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Høring  -  Forlengelse av spreyteromslovens virketid.

Vi viser til høringen fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det foreslås å utvide
eksisterende prøveordning med ytterligere to år.

Norsk tollerforbund (NT) er prinsipielt mot opprettelse av sprøyterom. Dette standpunktet har
vi hatt til saken siden ordningen ble gjennomført i 2004. Vi viser også til vår høringsuttalelse
fra 12. februar 2004 og gjentar her hovedpunktene i vårt svar;
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Fordeler med sprøyterom:
Menneskeverd
Møte  de narkomane der de er for at de skal få et mer verdig liv

Mer oversiktlig for politi/ helsepersonell/ frivillige hjelpeorganisasjoner og andre
Råd og veiledning av helsepersonell for å unngå skader og infeksjoner. Helsepersonell bør
motivere til behandling for å oppnå en rusfri tilværelse
Tryggere rammer rundt når de setter skuddet, rask hjelp ved overdose
Bedre hygieniske forhold

Slipper å stå på utstilling for alle på gata

Ulemper ved ct eventuelt sprøyterom:
- Kan vedlikeholde og forsterke injeksjonskulturen, som er den farligste formen for

heroinmisbruk

- Beke dokumentert at det forebygger overdosedødsfall
- Sprøyterom innebærer en formell legalisering av narkotiske stoffer
- Kan rekruttere nye misbrukere
- Vedlikeholde avhengigheten og gatenarkotikamiljøet
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politisk rådgiver

I tillegg vil vi presisere at ordning med sprøyterom ikke må bli en "tiovcpute" for
myndighetene og som et substitutt for å satsepåbehandling av tunge m isbrukere,
forebyggende arbeid og kontrollinnsatsen fra Tollvesenet og Politiet.

Vi støtter Sirius sin faglige begrunnelse for å forlenge ordningen med 2. irr.
Alle Cr tjent lned at evalueringen blir grundig og alle aspekter (positive og negative) blir
belyst.

NT anser det som positivt at de ansattes arbeidssituasjon også skal evalueres.  De ansatte har
en vanskelig. rolle som veiledere og helsearbeidere overfor en gruppe som står nederst på den
sosiale rangstigen og som ved sitt  misbruk ødelegger sin egen helse.

Ordningen  er ment å skulle være et skadereduserende tiltak for brukerne  og evalueringen bør
ha hovedfokus på om ordningen har bidratt til nettopp dette. i den forbindelse stiller vi
samtidig spørsmål til om det anses som tilfredsstillende at sprøyterommet blir brukt til kun 25
injeksjoner pr. dag.  Vi antar at antallet tunge misbrukere i Oslo er betydelig flere enn hva
dette tallet skulle tilsi.

Med vennlig hilsen

Paul- Gunnar Zindel
forbundsleder
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