straffbart og ha mer enn en brukerdose fungerer ikke i praksis. 
 
4. Det foreslås imidlertid å videreføre kravet om godkjenning fra departementet før en 
sprøyteromsordning kan etableres i kommunen. Godkjenningskravet vil knytte seg til selve 
utformingen av sprøyteromsordningen for å sikre at den ordningen som etableres er i samsvar 



med regelverket og formålet med ordningen. Det stilles ikke krav til kommunen som sådan, 
og kommunen som sådan skal ikke godkjennes.  
 
Dersom sprøyterommet skal fortsette støtter RIO videreføringen av dette kravet, og krever at 
det må ha en konsekvens for Oslo at de i løpet av 3 år ikke har klart og oppfylle 
godkjenningskravene. 
 
5. Sprøyteromsordningen vil være underlagt tilsyn fra Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i 
fylket. Dersom sprøyteromsordningen, etter at godkjenning er gitt, ikke tilfredsstiller krav gitt 
i lov og forskrift, vil godkjenningen kunne tilbakekalles i tråd med den alminnelige 
forutsetningslæren i forvaltningsretten.  
 
RIO støtter at Statens helsetilsyn skal ha tilsyn med sprøyterommet. Vi etterlyser 
konsekvensene av at Oslo ikke har oppfylt kravene i forskriften. 
 
6. Etter departementets vurdering tilsier sprøyteromsordningens innhold og karakter, herunder 
det offentliges ansvar for å føre en streng kontroll med at sprøyterommet ikke blir et fristed 
for ulovlig bruk av narkotika, at ordningen bør være i offentlig regi, og ikke kunne settes bort 
til private aktører. Av denne grunn foreslår departementet at det i kommunehelsetjenesteloven 
§ 1-3 fjerde ledd nytt fjerde punktum inntas en bestemmelse om at kommunen ikke kan inngå 
avtale med private om drift av sprøyteromsordning.  
 
RIO er enige i at dersom det skal være sprøyterom må disse ikke settes bort til private aktører. 
 
Finansiering av sprøyteromsordning - avvikling av statlig delfinansiering  
 
RIO støtter Departementets vurdering om at det ikke lenger er grunnlag for å videreføre den 
statlige delfinanseringsordningen for kommunal etablering av sprøyterom.  
 
6.3.2.2 Økonomiske forhold  
Erfaringene fra sprøyteromsordningen i Oslo kan tyde på at sprøyterommet, sammenliknet 
med andre tiltak, har relativt høye driftskostnader i forhold til antall brukere.  
 
Her har vi hovedgrunnen til RIOs motstand mot sprøyterommet. Dette er gal bruk av penger. 
På et felt som dessverre lider av til dels stor underfinansiering må de få pengene som er 
tilgjengelig brukes til å skape et best mulig tilbud til flest mulig brukere. 
 
6.3.1.4 Bidra til å forebygge infeksjoner og smitte 
 
Evalueringen viser at det blir gitt god veiledning om smitteforebygging og hygiene. Mange 
brukere har etter å ha mottatt veiledning, endret atferd og injiserer mindre helseskadelig. 
Ansatte opplyser at helsepersonellet kommer tettere på brukeren i sprøyteromsordningen enn i 
lavterskel helsetiltak, med mulighet for å gi informasjon i selve injiseringssituasjonen. Videre 
viser evalueringen at en del brukere av sprøyteromsordningen ikke benytter seg andre 
helsetjenester.  
 
RIO ser at dette er en viktig funksjon, vi mener likevel at denne kan ivaretas og nå flere ved at 
den blir organisert i en styrket feltpleie og ved å få helsefaglig personell ut på gaten slik det 
gjøres i Trondheim. Det gatepatruljerende helse og overdoseteamet de har der oppnår minst 



like gode om ikke bedre resultat på dette området. I tillegg til at de yter basis helsehjelp, 
sårstell osv osv. 
 
I motsetning til sprøyterommet har Helse og Overdoseteamet i Trondheim hatt en målbar 
effekt på antallet overdoser. 
 
RIO mener derfor at det er viktig å ivareta alle de positive sidene sprøyterommet bidrar med, 
men det er absolutt ikke fornuftig å fortsette å tilrettelegge for injeksjoner. 
 
Vi ser det ikke som hensiktsmesig at folk skal få sette sprøytene sine på sprøyterommet da 
man kan ta overdoser etter at man har forlatt sprøyterommet gjennom bruk av medikamenter 
med mer. 
 
6.3.1.5 Bidra til å redusere antall overdoser og overdosedødsfall  
 
Overdoseandelen i sprøyterommet i evalueringsperioden er 0,6 prosent, det vil si 105 
overdoser, hvorav 49 fikk motgift. I 2007 er det registrert 0,68 prosent overdoser. Estimert 
anslag av antall overdoser utenfor sprøyterommet pr. 1000 injeksjoner er mellom 0,95 og 
3,62. ( og dette tallet er ikke % men antall, det betyr at overdoseprosenten utenfor 
sprøyterommet varierer mellom 0,1 og 0,4%) SIRUS understreker at tallene er usikre, men 
at dette ikke kan sies å være en høy forekomst. Et annet usikkerhetsmoment er om brukere av 
sprøyterommet får overdoser når de injiserer andre steder. Ifølge SIRUS er det ikke grunnlag 
for å si at sprøyterommet har bidratt til å redusere overdoser og overdosedødsfall i Oslo. Dette 
forklares med den relativt lave brukerandelen av sprøyteromsordningen og andelen 
injeksjoner som foretas i sprøyterommet, sammenlignet det totale antallet injeksjoner som 
foretas i Oslo.  
 
Oslo kommune oppga tidlig i 2006 at overdoseprosenten på sprøyterommet var 0,5% I løpet 
av evalueringsperioden hadde den økt til 0,6% Den har nå økt til 0.68% 
 
Dette er et tegn på at brukerne setter stadig større doser på sprøyterommet. Da RIO hospiterte 
på sprøyterommet bekreftet brukerne til oss at de tar større doser der enn de gjør ute. Dette 
har brukerne også bekreftet i media. Vår spådom er at overdoseprosenten på sprøyterommet 
vil fortsette å øke. 
 
SIRUS anslår at det er mellom 2800-3200 heroinmisbrukere i Oslo. Aktive heroinmisbrukere 
setter i gjennomsnitt 3,5 injeksjoner daglig. Et lavt anslag tilsier at det settes om lag 10 500 
injeksjoner daglig i Oslo.  
 
Et enkelt regnestykke sier at dersom det på disse 10 500 injiseringer hadde vært 0,68% 
overdoser ville det vært 71,4 overdoser i Oslo hvert eneste døgn. 
 
Dersom det hadde vært over 70 overdoser i Oslo hvert eneste døgn ville det vært minimum et 
overdosedødsfall i Oslo hvert døgn, sannsynligvis flere. Dette i seg selv beviser at 
sprøyterommet virker mot sin hensikt. Det er også dokumentert av bl.a (Hillberg 1999) at de 
fleste overdosedødsfall inntreffer 1-12 timer etter injeksjon, så sprøyterommet øker faktisk 
faren for at en person skal dø. Konklusjonen er at veldig mange av de overdosene som finner 
sted på sprøyterommet ikke hadde funnet sted hvis det ikke hadde vært for nettopp 
sprøyterommet. Det er også interessant å se at Oslo som eneste sted i Norge har hatt en 
økning i overdosedødsfall i perioden det har vært sprøyterom. 



 
RIO mener det er veldig viktig å bidra med tiltak som kan øke verdighetsfølelsen hos 
brukergruppen. Vi er nødt til å stille spørsmålet om ikke mye av det som gjøres på 
sprøyterommet med hell kan gjøres andre steder. En møteplass for injiserende brukere er på 
sin plass.  
 
Da RIO hospiterte på sprøyterommet snakket vi mye og lenge med noen av brukerne der vi 
diskuterte RIO sitt standpunkt mot Sprøyterommet. Vi fortalte at vi ønsket mer feltpleie og 
andre mer aktivitetsrettete tiltak på bekostning av Sprøyterommet. Mer medisinsk 
helsepersonell og sosialfaglig personell ut på gata der brukerne er, mener vi er mer 
hensiktsmessig enn det vi kaller vedlikeholdstiltak. Vi møtte forståelse for våre argumenter. 
 
RIO opprettholder sitt standpunkt etter å ha hospitert på sprøyterommet: Vi er fremdeles i mot 
Sprøyterommet, men ønsker at pengene som i dag brukes til sprøyterommet skal brukes til 
samme målgruppe der man ser skadereduserende tiltak i sammenheng med behandling og 
oppfølging av den enkelte. Vi tror på det enkelte individ og tror med det at alle kan reise seg 
ut av en destruktiv tilværelse som tung rusavhengig. En langt bedre boligpolitikk, et 
differensiert boligtilbud der flest mulig bor mest mulig normalt og får oppfølging etter behov 
er et gode for alle. Alle blir ikke rusfrie. Vi vet ikke hvem. Vi må hele tiden strebe etter at folk 
med rusavhengighet for bedre livskvalitet. Rusavhengigheten i seg selv er bare en del av et 
sammensatt problem/behov og får alt for mye fokus. 
 
RIO kan ikke se noen god grunn til og gjøre sprøyteromsloven til en permanent lov. 
 
Eric Johanssen 
 
 


