
 
 
 
         Den 11.12.08. 
 
 
Høringssvar - forslag til permanent sprøyteromslov 
 
Vi har gjennomgått høringsforslaget, forslag til permanent videreføring av den 
midlertidige sprøyteromsloven og tilhørende forskrift. videre har vi gjennomgått 
forslag til lovutkast og forskriftsutkast. 
 
Vi merker oss at prøveperioden ikke har hatt den ønskede virkning. Av landets 430 
kommuner er det bare Oslo som har benyttet seg av den midleritidige loven om 
sprøyterom.  
Videre leser vi i høringsnotatet at sprøyterom kun skal være en del av en helhetlig 
kommunal tiltakskjede for mennesker med rusavhengighet. Det er verd å merke seg 
at de færreste kommuner har en oppegående, langt mindre en helhetlig rusomsorg. 
Rusomsorgen er gjennomgående en nedprioritert kommunal oppgave. Etablering og 
drift av sprøyterom må derfor prioriteres etter kommunale tiltak av typen forebygging, 
oppsøkende tjeneste,  behandlingsmotiverende arbeid, oppfølging etter 
døgnbehandling, botilbud, jobbtilbud, helsetilbud og aktivitetstilbud. 
Sprøyteromsloven er i denne sammenheng et bomskudd.  
 
Vi merker oss også at SIRUS som har evaluert prøveperioden med sprøyterom 
hevder at: Det er ikke grunnlag for å si noe om eventuell forebyggelse av 
overdosedødsfall som følge av evalueringen. 
SIRUS peker også på en del dilemmaer knyttet til sprøyteromsforsøket og ender med 
å si at: forskerne ikke vil gi noen anbefalinger da sprøyterommsforsøket var 
mer et politisk enn et faglig spørsmål. 
 
Representanter for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Eric Johansen), 
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (Rita Kristiansen) Norsk Narkotikapolitiforening 
(Roald Larsen) og Forbundet Mot Rusgift (Knut T. Reinås) uttrykker alle et ønske om 
at sprøyterommet i Oslo snarlig må stenges, da det ikke forebygger overdoser, ikke 
representerer økt verdighet og dessuten bidrar til en nedkriminalisering av heroin.  
 
Videre viser vi til FN s narkotikakonvensjoner, som departementet i sin høring tolker 
slik at sprøyteromsloven strider mot denne, men allikevel kan forsvares ut ifra at "det 
må foretas en helhetsvurdering av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende på 
grunnlag av de relevante bestemmelsene og formålet". 
 



Samtidig leser vi at Danmark har avslått å etablere sprøyterom bl.a. på grunnlag av 
International Narcotics Control Board –INCBs, som er FNs kontrollorgan sine 
uttalelser. 
Ved høringen om midleritidig prøveordning med sprøyterom var flertallet av 
høringsinstansene negative til sprøyterom. Dette ble ikke tatt til følge av 
departementet.  
 
Konklusjon: 
Prøveperioden med midlertidig lov om sprøyterom har styrket Samarbeidsforum for 
norske kollektiv sitt kritiske syn på på bruken av sprøyterom som tiltak for å redusere 
narkotikamisbruk og helseskadene av dette. Vi mener det er feil satsing og bruk av 
allerede knappe økonomisk ressurser i kampen mot bruk av illegale rusmidler. 
Permanent lov om sprøyterom vil være et skritt i retning av økt akseptering av 
injiserende heroinbruk og i retning av legalisering, med fare for at det neste skritt blir 
utdeling av farmasøytisk heroin til brukerne av sprøyterommet, begrunnet med at den 
illegale heroinen er uren, utblandet, forurenset med bakterier og derfor er 
helseskadelig. 
 
Samarbeidsforum finner ut ifra en samlet vurdering å fraråde at det innføres en 
permanent lov om sprøyterom. 
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