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Svar på høring -  Forlengelse av sproyteromsiovens virketid (midlertidig lov 2. juli
2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for Injeksjon av narkotika).

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er av den formening at evaluering av
"Sprøyteromsloven" bør finne sted innen 17. desember 2007.

Vi er fortsatt av den oppfatning at etablering av sprøyterom har ført til en formell
legalisering av bruk av narkotiske stoffer på områder hvor politiet blir forpliktet til ikke å
gripe inn. At man juridisk har dekket dette med en særlov (Midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64
om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika), som har satt det ordinære
regelverket i straffelov, legemiddellov og helsepersonell-lov til side, endrer etter vår
oppfatning ikke på dette.

Vi er overrasket over at evalueringen av prøveordningen tar så langt tid, all den tid dette
var et tidsavgrenset prøveprosjekt.

Vi registrerer også at det hver dag i Oslo settes omtrent 30.000 injeksjoner med opiater.
Det er derfor oppsiktsvekkende at det så langt i prøveprosjektet settes i gjennomsnitt 25
injeksjoner per dag!

Vi mener at de 9-12 millioner som hvert år brukes på prøveordningen, ville kommet flere
av de mest belastede brukerne til gode om man prioriterte annerledes. Vi mener man
burde benyttet disse midlene til mer feltpleie, økt medisinsk behandling, flere botilbud, flere
avrusningsplasser osv. Derfor haster det med evaluering av prøveprosjektet for også å
ivareta hensynet til de misbrukerne som ikke bruker spøryterommet til møte med personell
fra helse- og sosialetatene.
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