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Deres ref Vår ref Dato 
 200605270-/MARS 05.12.2006 

 

Høring - Forlengelse av sprøyteromslovens virketid  

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om å forlenge 
sprøyteromslovens (midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for 
injeksjon av narkotika) virketid med 2 år.  
 
Kongen etablerte 17. desember 2004 en prøveording for å evaluere virkningen av 
sprøyterom. Ordningen er midlertidig og gjelder i tre år frem til 17. desember 2007.  
Prøveordningen er regulering av sprøyteromsloven og forskrift av 17. desember 2004 
nr. 1661 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning).   
 
Sprøyterom er ment å være et skadereduserende tiltak som gir brukerne mulighet for å 
injisere heroin i rene og rolige omgivelser og under tilsyn av kvalifisert sosial- og 
helsepersonell. Formålet med prøveordingen er å få et erfaringsgrunnlag til å kunne 
vurdere effekten av sprøyterom.  
 
Prøveordningen evalueres av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). 
Evalueringen er ment å gi grunnlag for å vurdere om sprøyterom faktisk oppfyller de 
uttalte målsetningene med tjenesten og skal gi grunnlag for å vurdere om, og eventuelt 
hvordan sprøyterom bør etableres som en permanent tjeneste.  
 
Da sprøyteromsloven ble vedtatt ble det forutsatt at en innenfor rammen av lovens 
virketid skulle kunne gjennomføre evalueringen av prøveordningen, avgjøre om 
sprøyterom bør etableres som en permanent ordning og i tilfelle utrede og fremme 
forslag om permanent regulering. Dette fremgår av lovens forarbeider, jf. Ot. prp. nr. 56 
(2003-2004) kapittel 8.  

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Saksbehandler 
Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass 3 22 24 90 90 

Helserettsavdelingen 

0030 Oslo  Org no. Telefaks 
Marianne Sælen 
22 24 82 29 

  983 887 406 22 24 27 69  
 



SIRUS har påpekt at det er nødvendig med en observasjonstid på minimum 2 år for å få 
et forsvarlig datagrunnlag for evalueringen. For å unngå stans i den pågående 
prøveordningen, konkret som gjelder driften av et sprøyterom i Oslo, foreslår 
departementet derfor å forlenge sprøyteromslovens virketid med 2 år. En forlengelse av 
virketiden er etter departementets vurdering nødvendig for å rekke å gjennomføre 
evalueringen av prøveordningen og eventuelt fastsette permanent regelverk innen 
lovens virketid.  
 
Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen 2. februar 2007 til:  
 
Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no  
 
Høringsnotat om saken kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets 
internettside på adresse: 
http://www.odin.no/hod/norsk/dok/hoeringer/paa_hoering/bn.html  
 
Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra mars@hod.dep.no eller pr. tlf. 
22 24 82 29.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen e.f. 
avdelingsdirektør 
 Marianne Sælen 
 Seniorrådgiver 
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