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Høring - Forlengelse av sprøyteromslovens virketid 
 
Vi beklager at dette høringsnotatet kommer noe forsinket. 
 
Det foreliggende høringsnotatet omhandler en forlengelse av prøveordningen med 2 
år fram til 17.12.09. Begrunnelsen for dette er at en trenger tid til å vurdere 
evalueringen som vil foreligge innen utgangen av første halvdel av 2007. Dersom 
prøveordningen ikke forlenges vil det kunne medføre at sprøyterommet i Oslo må 
stanse driften i desember 2007 i påvente av at en eventuell permanent ordning 
vedtas. 
 
Slik det går fram av høringsnotatet settes det i snitt 25 injeksjoner i sprøyterommet 
pr. dag. Kostnadene er i 2006 9.4 mill kr, delt om lag likt mellom staten og Oslo 
kommune. Dette er altså et kostnadskrevende tiltak. Av denne grunn, og fordi et 
sprøyterom representerer store faglige og etiske utfordringer og dilemmaer, er det 
viktig at det blir foretatt en faglig god evaluering. Det er også viktig at forvaltningen i 
etterkant har forsvarlig tid til å vurdere resultatene av evalueringen. Dette taler for å 
forlenge virketiden på sprøyteromsloven. 
 
En forlengelse får imidlertid lett den virkningen at sprøyterom blir permanente 
uavhengig av hva evalueringen viser. Det har vært et tilbud så lenge at det ikke kan 
endres. Høringsutkastet kan også leses slik at det er det som blir resultatet. 
 
Den pågående evalueringen av prøveordningen med sprøyterom er av stor interesse 
for flere av fagmiljøene ved Høgskolen i Bergen. Som utdanningsinstitusjon er vi 
opptatt av å få fram gode evalueringer av tiltak som blir iverksatt. En forlengelse av 
virketiden på sprøyteromsloven ser ut til å gi det beste utgangspunktet for en god 
vurdering av prøveordningen med sprøyterom. Høgskolen i Bergen støtter derfor 
dette. 
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