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FORSLAG TIL PERMANENT SPRØYTEROMSLOV - HØRINGSUTTALELSE FRA
SANDE KOMMUNE.

Det vises til høringsbrev med høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av den
31.10.08 med høringsfrist den 12.12.08.

Vi har i noen år hatt dette som en prøveordning der det er beskrevet hvordan et tiltak med
sprøyterom for injeksjon av narkotika kan organiseres. Dette har vært en frivillig ordning for å
vinne erfaring.

Det blir nå fremmet forslag om at lov og forskrift skal bli permanent.
Det er lagt frem evaluering av de erfaringer man har hatt med nåværende ordning.
I tillegg fremmes det forslag at man også i den permanente ordningen skal ha dette som en
frivillig ordning.

Ordningen har ikke vært noen ubetinget suksess der hvor dette har vært utprøvd. Det er et lavt
brukertall i forhold til både antall sprøytemisbrukere i området og i forhold til kostnadene. Det
må likevel antas at de som velger å gjøre seg nytte av dette tilbudet, får et tilbud av god
kvalitet.

Det er ikke lagt frem dokumentasjon for at dette rekrutterer nye brukere, men det er heller
ikke lagt frem dokumentasjon for det motsatte.

Ordningen hadde som en viktig begrunnelse at den skulle redusere overdosedødsfall, men det
ser ikke ut til å ha skjedd. På den annen side må en anta at årsaksforholdet i denne
sammenheng er multifaktorielt.

KONKLUSJON:
Sande kommune tror det er riktig å gjøre dette til et permanent regelverk slik at de som velger
å satse på dette tilbudet kan tenke langsiktig.

Sande kommunen tror i tillegg det er helt avgjørende at dette er en frivillig ordning. Dels fordi
den er kostbar. Dels fordi mange kommuner og regioner har et svært lavt antall

Postadresse: Postboks 300, 3071  Sande Telefon : 33 78 70 00
Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande Telefax: 33 78 70 01
E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Internett : www.sande-ve.kommune.no Giro  bank: 2525.30.53553
Org.nr:  938971471



sprØemisbrukere og det mange steder er lite behov for et slikt tilbud. Vi tror i tillegg at det
faglige grunnlaget for et landsdekkende pålegg er svakt fundamentert.

Ved etablering av slike tilbud er det helt nødvendig at kommunene får refundert alle sine
kostnader fra staten.

Uttalelsen er gitt etter delegert myndighet i hht. § 1-4 i Lov om helsetjenesten i kommunene.

Med hilsen

Ole Johan Bakke
Kommuneoverlege
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