
                                                                                                                                                                              
 

Høringssvar fra stiftelsen CRUX – forslag til endringer i sprøyteromsordningen    

 

Stiftelsen CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- 

og sosialfeltet i Norge. Stiftelsen har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand og over 500 ansatte og 

mange frivillige medarbeidere. Vi har TSB klinikker i Stavanger og Bergen. 

I den siste tiden har det vært en ny debatt om legalisering av narkotika. Stiftelsen CRUX er imot en 

videre legalisering av både cannabis, andre lettere narkotiske stoffer og tyngre stoffer som heroin. 

Samtidig velger vi å være for brukerromsordningen og er positive til forslagene i høringen. Vi er 

positive til forslaget om å utvide type stoffer som kan inntas i brukerrommene og vi er også for at en i 

brukerommene åpner opp for flere inntaksmåter enn injisering. 

Vi begrunner vårt standpunkt med at brukerrommene vil gi de aller tyngste og svakeste brukerne et 

verdig tilbud om oppfølging og hjelp. Vi ser også at brukerromsordningen vil bidra til økt helsemessig 

trygghet ved å forebygge smitte og forhindre infeksjoner. Et tilbud om individuell helsehjelp og 

rådgivning i forbindelse med mer skånsomme inntaksmåter enn injisering er også viktig. Vi støtter 

forslaget om at ordningen skal ha ansatte med både helsefaglig og sosialfaglig utdanning. 

Samtidig er vi usikre på i hvilken grad ordningen vil føre til en reell nedgang av overdosedødsfall og 

eventuell skadereduksjon. For det første har vi erfaring med at mange av de tunge brukerne 

fremdeles ønsker å injisere heroin, da det er billigere og har en større ruseffekt. For det andre er vi 

bekymret for om inhalering av heroin i sprøyterommet kan senke terskelen for opiatmisbruk hos 

yngre mennesker. Vi ønsker derfor at den nye ordningen og «switch-kampanjen» evalueres grundig 

underveis med hensyn til effekt og ressursbruk.  

Vi er altså positive til opplæring i mer skånsom bruk ved å røyke heroin, men i dag ser vi at antallet 

rene heroinister blir færre og at blandingsmisbruket blir høyere. Rene heroindødsfall står i dag kun 

for 30 prosent av den totale overdosestatistikken i 20161. Den hyppigste dødsårsaken er ikke lenger 

heroin, men andre opioider. Dette er et godt argument for at ordningen åpner opp for at flere typer 

stoffer kan injiseres, samtidig er vi altså usikre på om at utdelingen av røykeutstyr vil føre til færre 

overdosedødsfall. 

For noen av de svakeste og mest utsatte heroinmisbrukerne vil brukerrommet ha en viktig og 

livreddende funksjon, men vi mener fremdeles at det viktigste tilbudet til denne gruppen må være 

tilpasset døgnbasert behandling. Hjelpeapparatet må i langt større grad enn tilfellet er i dag tilby de 

tyngste brukerne langvarig døgnbasert rusbehandling, booppfølging og påfølgende tett poliklinisk 

behandling. Dette er løsningene vi har best erfaring med og tilbudet må styrkes betraktelig i årene 

fremover.  
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