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Høringssvar  -  Lov om forsøksordning med lokaler for intravenøs bruk av
narkotika  ("sprøyterom"),  samt utkast til forskrift om gjennomføring av
forsøksordningen

Innledning
Sosial- og helsedirektoratet viser til høringsbrev fra Justisdepartementet av 10.12.03,
vedlagt høringsnotat fra Justisdepartementet, Helsedepartementet og
Sosialdepartementet med forslag til lov og forskrift om forsøksordning med lokaler for
intravenøs bruk av narkotika ("sprøyterom").

Det vises også til anmodningsvedtak fra Stortinget, senest 20. juni 2003, der
Regjeringen ble bedt om "å foreslå lovendringer som legger til rette for forsøk med
sprøyterom". Det er således politisk bestemt av Stortinget at det skal etableres
sprøyterom, og det foreliggende høringsnotatet med forslag om en særlov er en
oppfølging av dette.

Direktoratet har i brev av 17. januar 2002 avgitt høringssvar om "Etablering av
sprøyterom for narkomane" med følgende konklusjon: "Det finnes i dag ikke
tilstrekkelig  sosial- og helsefaglig kunnskap for å anbefale eller ikke anbefale
sprøyterom for narkomane. Det er derfor ut fra et faglig ståsted viktig å undersøke de
virkelige effektene av sprøyterom for narkomane. "Direktoratet støttet derfor i den
forrige høringen "et godt planlagt forsøk Miten  skala." At kunnskapsgrunnlaget for
sprøyterom er mangelfullt bekreftes i NOU 2003:4 Forskning på rusmiddelfeltet pkt.
9.3.

Sosial- og helsedirektoratet vil understreke at det fortsatt ikke er dokumentert hvilken
effekt etablering av sprøyterom har til tross for at dette har vært etablert i en rekke
land.

Sentrale rammevilkår i høringsnotatet
Formålet med forsøksordningen er i følge høringsnotatet:

• økt verdighet for misbrukerne
• kontaktetablering mellom misbruker og hjelpeapparatet
• forebygging av infeksjoner og smitte, og
• reduksjon i antallet overdosedødsfall
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Ifølge høringsnotatet er adgang til sprøyterom begrenset til:
• tungt belastede heroinmisbrukere
• 18 års aldersgrense
• personer inntatt i legemiddelassistert rehabilitering ekskluderes

I høringsnotatet nevnes også flere andre kontrolltiltak som skal etableres i forbindelse
med tiltaket som adgangsregistrering og adgangsbevis.

I følge høringsnotatet vil tiltaket være et særskilt innredet rom for "straffefri besittelse
og bruk av en brukerdose heroin."

Det framgår videre av høringsnotatet at sprøyterommet skal være en kommunal
tjeneste. Regjeringen har kommet til at tiltaket ikke skal være å anse som en
helsetjeneste. Tiltaket skal heller ikke bemannes med helsepersonell. Slik lovforslaget
er fremlagt vil virksomheten i sprøyterom etter direktoratets vurdering i utgangspunktet
falle utenfor helselovgivningen.

I notatet fremholdes det at blant personalets oppgaver inngår å motivere brukere av
sprøyterommet til behandling for deres rusmiddelmisbruk. "Det er nødvendig at tiltaket
bemannes med personell som har sosialfaglig og/eller miljøterapeutisk kompetanse"
og i utkast til forskrifter spesifiseres dette til at leder av sprøyterom skal ha sosialfaglig
utdanning på høyskolenivå.

Sosial-  og helsedirektoratets vurderinger

Målgruppe
I SINTEFs rapporter om helsetilstand og helsetjenester til tunge rusmiddelmisbrukere
blir det pekt på at det i denne gruppen er mange individer med svært dårlig helsestatus
og store udekkede helsebehov'. Det dreier seg om somatiske problemer slik som
infeksjoner, psykiske problemer og store sosiale problemer (bostedsiøshet osv).
Direktoratet støtter at målgruppen for sprøyterom er de aller tyngste
rusmiddelmisbrukerne. Dette er en gruppe som i dag i mindre grad benytter seg av det
eksisterende hjelpeapparatet.

S rø terom skal være en su lerende teneste
Sprøyterom bør representere et  supplement og en forsterkning til allerede
eksisterende tjenester og bør ikke utvikles til et parallelt system til den helsetjenesten
og de lavterskeltilbud som allerede finnes for målgruppen. Lavterskel helsetilbud har
blitt utbygget i over 30 kommuner og har vist seg å være en nødvendig og vellykket
tjeneste til brukerne. Disse har opparbeidet seg betydelig kompetanse på målgruppen
og tilbyr helsefaglig og sosialfaglig veiledning og henvisning. Det er viktig at de som
bemanner sprøyterom kanaliserer brukerne til disse og andre eksisterende
tjenestetilbud. Direktoratet vil understreke betydningen av at et sprøyterom blir knyttet
nært opp mot allerede eksisterende tiltak og samlokalisert med lavterskel helsetilbud.
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Vurderin er av til 'en eli het o - kontrolltiltak
Majoriteten av de injiserende misbrukerne i Norge er blandingsmisbrukere. Det er en
rekke aktuelle stoffer som regelmessig blir anvendt av målgruppen (ulike former for
opiater, amfetamin, benzodiazepiner etc). Injisering av disse stoffene representerer i
seg selv en risiko for infeksjoner, allergiske reaksjoner og overdoser. Det er ikke slik at
misbrukere som f. eks. bruker heroin i kombinasjon med benzodiazepiner injiserer
heroinen og inntar tablettene oralt (jf. høringsnotatet). Begge substanser kan også
injiseres. Direktoratet er enig i at denne praksisen er svært uheldig da det er
dokumentert økt fare for overdoser. Vi stiller oss imidlertid tvilende til om
sprøyterommet er et egnet tiltak for å adressere denne praksisen. Det er, etter
direktoratets mening vanskelig å kontrollere  hva  som injiseres. Dette innebærer at
avgrensning til en brukerdose også er problematisk. Likeså er formålet "intravenøs
bruk" vanskelig å kontrollere fordi injeksjoner beregnet på intravenøs av og til blir
"bomskudd" og settes intramuskulært. Direktoratet mener at det ikke er formålstjenlig å
begrense sprøyterommet til et preparat (heroin) eller en administrasjonsform
(intravenøs injeksjon).

Direktoratet  mener at alle former for kontrolltiltak vil bidra til å  redusere tilgjengelighet
til sprøyterom for gruppen.  Gruppen rusmiddelmisbrukere som har behov for
sprøyterom for å få satt sine injeksjoner,  bør ikke bli begrenset av kontrollrutiner for å
få adgang.  Dersom det er for stramme rammer rundt tiltaket vil færre benytte seg av
tilbudet og det vil være vanskelig å oppnå formålene med sprøyterommet.

Registrering som bruker av sprøyterom og utstedelse av adgangsbevis vil bidra til å
heve terskelen for bruk av sprøyterom. Direktoratet  mener at  i prinsippet bør en person
som ønsker å bruke sprøyterommet ha adgang og at rommet bør være åpent for de
brukerne som ellers ville satt injeksjonene på gaten eller andre steder "i det offentlige
rom". Vi  støtter imidlertid at aldersgrensen settes til 18 år. Normalt vil avgrensningen
"tungt belastede rusmiddelmisbrukere" ekskludere de under 18 år, i enkelt stående
tilfeller vil man imidlertid kunne finne mindreårige rusmiddelmisbrukere med flerårig
injeksjonspraksis. Det bør derfor etableres en ordning for å ivareta eventuelle
mindreåriges behov for hjelp dersom de oppsøker sprøyterommet (f. eks. ved
henvisning til barnevernet eller oppsøkende tjenester). Direktoratet mener videre at for
å oppnå formålet med ordningen må sprøyterommet ha en vid åpningstid, for
eksempel fra kl. 08.00 til kl. 24.00.

Imidlertid må det legges til rette for en type registrering og dokumentasjon som gjør det
mulig å gjennomføre en evaluering av sprøyterom, slik høringsnotatet legger opp til.

Direktoratets vurderin er av behov for kom etanse
I tråd med formålet angis at personalets arbeidsoppgaver skal være å overvåke
sprøytesettingen for å kunne gripe inn og gi førstehjelp ved overdoser,  gi generell
veiledning om hygiene og injeksjonspraksis,  samt motivere brukerne av
sprøyterommet til å søke behandling for misbruket. Direktoratet mener at slik
oppgavene for personalet er beskrevet vil det ikke være behov for å ha helsepersonell
til stede i sprøyterommet.  Nødvendig undersøkelse og behandling skal gis av
helsetjenesten i nærheten av sprøyterommet.  Direktoratet understreker at
helsetjenesten har et ansvar for å lindre og behandle skader som oppstår som følge av
slik bruk,  men at sprøyterommet ikke er egnet for dette  (jf. formålene). Vi viser til
forutsetningen om samarbeid med helsetjenesten og samlokalisering med et lavterskel
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helsetilbud (se forslag til forskrift § 7 fjerde ledd). Ved behov må helsepersonell som
arbeider i tilgrensende lokaler kunne operere inn i sprøyterommet.

Av målsetningene som er listet i høringsnotatet mener direktoratet at de viktigste
målene må være å forebygge infeksjoner i tillegg til å være kanal og veiviser til det
eksisterende hjelpeapparat. Forebygging av infeksjoner vil primært foregå ved enkel
veiledning samt sørge for at det er tilgang på rent brukerutstyr. Sprøyterommet vil
være et hygienisk tilfredstillende og velordnet sted og vil dermed i tillegg bidra til å
redusere stress og kaos rundt injeksjonene.

Direktoratet er skeptisk til om sprøyterom i seg selv kan bidra til å redusere
overdosedødelighet. Legemiddelassistert rehabilitering er det eneste tiltaket hvor det
er godt dokumentert at tiltaket reduserer overdosedødelighet2. De fleste
overdosedødsfall skjer i den private sfære, og dødsfall i de fleste overdosetilfelle skjer
fra en til tolv timer etter injeksjon. Erfaringer fra ProSenteret viste at brukerne oppholdt
seg maksimalt 45 minutter i sprøyterommet.

Direktoratet viser til at det fra Stortingets behandling foreligger føringer om bemanning
med helsepersonell, jf. også Dok. 8 nr. 18 (2003-2004). Det vises også til at det i
forrige høringsrunde (høringsnotat fra Sosialdepartementet av 03.10.01) ble anført at
sprøyterom kunne være et tiltak for bedret helse.

Direktoratet vil bemerke at dersom sprøyterom skal anses som en del av
helsetjenesten og bemannes med helsepersonell vil helselovgivningen gjelde. Det blir
et spørsmål om i hvilken grad særlig helsepersonelloven og pasientrettighetsloven får
anvendelse og hvilke konsekvenser dette vil få. Dette er en omfattende problemstilling
som krever en grundig utredning dersom dette skulle bli aktuelt. Høringsnotatet
berører naturlig nok ikke dette spørsmålet da det ikke er en aktuell problemstilling når
tiltaket avgrenses mot helsetjenesten og helsepersonell. Sosial-  og helsedirektoratet vil
understreke at dersom det fremkommer dokumentasjon som peker på at sprøyterom
bør bemannes av helsepersonell bør lovgivningen tilpasses slik at dette blir muliggjort.

Dersom det legges til grunn at helse ersonelloven vil gjelde innebærer dette at
personellet i sprøyterommet vil omfattes av plikt- og ansvarsbestemmelsene i loven.
Forsvarlighetskravet står her sentralt, jfr. helsepersonelloven § 4. Et spørsmål er om
det kan anses som forenlig med forsvarlig yrkesutøvelse å rettlede ved bruk av
narkotika som i utgangspunktet er ulovlig og helsefarlig. Også reglene om
dokumentasjonsplikt/journal vil få anvendelse. Helsepersonell plikter å føre journal for
den enkelte pasient. I forhold til sprøyterom kan det reises spørsmål om hva som skal
anses som "nødvendige og relevante opplysninger om pasienten og helsehjelpen", jf.
hpl. § 40 om dette omfatter alle tilfeller det settes sprøyter der, eller bare de tilfellene
hvor det gis råd og veiledning, eller behandling hvis det blir aktuelt. Videre vil reglene
om opplysningsplikt m.v. komme til anvendelse. Etter kap. 6 er helsepersonell i visse
situasjoner pålagt å viderebringe opplysninger til andre etater, som sosialtjenesten og
barnevernstjenesten, jf. hpl §§ 32 og 33. Disse bestemmelsene kan komme i konflikt
med hensikten med tiltaket om å gi brukeren et "fristed til å sette sprøyte, og kan føre
til manglende tillit fra brukeren til tiltaket. Det vises i denne sammenheng til
Helsedepartementets brev av 5. november til Sosialdepartementet.

2 NOU 2003:4
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Når det gjelder asientretti hetsloven kan det forutsettes at også denne vil få
anvendelse dersom sprøyterommet anses som helsetjeneste. I loven defineres en
pasient som "en person som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om
helsehjelp,  eller som helsetjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle", jf. §
1-3 a). Pasientrettighetsloven har bl.a. regler om rett til nødvendig helsehjelp,
samtykke,  journalinnsyn og egne klageregler.  Et spørsmål blir om adgang til
sprøyterommet skal anses som nødvendig helsehjelp. Videre  kan bemerkes at det er
et grunnleggende prinsipp at pasienten skal samtykke til helsehjelp.  Det kan reises
spørsmål ved om pasienten ved å benytte sprøyterommet derved har samtykket til
observasjon av sprøytesetting m.v.

Det er i høringsnotatet foreslått å bemanne sprøyterom med sosialfaglig personell. Ut
fra formålet med sprøyterommet anser direktoratet det ikke påkrevet med
forskriftsfestet krav om slik kompetanse. Etter direktoratets syn vil det ikke være
påkrevet med denne type kompetanse for å veilede i hygiene eller å kanalisere
brukeren til andre sosial- eller helsefaglige tjenester.

Når det gjelder høringsnotatets utredning om personellets ansvar Qf. kap. 11) finner
ikke direktoratet dette tilstrekkelig avklart.

Det er imidlertid viktig for direktoratet å understreke forutsetningen om at både
helsefaglig og sosialfaglig kompetanse skal være tilgjengelig for målgruppen, men da
gjennom eksisterende tjenestetilbud og fortrinnsvis i tilgrensende lokaliteter.

Direktoratets konklusjoner
I tråd med direktoratets første uttalelse er det viktig å få dokumentert om dette er et
tiltak som har de ønskede effekter, og som i så fall bør prioriteres før andre tiltak. Det
er viktig at forsøket drives i liten skala og at det evalueres før det eventuelt gis
mulighet for utvidelse.

Direktoratet vil understreke at tiltaket må rette seg mot den svakeste gruppen og at
kontrolltiltak og restriksjoner til adgang bør unngås. Tjenestene bør derimot ha høy
tilgjengelighet for brukergruppen. Verdighet og omsorg er viktige deler i dette
tjenestetilbudet.

Det skal ytes veiledning innenfor infeksjonsforebygging og alminnelig hygiene.
Brukerne skal kanaliseres til det ordinære tjenesteapparatet ved å samlokalisere
tjenesten til allerede utviklede lavterskel tiltak. Direktoratet mener at det ikke er
påkrevet med helsefaglig eller sosialfaglig kompetanse for å utføre disse oppgavene,
men at lavterskel helsetiltak skal være samlokalisert.

5


