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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I SPIWYTEROMSORDNINGEN 

Det vises til e-post fra Politidirektoratet av 8. juni 2018 vedlagt høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet med forslag om endringer i sprøyteromsordningen. Frist for inngivelse 
av innspill til direktoratet er satt til 27. august 2018. 

Det fremgår av forslaget at det åpnes for opprettelse av inhaleringsrom i tillegg til 
injiseringsrom, samt at typen stoffer som omfattes av ordningen utvides fra bare å omfatte 
heroin til å omfatte "heroin og andre narkotiske stoffer som kan injiseres", jf. forslag til 
endringer i forskriften § 4, første ledd. Det er presisert at forslaget ikke omfatter cannabis eller 
rusmidler og legemidler som primært inntas gjennom munnen (oralt) eller nesen (nasalt). Det 
oppgitte formålet med at det skal kunne opprettes inhaleringsrom er at brukerne av ordningen 
skal kunne prøve ut mer skånsomme inntaksmåter enn injisering, og få veiledning i dette. Det 
fremgår imidlertid ikke klart av forslaget om det skal kunne tillates inhalert (alene eller i 
kombinasjon) andre stoffer enn heroin. 

Kripos er ikke kjent med hvorvidt aspektet med utslipp av narkotika, og herunder potensielt 
fentanyler, er vurdert i forbindelse med forslaget om opprettelse av inhaleringsrom. Vi vil 
imidlertid foreslå at dette utredes nærmere dersom det ikke er vurdert. I et ganske ferskt 
dokument (vedlagt) fra BC Centre for Disease Control i Canada, som Kripos har mottatt via 
Europol, står det følgende om inhalering: 

"Unlike injecting, swallowing or snorting, smoking illicit drugs will release chemicals, 
including opiods such as fentanyl, into the air. For this reason drug smoking is not permitted 
within the enclosed spaces of OPS or SCS sites. Individuals smoking fentanyl outside should 
not present a risk to First Responders or HCWs because the smoke will quickly dissipate in 
open air." 

Slik vi ser det vil utformingen av en inhaleringsrom ha betydning. Videre vil det ha betydning 
om flere personer skal ha anledning til å oppholde seg i rommet samtidig eller ikke. 
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Kripos har ingen ytterligere innspill til det oversendte forslaget til lov- og forskriftsendringer. 
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