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Uttalelse: 

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon støtter de forslag som fremkommer i høringsnotatet. 

Fagrådet er særlig glad at navnet endres fra sprøyteromsordningen og sprøyterom til 
brukerromsordningen og brukerrom. Navnet gjenspeiler hva dette nå skal være og vi tror det er 
mindre stigmatiserende. Brukerrommet som en kontaktskapende arena må sikres. 

Andelen rusbrukere som kun bruker heroin er i dag få. Det viser situasjonen fra Bergen. For å sikre 
verdighet, sprøytehygiene og redusere helseplager mener det Fagrådet det er riktig å tillate at det 
kan injiseres flere stoffer enn heroin i sprøyterommet. 

Som en naturlig konsekvens av å tillate flere stoffer må målgruppen endres fra «langvarig 
heroinavhengighet» til «langvarig avhengighet».  Her kan det diskuteres om langvarig er nødvendig 
når målsettingen er å etablere kontakt med den rusavhengige og hjelpeapparatet, sikre bedre 
hygiene og helse. Men for å unngå unødvendig uro støtter vi forslaget slik det legges frem. 

Personalet skal gi opplæring i mer skånsomme inntaksmåter enn injisering. Det er brukt en del 
ressurser på Switchkampanjen og det er en naturlig følge av det at det gis tilbud om opplæring i 
andre inntaksmåter. 

Fagrådet har tidligere undret seg over at inntaksmåter som gir færre helseplager, f,eks røyking av 
heroin, ikke har vært tillatt. Når det åpnes for dette i den nye loven er det i tråd med hva Fagrådet 
har uttalt tidligere. 

Det er noen formuleringer i teksten som kan oppfattes som muligheter for å begrense 
tilgjengeligheten. Det er ikke tråd med hvordan Fagrådet oppfatter intensjonen i forslaget. Vi legger 
derfor til grunn intensjonen i forståelsen av formuleringer som "brukeren skal ikke lenger få adgang 
til å bruke sprøyteromsordningen" eller "stoffer som kan injiseres" 

Konklusjon 
Fagrådet støtter de forslag som legges frem i høringsnotatet og mener de er logiske i forhold til å 
redusere helseplager og være en kontaktarena mellom den rusavhengige og hjelpeapparatet. Begge 
dagens sprøyterom er lokalisert i andre kommunale hjelpetiltak som kan gi utvidet hjelp.  

Vedlegg: - 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no. 
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