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Sammendrag 

Temaet for denne studien er brukere av sprøyterommet i Oslo sine erfaringer med dette 

tilbudet. Studien vil undersøke hvordan sprøyterommet fungerer for dem gjennom å se på hva 

de sier om sine besøk der. Sprøyterommet i Oslo er et skadereduserende tiltak i regi av Oslo 

Kommune, her kan brukere injisere heroinet sitt uten risiko for å bli arrestert når de injiserer, 

samt at det tilbys rene og hygieniske omgivelser for injeksjon av heroin. Studien vil tar opp 

hvilke utfordringer brukerne har med sprøyterommet med hensyn til å møte på politiet på vei 

bort til sprøyterommet, utfordringer med å innta andre stoffer enn kun heroin og hva som gjør 

at de eventuelt ikke bruker sprøyterommet. Sprøyterommet har også som mål å øke 

verdigheten til brukerne, her vil dette belyses med hva informantene selv sier om verdighet. 

Skadereduksjon på narkotikafeltet fikk kraftig medvind som følge av HIV/ AIDS epidemien 

på 80-tallet. Spesielt injiserende stoffbrukere var utsatt for å bli smittet av HIV ved at de ofte 

delte på brukerutstyr. Skadereduksjon vant frem, fremfor nulltoleransepolitikken på 

narkotikafeltet hvor rusfrihet, straff og et narkotikafritt samfunn var målet. Skadereduksjon 

beskrives som et kontinuum, hvor rusfrihet et den mest positive polen, mens risikofylt 

rusmisbruk er den mest negative polen. Det hevdes at skadereduksjon er en mer realistisk 

tilnærming til narkotikafeltet ved at den anerkjenner at bruken finner sted, og sikter dermed 

på å redusere skadene som følge av bruken fremfor å eliminere den. Sprøyterom er effektive 

tiltak fordi det tiltrekker seg høyrisiko brukere av stoffer og åpner for kontakt med denne 

gruppen mennesker. Det åpnes for kontakt med helsetjenester, tryggere praksiser for injeksjon 

læres bort og overdosedødsfall forhindres. Forskning viser også at brukerne av slike tjenester 

opplever et fravær av stigma og øker selvfølelsen til denne marginaliserte og utstøtte gruppen 

mennesker.  

For å studere brukere av sprøyterommets erfaringer med sprøyterommet har jeg intervjuet åtte 

brukere. Noen var aktive brukere, andre hadde sluttet å bruke sprøyterommet for en stund. I 

intervjuene ble det lagt vekt på erfaringene deres med sprøyterommet, relasjonene til de 

ansatte og eventuelle utfordringer de møtte på ved bruken av sprøyterommet.  

Denne studien viser at sprøyterommet gir informantene flere former for trygghet enn bare et 

rent lokale å injisere heroinet i. Det vektlegges at sprøyterommet redder liv ved overdoser, at 

de lærer bedre og mer hygieniske former for injisering og det stressende gatelivet opphører 

for en stund. Det er også en upresis oppfattelse av straffefriheten for en brukerdose heroin, 
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som kun gjelder inne på sprøyterommet. Informantene forteller om hvordan personer blir 

arrestert utenfor sprøyterommet, men andre vektlegger at det er selgerne av stoffer politiet tar. 

Det å injisere heroin ble heller ikke ansett som rus, men fortelles som «friskmelding».  

Informantene presenterer ulike synspunkter på hvordan sprøyterommet bidrar til en 

opplevelse av verdighet. Noen vektlegger at de får skjult seg fra offentligheten når de 

injiserer. Andre vektlegger fraværet av stempelet som «narkoman». Relasjonene til de ansatte 

er også sentralt i å føle seg verdsatt.  
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Forord 

Først og fremst vil jeg takke informantene mine som satte av tid til intervjuene som har gjort 

denne studien mulig.  Det har vært en lærerik, interessant, spennende, til tider trist men også 

gode og lattermilde samtaler. Jeg ønsker dere alle lykke til videre i livet! Takk for at dere 

delte deres erfaringer med meg. 

Jeg vil også takke Prindsens mottakssenter for gode innspill og strategier angående 

sprøyterommet og hvordan jeg kunne rekruttere informanter. Jeg vil også benytte muligheten 

til å takke =Oslo for at jeg fikk gjennomføre intervjuer der, samt hjelp til å oppnå kontakt med 

informantene. Dere er et fantastisk bidrag for samfunnet og alle selgerne deres!  

Jeg vil også takke veilederen min Torbjørn Skardhamar. Takk for alt du har hjulpet meg med 

og din gode og kjappe respons.  

Sist men ikke minst vil jeg takke min fantastiske kjæreste Netta. Takk for gode innspill, hjelp 

med korrektur og all kjærligheten du gir meg.  
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1 Innledning 

«Krigen er over. Narkotikaen vant!» skriver Christie og Bruun i Den Gode Fiende (2003:13), 

med dette utsagnet viser de til hvordan narkotikabruken har spredt seg og hvordan de 

disproporsjonale strafferammene har blitt innført for narkotikalovbrudd. Christie og Bruun 

(2003) viser til hvordan denne krigføringen går utover brukerne av stoffene, gjennom straff og 

sosial ekskludering. Etter flere tiår med nulltoleransepolitikk har skadereduksjon blomstret 

frem, spesielt etter HIV/AIDS epidemien som smitte mange injiserende stoffbrukere (Marlatt 

1998). Norge har en av de høyeste ratene på overdosedødsfall i Europa per innbygger 

(Gjersing 2017). Noe av forklaring er at vi er svært flinke i å klassifisere overdosedødsfall. En 

annen forklaring på de mange dødsfallene er at mange injiserer stoffene, i forhold brukere i 

andre land (Folkehelseinstituttet 2016). På samme tid er vi blant verdens beste på 

skadereduksjon i form av sprøyteutdeling og behandling med substitusjonsmedisiner (Larney 

et al. 2017).  

I 2005 åpnet Oslo Norges første sprøyterom som en prøveordning hvor heroinavhengige 

kunne injisere heroin i rene og trygge omgivelser (Olsen & Skretting 2007). Sprøyterom blir 

definert som: beskytta steder for hygienisk bruk av ervervede stoffer i fordomsfrie omgivelse 

og under tilsyn av ansatte som oftest helse- og sosialarbeidere (Hedrich 2004). I Oslo kan 

registrerte brukere på sprøyterommet injisere heroinet sitt uten å risikere straffeforfølgelse ved 

selve injeksjonen. Det er kun når brukerne er inne på sprøyterommet, at brukerdosen for 

heroin er straffefri (Lovdata 2012, Sprøyteromsloven, § 4). Skjælaaen (2006) kaller Oslos 

sprøyterom for en av verdens mest restriktive sprøyterom. Dette er fordi det kun tillates 

heroin og ikke andre stoffer i regi av Norges restriktive narkotikapolitikk. 

I den internasjonale litteraturen har sprøyterom har vist seg å være svært effektive til å 

tiltrekke seg det som kalles høyrisiko brukere. Med høyrisikobrukere forstås de brukerne som 

har økt fare for å pådra seg infeksjon, smitte av blodbårne virus, overdoser og hyppig bruk av 

stoffer (Wood, Tyndall, Li, Lloyd-Smith, Small, Montaner & Kerr 2005). Det meste av den 

tilgjengelige kvalitative forskningen på sprøyterom er fra Canada og Australia. Dermed vil 

jeg i denne studien belyse brukerne av Oslo sitt sprøyterom sine erfaringer med dette tilbudet. 

Det har vist seg at brukere av sprøyterom/brukerrom lærer tryggere måter å injisere/bruke 

stoffer på, dette reduserer de helsemessige konsekvensene av stoffbruken (Hedrich 2004, 

Stoltz, Wood, Small, Li, Tyndall, Montaner & Kerr 2007). Brukerrom skiller seg fra 
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sprøyterom ved at det tillates flere måter å innta stoffer på enn bare injisering. Ved 

opprettelsen av sprøyterommet tar også Norge på seg målsettingen med å øke verdigheten til 

brukerne av sprøyterommet. Hedrich (2004) viser til at brukerrom gjør at stoffbruken 

forekommer i mer verdige omgivelser. «Sprøyterommet skal bidra til å øke verdigheten til 

brukerne ved å tilby hygieniske rammer for injisering» (Lovdata 2012, Sprøyteromsloven, § 

4).  

I denne masteroppgaven vil jeg undersøke hvilke erfaringer brukere har med sprøyterommet i 

Oslo. Jeg vil da undersøke hvordan brukerne tilegner seg skadereduserende tiltak gjennom 

anvendelsen av sprøyterommet. Videre vil jeg se på hva brukerne har å si om utfordringer i 

forbindelsen med bruken av sprøyterommet. Derunder tanker rundt straffefriheten som er gitt 

for en brukerdose heroin inne på sprøyterommet. Til slutt vil jeg se på hva brukerne sier om 

økt verdighet gjennom sprøyterommet. Økt verdighet er ikke presentert som et mål i den 

internasjonale litteraturen om sprøyterom. Jeg ønsker derfor å se nærmere på i hvilken grad 

sprøyterom kan bidra til en opplevelse av verdighet.  

1.1 Sprøyterommet i Oslo 

I 2004 ble sprøyterommet i Oslo opprettet som en forsøksordning (Olsen & Skretting 2007). 

Sprøyterommet ble et fast lavterskeltilbud i 2009 (Skretting & Olsen 2009). Sprøyterommet i 

Oslo er en integrert del av Prindsen mottakssenter hvor det også er akuttovernatting og 

feltpleie. Når personer skal bruke sprøyterommet eller feltpleien er det en egen inngang på 

siden, altså i Hausmannsgate. Her kommer brukerne inn til en resepsjon. Brukeren oppgir da 

registreringsnummeret sitt, viser fram brukerdosen de har tenkt til å injisere slik at de ansatte 

kan se at det er innenfor rimelighetens grenser. Det fylles ut et skjema om hvor mye de har 

tenkt å ta og hvor på kroppen de har tenkt til å injisere og om de har inntatt andre stoffer eller 

medisiner. Deretter gis de en kølapp om det er kø, og henvises videre inn til venterommet. 

Når de er inne i injeksjonsrommet må de vaske hendene før de får utdelt brukerutstyret, dette 

er for å sikre hygiene og redusere risikoen for bakterielle infeksjoner. Deretter får de sette seg 

ved de individuelle båsene. Det er plass til åtte brukere om gangen. I båsene kan de forberede 

heroinblandingen og injisere. Her kan de motta hjelp fra de ansatte med å finne årer og annen 

veiledning om de har behov for det. Det er ikke noe tidspress på tiden de har der inne, men de 

bruker alt fra fem minutter til en halvtime, og i noen tilfeller opp imot to timer. Det er egen 
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bås for de som injiserer i lysken, eller trenger assistanse fra andre brukere. Deretter får de gå 

ut på et venterom om de har lyst til det, og her får de bli så lenge dem vil. 

1.2 Skadereduksjon 

Skadereduksjon er betegnelsen på en strategi for å minimere skader ved riskokofylt adferd. 

Risikofylt adferd innebefatter overdreven alkoholbruk, bruk av tobakk, utrygg sex og 

sexarbeid og narkotika (Marlatt 1998). I denne studien brukes skadereduksjon i sammenheng 

med rusmiddelbruk.  

Ved skadereduksjon handler det om å begrense skadene av risikofylt rusmisbruk fremfor å 

stille krav til rusfrihet og fremme en mer verdig hverdag for dem det gjelder. Denne strategien 

blomstret opp da man så at nulltoleransepolitikken på narkotikafeltet ikke var tilstrekkelig for 

å imøtekomme den store spredningen av sykdommer som HIV, hepatitt C og den høye 

dødeligheten til spesielt injiserende stoffbrukere (Single 1995). Skadereduksjon handler først 

og fremst om de helsemessige gevinstene, men også om å begrense skadene ved risikofylt 

rusbruk. Her er målet og redusere de andre skadene ved rusmisbruk enn selve rusen. Det 

handler om å forebygge smitte av hepatitt C, HIV, sykdommer av dårlig injisering og 

begrense de sosioøkonomiske skadene av rusmisbruk. Det hevdes fra forkjemperne av denne 

strategien at det er en mer pragmatisk, realistisk og mindre paternalistisk måte å håndtere de 

ulike problemene som oppstår ved rusmisbruk (Järvinen 2008).  

Single (1995: 289) definerer skadereduksjon ved tre punkter:  

• Brukerens avgjørelse om å ruse seg er akseptert som et faktum. Det betyr ikke at det er 

akseptert, men man må anerkjenne at brukerne kommer til å fortsette sitt forbruk.  

• Brukeren blir møtt med verdighet som et normalt menneske, det forutsetter at brukeren 

oppfører seg normalt, f.eks. innenfor loven, til den grad det er mulig. Brukeren 

ansvarliggjøres for sin atferd.  

• Skadereduksjon er nøytralt når det kommer til langsiktige mål om “intervensjoner”. Det 

betyr ikke at målet med skadereduksjon ikke inneholder rusfrihet som mål. Det er i mange 

tilfeller et viktig første steg mot å redusere og slutte med rusmisbruk. Dette innebærer å 

prioritere mål, hvor umiddelbare og oppnåelige mål prioriteres når en behandler 

rusmisbrukere som ikke ville klare å slutte med rusen i nær fremtid.  
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Skadereduksjon presenteres også som et kontinuum hvor rusfrihet er den ytterste, mest 

positive polen, mens den mest negative er høyrisikofylt rusmisbruk (Marlatt 1998: 51).    

1.3 Straffefrihet  

I prosessen med å opprette et sprøyterom måtte det opprettes en egen sprøyteromslov for at 

dette skulle være juridisk mulig å gjennomføre. Det ble da gitt en straffefrihet for en 

brukerdose heroin inne på sprøyterommets lokaler. Slik lyder sprøyteromsloven § 4:  

§ 4. Bruk av sprøyteromsordningen. Den som med lovlig adgang til sprøyterommet 

 a) injiserer narkotika i et godkjent sprøyterom, eller 

 b) besitter en brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom eller tilstøtende 

fremmøterom, samtalerom eller behandlingsrom, kan ikke straffes for dette etter 

legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd. Det er tillatt for personalet i sprøyteromsordningen 

å gi brukerne individuell og konkret rådgivning i forbindelse med injisering av narkotika i 

sprøyterommet (Lovdata 2012). 

Det er altså ikke gitt straffefrihet når en er på vei til sprøyterommet. I høringsuttalelsen 

(Ot.prp. nr. 56 2003–2004: 45) skriver riksadvokaten at politiet ikke skal oppsøke 

sprøyterommet for å beslaglegge brukerdoser. På samme tid presiseres det at politiet skal 

opptre lojalt mot legemiddelloven § 31 med hensyn på at bruk, besittelse og kjøp fremdeles er 

straffbart. 

1.4 Verdighet 

Verdighet er noe alle mennesker har i kraft av å være mennesker (Jacobson 2007). Verdighet 

er festet i FNs verdenserklæring for menneskerettigheter. «Alle mennesker er født frie og med 

samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og 

bør handle mot hverandre i brorskapets ånd» (FN 2018).  

Edlund (2002) skriver at verdighet ofte blir et tomt ord i måten det anvendes på i hverdagslig 

tale. Hun fremmer da to typer for verdighet, den absolutte formen for verdighet, som er 

iboende i mennesket og ikke kan rokkes ved. Den relative verdighet kan ødelegges, forandres 

og gjenopprettes. Denne relative verdigheten preges av samtiden, kultur, normer og 

samfunnets syn på hvilke handlinger som aksepteres som verdige eller uverdige.  

Edlund absolutte verdighet ligner Jacobsons (2007) humane verdighet som ikke kan rokkes 

ved og ingen kan frata noen dens følelse av verdighet. Den sosiale verdigheten Jacobson 



5 

 

(2007) presenterer viser også til hvordan verdigheten kan skaleres og er avhengig av kontekst. 

Den er opplevd, den gis eller fortjenes gjennom samhandling i sosiale settinger. Da får vi to 

aspekter for sosial verdighet som flettes sammen: verdighet for selvet og verdighet i 

relasjoner til andre (Jacobson 2007: 294). 

Verdighet nevnes også i forskrift om sprøyteromsloven. Der presiseres det at 

sprøteromsordningen skal bidra til økt verdighet ved å tilby hygeniske rammer for injisering. 

Sprøyteromsloven § 1 lyder som følger:  

 

§ 1. Sprøyteromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotika 

avhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering. Videre skal sprøyteromsordningen 

bidra til økt helsemessig trygghet, herunder forebygge injeksjoner og smitte, og å gi raskere 

hjelp ved overdoser, gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å 

bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet 

med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling (Lovdata 2012). 

Jeg vil i denne studien undersøke om sprøyterommet er med på å bidra til verdighet på andre 

måter enn å tilby hygieniske rammer for injisering, ved å se på hva brukerne av 

sprøyterommet sier om dette.  

1.5 Oppgavens gang  

I kapitel 2 vil jeg redegjøre for skadereduksjon og tidligere forskning på sprøyterom og 

skadereduserende tiltak. Kapitel 3 vil definisjoner av verdighet presenteres og hvordan disse 

kan anvendes i studien. Etter en gjennomgang av kapitel 4, som består av problemstillingene, 

metode, beskrivelse av informantene og intervjuene vil jeg presentere den empiriske analysen. 

Analysen presenteres i tre kapitler. I første analysekapitel, kapitel 5 viser jeg til informantenes 

forståelse av hvordan sprøyterommet gir ulike former for trygghet. Hvilke utfordringer 

brukerne har i møtet med sprøyterommet belyses i kapitel 6, andre analysekapitel. Dette 

innebærer blant annet en upresis forståelse av straffefrihet, bruk av andre stoffer enn heroin og 

et ønske om strengere krav. Kapitel 7, tredje analysekapitel består av hvordan informantene 

gir utrykk for sine opplevelser av verdighet i møtet med sprøyterommet, relasjonen til de 

ansatte og møtet med det ordinære helsevesenet og helsetilbud ment for dem. I kapitel 8 

diskuterer jeg funnene i denne studien.  
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2 Teori og tidligere forskning på 

sprøyterom 

Heroin er et kjemisk derivat av morfin som utvinnes av opiumsvalmuen. Det første 

heroinbeslaget i Norge ble gjort i 1974. Heroin misbrukere pådrar seg mange skader som 

følge av rusbruken og har høy dødelighet i forhold til resten av befolkningen. Norge har høy 

forekomst av injiserende stoffbruk, i motsetning til andre land i Europa. Norge har ca. 7000 

høyrisiko brukere av opioider (Folkehelseinstituttet 2016). Heroinmisbruk har vist seg å være 

en svært vanskelig avhengighet å kvitte seg med. Waldorf (1970) viser til at mange 

heroinavhengige klarer å ta pauser fra avhengigheten sin, men får ofte tilbakefall. De som 

lykkes i å holde seg borte fra heroin er ofte de som har hatt en tilknytning til samfunnet og et 

arbeidsliv forut for avhengigheten sin. Nyere forskning (Hser, Evans, Grella, Ling & Anglin 

2015) viser til at avhengighet av opioider er en kronisk lidelse som ofte preges av hyppige og 

langvarige tilbakefall, høy dødelighet, sykelighet og andre negative konsekvenser. Personer 

som er utsatt for fysisk og seksuelt misbruk og flere former for mentale lidelser har en større 

sannsynlighet for å fortsette med bruken av opiater. Angst, depresjon og opplevde traumer, 

som ofte kommer forut for heroinbruken, er signifikante faktorer for lengden av misbruket 

(Hser et al. 2015). Leshner (1997) skriver at avhengighet er en hjernesykdom, ved at 

langvarig bruk av stoffer endrer reseptorer i hjernen. Når avhengighet til stoffer kvalifiseres 

som en hjernesykdom, tar Leshner (1997) til ordet for at dette burde påvirke hvordan 

narkotikaavhengige ikke bør straffes med fengsel for sin avhengighet. Engasjement i rusfrie 

aktiviteter og relasjoner til jobb, familie og samfunnet sammen med å en oppnåelse av 

meningsfull nytte eller identitet, er assosiert med opphør av bruk og rusfrihet. Lengre opphold 

i behandling ga bedre resultater med hensyn på stopp av stoffbruken, mens fengsling ble 

negativt relatert til senere forekomster av rusfrihet (Hser et al. 2015).  

2.1 Skadereduksjon 

Skadereduksjon innenfor rusfeltet forsøker å redusere skadene av bruken av illegale stoffer 

fremfor å eliminere bruken (Riley, Sawka, Conley, Hewitt, Mitic, Poulin, Room, Single og 

Topp 1999: 10). Den primære pågangsdriveren til skadereduserende tiltak kom som en følge 

av utbruddet av HIV/ AIDS- smittede rusavhengige, som delte på brukerutstyr. Da det er 

spesielt deling av sprøyter eller deling av annet brukerutstyr som utgjør smittefare. Dermed 
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har mange land nå skadereduksjon som et tiltak for folkehelsen. Det argumenteres for at 

spredningen av AIDS blant stoffbrukere og videre spredning fra stoffbrukere til den generelle 

befolkningen utgjør en større trussel for folkehelsen enn farene ved stoffbruk i seg selv (Riley 

et al. 1999: 10). Skadereduksjon tar derfor høyde for at illegal rusmiddelbruk finner sted. Da 

de anerkjenner at denne bruken finner sted sikter de heller mot å redusere skadene bruken 

fører med seg. Skadereduksjon kan deles inn i ulike målsettinger og tiltak. Hovedmålet er å 

redusere skade som følge av stoffbruk heller enn stoffbruk per se. Tiltak som inkluderer 

strategier om å oppnå rusfrihet. Strategier som også inkluderer å redusere skaden for de som 

fortsetter å bruke stoffer. Strategier som ønsker å vise at det er mulig å resultere i en netto 

reduksjon i stoff-relatert skade (Lenton & Single 1998: 216).  

I McNeil og Smalls (2014) artikkel gjennomgår de tidligere kvalitativ forskning på 

skadereduserende tiltak. Disse tiltakene innebærer utdelingen av rent brukerutstyr (sprøyter), 

sprøyterom og skadereduserende tiltak fra andre brukere, i form av gjensidig opplæring i 

tryggere bruk. “Safer environment interventions” (SEI) forstås her som tiltak som rettes 

direkte mot å redusere sosiale, strukturelle og miljømessige faktorer tilknyttet til skadene ved 

injiserende stoffbruk. Det viktigste er hvordan SEIs skaper sosiale, strukturelle eller fysiske 

settinger som gjør det mulig å redusere risikoen til injiserende stoffbrukere eller skaper bedre 

helse blant denne gruppen mennesker.  

Rhodes, Kimber, Small, Fitzgerald, Kerr, Hickman og Holloway (2006) har funnet tre videre 

typer av SEIs, som forsøker å adressere utrygge injiseringspraksiser. Det første er sprøyterom 

eller brukerrom. Det andre er tiltak som iverksettes i allerede eksisterende russcener, altså i 

områder stoffer brukes. Tiltak som iverksettes her er tilgangen på rent vann, rent brukerutstyr 

og videreføring av informasjon for tryggere bruk av andre eller tidligere brukere. Det tredje 

tiltaket kalles for urbant design eller “crime prevention through enviromental design”. Dette 

tiltaket ser på hvordan kriminalitet kan forebygges ved hjelp av økt overvåkning, mer 

gatebelysning, lyssensorer og gjerder. Når det kommer til å forhindre stoffbruk er dette 

tvilsomt et effektivt tiltak. Tiltaket kan fjerne dopsalg fra et område, men dette fører som 

regel til at stoffbruk, uønsket adferd og faren dette medfører, oppstår andre steder. Slik 

foregår det kun en forflytting av stoffbruket. Slik vi har sett forflytningen av russcenene i 

Oslo opp i gjennom tidene. Det har likevel redusert tilgangen på rusmidler for en viss periode 

og redusert antallet som oppholder seg i åpne russcener (Olsen 2017).  
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Rhodes et al. (2006) viser også vil hvordan disse tiltakene utført mot marginaliserte grupper 

kan oppløse lokale sosiale nettverk og forsvinningen av offentlig plasser brukere har oppholdt 

seg. Disse offentlige plassene blir ryddet opp, utviklet og gentrifisert. Det foregår en 

uforholdsmessig kontroll mot marginaliserte grupper gjennom økt overvåking, regulering og 

formell kontroll (politi/straff) av offentlig rom (Rhodes et al. 2006: 1389). Rhodes et al. 

(2006) viser til at skadereduserende tiltak også må se på miljøet og området rusbruk tar plass, 

og ikke bare prøve å endre atferden til rusavhengige.   

Sammen har disse ulike typene av SEIs forskjellige målsetninger. Noen er laget for å øke 

tilgangen til skadereduserende materialer, som rent brukerutstyr. Noen tiltak er ment for å 

endre sosiale nettverk, som støttetiltak fra andre brukere. Andre tiltak sikter på å skape 

tryggere settinger for stoffbruk. Et eksempel på dette er sprøyterom (McNeil & Small 2014: 

152).  

Lenton og Single (1998) presenterer ulike definisjoner av skadereduksjon. De viser til en for 

snever definisjon er lett å skille fra andre tiltak og programmer. Ulempen er at den 

ekskluderer rusfrihet som et mål, ved at den bare tar sikte på å redusere skade (Lenton & 

Single 1998: 124). Snevre definisjoner gjør at målet om stopp av rusbruk ikke oppnås. Andre 

tiltak sikter på tryggere bruk av rusmidler, som for eksempel å dele brukerdosen for å unngå 

overdose, samt til tryggere måter å innta stoffer på som sprøyteutdeling og unngå injisering av 

stoffer som for eksempel å røyke heroin. Avhengighet og overdose kan forhindres effektivt 

ved strategier som prøver å påvirke og redusere mengden stoff eller frekvensen av bruken. 

Det er også bevis for at noen av de mest utbredte og effektive skadereduserende tiltak 

forkommer naturlig og benyttes av grupper som bruker stoffer, som selv påvirker mengden og 

måten stoffer blir brukt på. Et eksempel på dette er Gamble og George (1997) sin studie av 

“suksessfull” rekreasjonell stoffbruk hvor de beskriver “positivt gruppe press”, hvor 

medlemmer av gruppen som tar stoffer føler de har en plikt, som viser seg å være gjensidig, 

til å advare hverandre om deres overdrevne eller uanstendige stoffbruk (sitert i Lenton & 

Single 1998: 214). 

Lenton og Single (1998) tar også opp problemet med en for bred definisjon av 

skadereduksjon. Brede definisjoner sammenfatter da alle tiltak som sikter på å redusere 

rusrelatert skade. Fordelen med brede definisjoner er at de inkluderer tilnærminger til 

rusfrihet. Problemet med brede definisjoner er at de blir for brede og inkluderer alt som påstås 

å redusere skade ved rusmidler, og som da ikke lenger vil være brukbare. Det påpekes at 



9 

 

problemet ikke er hva brede definisjoner inkluderer, men hva den mislykkes i å ekskludere 

siden nesten alle slags policyer og tiltak kan rettes mot å minimere uheldig helse, sosiale og 

økonomiske konsekvenser. Til og med 12- stegs program, slik som anonyme alkoholikere og 

anonyme narkomane benytter seg av, kan ses å være skadereduserende ettersom de 

promoterer rusfrihet. En bred definisjon vil også under denne logikken inkludere opprettelsen 

av narkotikafrie stater eller den ubegrensede fengslingen av stoffbrukere for å hindre dem i å 

skade seg selv eller andre (Lenton & Single 1998: 215).  

Strenge empiriske definisjoner forutsetter at det er mulig å måle den overordnede effekten av 

ett gitt tiltak. Fordelene med disse definisjonene er at de er fleksible, i og med at de omfatter 

et hvert tiltak som kan vise til å faktisk redusere skade. Samtidig appellerer de vitenskapelig 

siden de impliserer at avgjørelsen om et tiltak er skadereduserende eller ikke og dette bunner i 

enkel analyse snarere enn et dogme (Lenton & Single 1998: 215). Her oppstår flere 

problemer. For det første er det nesten umulig å avgrense og kvantifisere netto gevinst eller 

tap. For det andre er det ofte slik at denne type kalkuleringer av skade ofte bare tar for seg 

netto gevinst fremfor kostnader av tiltaket, ei heller fremtreden av kostnadene og fordelene av 

stoffbruk eller alternativene fra perspektivet til stoffbrukerne selv. Det tredje er at denne 

definisjonen ikke alltid stemmer overens med felles forståelser av skadereduksjon. Dette går 

også på bekostning av når slike beslutninger skal tas, om det tas hensyn til samfunnet eller om 

det skal forhandles med individers mål for skadereduksjon (Lenton & Single 1998: 215). 

Den foretrukne definisjonen til Lenton og Single (1998) har tre nødvendige vilkår: 1) 

Hovedmålet er å redusere skade som følge av stoffbruk heller enn stoffbruk per se, 2) tiltak 

som inkluderer strategier om å oppnå rusfrihet, strategier som også inkluderer å redusere 

skaden for de som fortsetter å bruke stoffer, og 3) inkluderer også strategier som sikter til å 

demonstrere at det er mulig å resultere i en netto reduksjon i stoff-relatert skade (Lenton & 

Single 1998: 216).  

Metadon eller andre substitusjonsmedisiner for opiatavhengighet, for det meste forårsaket av 

heroinmisbruk, har vist seg å være det mest effektive skadereduserende tiltaket. Det reduserer 

dødeligheten blant heroinavhengige, helseproblemene som følger med bruken og det 

reduserer kriminaliteten som følger av rusavhengighet. At kriminaliteten synker forklares av 

flere årsaker. Det er mindre arrestasjoner som følge av kjøp og bruk av illegale stoffer. Disse 

medisinene fås gjennom apoteker, leger og andre institusjoner, dermed trenger ikke brukerne 

å begå vinningskriminalitet for å få råd til stoffene de er avhengige av. Det har også redusert 
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spredning av HIV og Hepatitt B og -C ved at sprøyter ikke benyttes og deles blant denne 

gruppen. Substitusjonsmedisiner hjelper også brukerne til å få større kontroll over livene sine 

og kan bringe dem tilbake til samfunnet ved at de ikke lenger behandles som ‘outsidere’ eller 

kriminelle (Riley et al. 1999 :14, Tapert el al. 1998). Tapert et al (1998) viser også til brukere 

av metadon ikke blir ansett som rusavhengige lenger, men heller ikke helt nyktre. Slike 

uttalelser finner også Pedersen, Sandberg og Copes (2017) om brukere av 

substitusjonsmedisiner.  

Det er allikevel andre problemer med substitusjonsmedisiner. Brukere kan fortsette med andre 

stoffer og kan bli satt på disse medisinene for tidlig (Järvinen 2008, Tapert et al. 1998).  

Järvinen og Andersen (2009) peker på problemer med metadonbehandling i lys av 

skadereduksjon, ettersom behandlingspersonell innenfor skadereduksjon ofte forutsetter at 

rusavhengige forventes å bruke stoffer, illegale og legale, og uten en forventing om at de 

faktisk kan bli rusfrie.  

2.2 Risk environments  

Forskning på bruken av illegal rusmiddelbruk har hatt en tendens til å fokusere på forholdet 

mellom kunnskap om farene rundt bruk og hvordan stoffbrukere kan unngå fare ved bruk, 

med individet som den primære enheten for analyse. Kritikere av denne tilnærmingen har tatt 

konteksten ved omgivelsene hvor bruken finner sted i betraktning (Small et al. 2012). En slik 

tilnærming kaller Rhodes (2002: 85) for «risk environment». Risk environment er et teoretisk 

rammeverk. Rammeverket fremmer en forståelse av skade og skadereduksjon som er betinget 

av sosial kontekst (Rhodes 2009: 198). Rhodes (2002: 88) definerer risk environment slik:  

We can define the risk environment as the space—whether social or physical—in which a 

variety of factors interact to increase the chances of drug-related harm. Within this broad 

definition, there is the need to delineate the environmental factors associated with harm 

production and reduction. 

Dette rammeverket ser på skader som følge av rusmiddelbruk som et produkt av sosiale 

situasjoner og omgivelsene individer er delaktige i. Rammeverket gjør at ansvaret for skader 

som følge av rusmiddelbruk og fokuset på skadereduserende handlinger blir flyttet fra 

individet alene til å inkludere sosiale og politiske institusjoner, som er delaktig i 

skadeproduksjon (Rhodes 2009: 193). Dette rammeverket har økt fokuset på hva som skaper 

skade og hva som kan redusere det (Small et al. 2012: 308). Tiltak til å motvirke skader og 
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miljø skader oppstår i, kalles for «enabling environments». Sprøyterom, sprøyteutdeling og 

lavterskel botilbud er eksempler på enabling environments, da formålet med disse tilbudene er 

skaderedusering hos marginaliserte illegale stoffbrukere (Rhodes 2009: 194).  

2.3 Enabling environments  

Moore og Dietze (2005) skriver om hvordan enabling environments kan redusere skadene 

som følger ved rusmiddelbruk. Dette innebærer sprøyteutdeling, reform rundt lovgivningen 

rundt cannabis og sprøyterom. Enabling environments baseres på ‘enabling approaches’ 

skrevet av Tawil, Verster og O’Reilly (1992). Tawil et al. (1998) skriver at de fleste 

preventive tiltakene mot spredningen av HIV fokuserer for mye på å endre atferden til 

individer. Tawil et al. (1992: 1299) skiller da mellom preventive tilnærminger som sikter på å 

overtale individer til å gjennomføre endring og de som muliggjør slike endringer. Enabling 

appraoches fokuserer på det sosiale og miljøfaktorene som legger til rette eller begrenser 

atferdsmessige valg. Det forsøker å fjerne barrierer eller begrensninger for beskyttende 

handlinger, eller på den andre siden, å skape barrierer eller begrensninger for risikofylt atferd. 

En slik tilnærming er ikke en erstatning for, men et bidrag til å forandre individuell atferd 

(Tawil et al. 1992: 1303). Å skape enabling enviroments kan legge til rette eller sørge for 

bedre settinger for tilpasningen av å endre individuell handling for å redusere 

narkotikarelaterte skader (Moore & Dietze 2005: 276).  

Sprøyterom og sprøyteutdeling er en del av enabling environments. Sprøyterom forstås da her 

som et enabling environment hvor det er en omgivelse som muliggjør skadereduserende tiltak 

for stoffbrukere. Moore og Dietze (2005) fant at injiserende stoffbrukere på gatenivå hadde en 

god forståelse av ulike strategier for å unngå overdose. Disse var: å teste heroinet først, unngå 

å blande det med andre stoffer, ikke injisere alene, alltid ring ambulanse ved overdose og å 

overvåke sin egen toleranse for heroin. Allikevel viser Moore og Dietze (2005) til hvordan de 

heroinavhengige reforhandler de forskjellige strategiene, for eksempel å ta heroinet med én 

gang for unngå abstinenser og dermed fikk de ikke testet det først. Et ønske om et høyt nivå 

av rus gjorde at brukerne blandet med andre stoffer og heller ikke testet heroinet først. Ved et 

flyktig marked for stoffer tok de det de kom over, og igjen blir strategien om å ikke blande 

stoffer ekskludert. Bekjente og det sosiale liv var flyktig og dermed injiserte de ofte alene og 

kunne heller ikke regne med at noen ringte ambulanse. Frykt for politiet, som kan komme ved 

overdoser, gjorde at flere ikke ringte ambulanse, ettersom de var etterlyst. Moore og Dietze 
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(2005) viser da her til hvordan slike strategier blir svekket på grunn av mikro og makro 

aspekter av de fysiske, sosiale, politiske og økonomiske kontekstene for injiserende 

stoffbrukere på gatenivå. Dermed foreslår de enabling environments, som lar stoffbrukere ta i 

bruk alle disse strategiene for å unngå overdose. 

2.4 Stigma og stemplingsteori 

Stoffmisbrukere blir ofte stigmatisert og er en marginalisert gruppe i samfunnet. Goffman 

(1963) skiller mellom to former for stigma. Det første er hvordan personer kan miste en form 

for respekt eller annerkjennelse i kraft av hvordan de ser ut. For eksempel å se ut som en 

«sliten narkoman». Den andre formen viser til å miste respekt på grunnlag av sine handlinger. 

For eksempel bruk og avhengighet av rusmidler. Denne formen for stigma er ikke medfødt. 

Avvikende adferd som finner sted i storsamfunnet formes av bestemte typer av sosial 

interaksjon. Furts og Evans (2015) viser til hvordan samfunnets har avskrevet 

heroinavhengige deres verdi på bakgrunn av deres handlinger, ved at de er kriminelle, 

avvikende og umoralske. Som et resultat av dette blir heroinmisbrukere marginaliserte og 

isolert fra flere sosiale sfærer. Videre viser Furst og Evans (2015) til hvordan det å være 

stigmatisert fører til mer marginalisering på grunn av de egenskapene de er tillagt fra 

storsamfunnet. Dette får konsekvenser i møte med helsevesenet, ved å inneha en stigmatisert 

identitet kan føre til at de ikke oppsøker helsetilbud, blir deprimerte og skyves enda lengre 

unna storsamfunnet.  

Neale, Tompkins og Sheard (2007) viser også til hvordan injiserende stoffbrukere møter 

barrierer med generelle helse- og sosiale tjenester som følge av sosiale ekskludering, stigma, 

negative holdninger fra helsepersonell og lignende som følge av å være injiserende 

stoffbruker. 

Gowan, Whetstone og Andic (2012) viser hvordan skadereduserende tiltak, fungerer som en 

avstigmatiserende arena for injiserende stoffbrukere, ved at personellet «normaliserer» 

brukerne. Personalet fokuserer ikke på selve stoffavhengigheten, men personen bak denne. 

Her blir ikke brukerne dømt for sine uvaner og avhengighet. Dette ga rusavhengige en tanke 

om at de har potensial til å gjøre rasjonelle og moralske beslutninger angående egne 

handlinger. Det gav også muligheter for å øke sosial inkludering. Gruppesamtalene på 
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senteret fostret også opp motivasjonen til brukerne ved at de følte at de hadde en plass i 

samfunnet (Gowan et al. 2012: 1258). 

 I sosiologi vil tunge rusmisbrukere bli ansett som sosiale avvik. Becker (1973) skriver at 

avvik er skapt av samfunnet. Avvikere skapes av sosiale grupper som danner regler for de 

som bryter disse normene og stempler disse som ‘outsidere’. Sosiale grupper skaper avvik ved 

å lage reglene som assosieres med et brudd på disse reglene og danner avvik. Disse reglene 

blir påført særskilte personer og de stemples derfor som ‘outsidere’ (Becker 1973: 9).  

Avvikere som har fått dette stempelet vil da ha en felles erfaring med å være stemplet som 

‘outsidere’. Bekcker (1973) skriver at avvik ikke er en enkel kvalitet som er til stedet i visse 

formen for atferd og fraværende i andres. Det er et produkt av en prosess som involverer 

reaksjoner fra andre på den avvikende atferden. Becker (1973) skriver hvordan avvikere 

opprettholder atferden over lang tid og organiserer identiteten sin rundt et mønster av 

avvikende atferd. Ved å være bærende av avvikende trekk kan en få generalisert symbolsk 

verdi. Dette medfører da at folk antar at bæreren av slike trekk besitter andre uønskede trekk. 

Stoffavhengige som ofte er blir ansett som viljesvake, som ikke kan leve uten de uanstendige 

gledene opiater gir ham eller henne blir dermed behandlet repressivt. Dette er fordi brukeren 

ikke kan innta opiatene sine lovlig og må derfor skaffe stoffet ulovlig. Her blir brukeren 

dermed kriminell i sin atferd, stoffet er ulovlig og prisene er høye. Individet begår da 

kriminelle handlinger for å få råd til stoffene for å finansiere avhengigheten sin. En slik 

håndtering av avvikende atferd nekter individene vanlige mål, som en jobb, i gjennomføre 

rutinene av hverdagslivet som er åpent for «vanlige» folk (Becker 1973: 35).  

Å behandle individer som generelt avvikende fører igjen til denne avvikende adferden. Da blir 

det en selvoppfyllende profeti. Individet blir ekskludert fra konvensjonelle grupper, når han 

eller hun blir oppdaget i å være avvikende (Becker1973: 34). Et steg videre i den avvikende 

karrieren er å bli et medlem av organiserte grupper av avvikende personer. Felles for alle er 

avviket deres. Ved at alle er i «samme båt» utvikles det da en avvikende subkultur. Denne 

subkulturen deler et sett med perspektiver og forståelser på hvordan verden ser ut og hvordan 

man skal håndtere den.  I avvikende grupper rasjonaliseres posisjonen deres til fremstå som 

noe naturlig. Det fyller også en annen funksjon, ved å nøytralisere konvensjonelle holdninger 

utstyrer det individet med grunner for som virker legitime for å fortsette med slik atferd. Å ta 

del i avvikende grupper gjør også at avvikeren lærer å holde på med sin atferd uten risiko for 

å bli tatt. Ved å ta del i avvikende grupper blir øker sannsynligheten for å fortsette med 
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avvikende atferd. Det er fordi individet nå har lært hvordan det unngår trøbbel og 

begrunnelser for å fortsette (Becker 1973: 30-39).  

Avvik er ikke en kvalitet som ligge i atferden i seg selv, men i interaksjonen mellom personen 

som begår handlingen og de som reagerer på den. Slik er narkotikamisbrukere ‘outsidere’ i 

samfunnet, de bruker stoffer som ikke er lov å bruke, dette får både formelle og sosiale 

sanksjoner. Formelle i form av politiets innsatser mot bruk av narkotika, og sosiale sanksjoner 

fra samfunnet og de man vokste opp med ved å delta i slike aktiviteter. Narkotika misbrukere 

blir da det Becker (1973: 20) kaller «rene avvikere» ved at de er oppfattet som avvikende og 

deltar i regelbrytende atferd, altså bryter loven. Stoffavhengige vil også har det Lemert kaller 

sekundær avvik. Sekundære avvik er atferd som springer ut av at utøveren er gått inn i rollen 

som avviker (Lemert 1951 i Hauge 2013: 102). 

2.5 Å kontekstualisere forståelsen av trygghet 

I flere av studiene viser informantene til hvordan de føler seg trygge når de benytter seg av 

disse tilbudene. Trygghet har et vidt spekter av betydninger. Trygghet for brukere av 

sprøyterom og bruken av sprøyterom innebærer flere faktorer enn at det bare er rent utstyr og 

omgivelser, redusert risiko for smitte og overdose. Det gir også en følelse av trygghet ved et 

fravær av politi, fravær av faren for å bli ranet eller utsatt for vold. Sammen med fraværet av 

fordømming, diskriminering og stigma innenfor SEIs, har dette vist seg å ha veldig god effekt 

på følelsen av økt trygghet for brukerne av slike tilbud. Denne tryggheten er en kontekstuell 

trygghet fordi tryggheten forsvinner så snart de er utenfor disse tilbudene (McNeil & Small 

2014: 153-154).  

2.6 Sprøyterom som skadereduserende tiltak 

Det første sprøyterommet, eller mer presist brukerrommet ble opprett i Bern, Sveits i 1986 

(Hedrich 2004) og senere har flere vestlige land, spesielt i Europa, tatt i bruk dette som en del 

av skadereduserende tiltak. Det finnes over 90 sprøyterom/brukerrom (tall fra 2010) verden 

over, i Canada, Spania, Nederland, Sveits, Norge, Australia og Luxembourg, hvorav 85 av 

dem er i Europa (Semaan, Fleming, Worrell, Stolp, Baack, Miller 2011: 100). Sprøyterom har 

blitt utviklet for å fremme tryggere injisering av stoffer, bedre helse- relatert atferd til de som 

injiserer stoffer og oppnå kontakt med denne gruppen mennesker slik at de kan tilbys eksterne 
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helse- og sosialtjenester. Sprøyterom har også blitt anklaget for å legitimere stoffbruk og salg 

av stoffer (Potier, Laprévote, Dubois- Arber, Cottencin og Rolland 2014). Stoffbruk fører 

også med seg en rekke samfunnsmessige konsekvenser som vold, rus i trafikken, kriminalitet 

og forsøpling av offentlige steder. Dette gjør at injiserende stoffbruk er en tung byrde på 

samfunnet (Potier et al 2014: 49).  

Potier et al. (2014) viser til at sprøyterom ble innført i tråd med andre skadereduserende tiltak 

for å nå følgende mål.: (1) Å nå ut til  de mest marginaliserte injiserende stoffbrukere som 

minst sannsynlig har tilgang til medisinsk og sosial støtte og få dem i kontakt med helse- og 

sosialtjenester; (2) å redusere sykelighet og dødelighet som følge av overdoser; (3) å utdanne 

injiserende stoffbrukere til å forbedre atferden med hensyn på helse; (4) å redusere risikoen 

ved injeksjon ved å fremme forebygging og lære dem tryggere måter å injisere seg selv på; (5) 

å forbedre den globale helsetilstander til injiserende stoffbrukere ved å promotere 

forebyggingen, kartleggingen og den medisinske orienteringen av virale infeksjoner; (6) å 

fremme igangsettingen av avhengighetsprogrammer/rehabiliteringsprogrammer blant denne 

gruppen; og (7) å redusere uromomentene som følge av injiserende stoffbruk i det offentlige 

rom som for eksempel vold, kriminalitet, dop salg og brukt brukerutstyr (sprøyter osv.) 

(Potier et al. 2014: 49). Sprøyterom har også vist seg å tiltrekke seg gruppen av høyrisiko 

stoffbrukere. Høyrisikobrukere forstås som brukere med stor sannsynlighet for overdose, 

infeksjoner og blodbåren smitte HIV, hepatitt C. I Norge har vi ca. 7000 slike brukere, i Oslo 

ca.2500 (FHI 2016, Langaas & Kjølberg 2017).  

2.7 Sprøyterom redder liv  

Det er kun registrert ett tilfelle av dødsfall på sprøyterom/brukerrom, men dette var forårsaket 

av en allergisk reaksjon (Hedrich 2004: 45). Kerr, Small, Moore og Wood (2006) viser til 

hvordan sprøyterommet kan redusere overdosedødsfall. Informantene i deres studie 

vektlegger den kjappe responsen fra helsepersonellet på stedet sammen med bruken av 

nalokson (motgift til opiater ved overdose). Det vises også til at ambulansen er raskt på plass 

ettersom den alltid vet hvor den skal, i motsetning til å finne bakgater og forlatte bygg, når 

overdoser forekommer utenfor sprøyterommet (Kerr et al. 2007: 39-41). Ved å kunne ta sin 

tid å forberede og «smake» på stoffet før de injiserte var en annen faktor i hvordan de anså 

sprøyterommet som et tiltak mot overdoser. Her kan de måle opp dosen de har tenkt å ta, uten 

frykt for represalier fra politiet. Det muliggjør også at de kan injisere en gang, gå ut og 
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komme inn igjen om det ikke var tilfredsstillende med den første injeksjonen. I motsetning til 

å injisere ute hvor de ofte bare tok hele den kjøpte dosen i en injeksjon i frykt for å bli 

ransaket av politi (Kerr et al. 2007: 39-40). Andre faktorer er faren for ran ved å overdose, 

ettersom å injisere alene er farlig, blir denne faren redusert ved å gjøre det med andre, men 

dette medfører også faren for å bli ranet om en sovner eller overdoserer, samt måtte dele stoff 

med andre, noe flere ikke hadde råd til. Da ble sprøyterommet sett på som et sted som gjorde 

det mulig å injisere med tilsyn uten farene for å bli å ranet om en sovnet, ettersom 

informantene var klar over den faren det bringer med seg å injisere alene (Kerr et al. 2007: 

41). Sprøyterommet ga også en trygghet ved å kunne prøve ut nye stoffer, ettersom renheten 

på stoffene varierer og medfører økt risiko for overdose. En følge av lav toleranse for heroin 

ble også sprøyterommet sett på som livreddende ved for eksempel etter fengselsopphold, 

redusert forbruk eller vært avholden fra heroin en stund medfører faren for overdose (Kerr et 

al. 2007: 41). Det mest vanlige narrativet presentert i studien var at sprøyterommet reddet liv 

som ellers ville gått tapt ved overdoser. Dog er det visse begrensninger til bruken av 

sprøyterommet ved for lang kø og brukerne blir abstinente og at driften og reguleringen ved 

sprøyterommet gjorde at de ikke brukte det. Som for eksempel ved å oppnå høye nivåer av 

ruspåvirkning og nyte den, valgte de så å gjøre det hjemme hvor de fikk være i fred (Kerr et 

al. 2007: 43).  

2.8 Helsehjelp gjennom sprøyterom 

Som allerede nevnt har rusavhengige, spesielt de som injiserer, mange helseplager som følge 

av sitt forbruk av de ulike stoffer. Small, Wood, Lloyd- Smith, Tyndal, Kerr (2007) 

gjennomførte en studie av brukere av Insite, et sprøyterom i Vancouver, Canada hvor de 

undersøkte brukernes perspektiver på hvordan sprøyterommet bidrar til omsorg og behandling 

av infeksjoner som et resultat av injiserende rusmiddelbruk. Small et al. (2008) resultater 

viser til at flertallet av brukerne indikerer at sprøyterommet legger til rette for behandling. 

Brukerne rapporterte nærværet av sykepleiere på sprøyterommet og at dette nærværet bidro til 

tilgang på helsehjelp.  

Sykepleierne ble beskrevet som fordomsfri og erfarne med å jobbe med denne gruppen 

mennesker og at interaksjonen ikke var preget av diskrimineringen de ofte møter på ellers i 

det konvensjonelle helsevesenet (Small et al. 2008: 160), slik beskrives også de ansatte i Oslo 

(Olsen & Skretting 2007). Dette er med på bryte ned barrierer injiserende stoffbrukere ofte 
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har med å oppsøke helsehjelp. De lange åpningstidene og at sykepleierne er til stede der 

stoffene blir konsumert gjorde det lettere å oppsøke og motta hjelp der og da. Det bidro også 

til at brukere som gjerne ikke ellers oppsøker hjelp, får hjelp eller blir henvist videre, fordi 

deres infeksjoner blir oppdaget av sykepleierne på sprøyterommet. Small et al. (2008) viser 

også til at muligheten for henvisning til videre helsehjelp ved alvorlige infeksjoner var nyttig 

ettersom mange ikke er klar over alvorlighetsgraden av infeksjoner og flere innrømmer å 

utsette hjelpen. Utsettelse var ofte preget av hvordan avhengigheten til ulike rusmidler gjør at 

de utsetter å oppsøke hjelp. Small et al. (2008) argumenterer med disse funnene hvordan 

sprøyterom adresserer viktige sosiale og strukturelle faktorer som begrenser injiserende 

stoffbrukeres tilgjengelighet til å få hjelp med infeksjoner som en følge av injiserende 

rusmiddelbruk. Dette skjer gjennom å tilby helsehjelp i et fysisk miljø hvor rusmiddelbruken 

finner sted med erfarne sykepleiere som er vant med denne typen brukere. Sprøyterommet 

forhindrer også de negative påvirkningene av stigma som hindrer injiserende stoffbrukeres 

tilgang ordinær helsehjelp (Small et al. 2008: 161).   

2.9 Sprøyterom og tilgang til behandling for 

rusavhengighet 

Sprøyterom og brukerrom har ofte blitt anklaget for å legitimere bruken av stoffer. Flere 

studier viser at kontakten som oppnås med denne brukergruppen gjør at flere søker seg inn til 

behandling. Potier et al. (2014: 62) viser til studier hvor deltakelse på sprøyterom var 

assosierte med en global økning i varierte former for behandling for rusavhengighet, for 

eksempel behandlingsinstitusjoner, avrusning eller begynner på substitusjonsbehandling 

(metadon, subutex). I Canada var omtrent 20% interessert i å begynne på programmer for 

avhengighet, og i Sydney startet 25% av de interesserte i et slikt program. I Vancouver startet 

18% av 1031 brukere et avrusningsprogram og dette fjernet frykten for at sprøyterom ikke 

øker brukeres motivasjon til å søke behandling for avhengigheten sin (Wood, Tyndall, Zhang, 

Stoltz, Lai, Montaner, Kerr 2006: 2513). En annen studie av Wood, Tyndall, Montaner, & 

Kerr (2007) viste også en økning på 30% i deltakelse for ulike typer avrusningsprogrammer, 

som å begynne på metadon og andre tjenester, i forhold til året før sprøyterommet i 

Vancouver åpnet (Wood et al. 2007: 918). 57% startet i behandling for avhengighet og 23% 

sluttet å injisere stoffer (for minst 6 måneder). 
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2.10 Erfaringer fra Danmark 

Ettersom de fleste studier som blir presentert stammer fra Canada eller Australia vil jeg nå 

vise til danskenes erfaringer med sprøyterom, eller mer presist brukerrom siden de tillater 

flere måter å innta stoffer på enn bare injisering. Danmark åpnet sine brukerrom i 2012 hvor 

regjeringen ga tillatelse til de enkelte kommuner om de ville opprette brukerrom (Kappel, 

Toth, Tegner & Lauridsen 2016: 2). Danmarks brukerrom ble først opprettet av ikke- statlige 

organisasjoner som pusset opp to tidligere ambulanser til å gjøre dem i stand til å bli brukt 

som sprøyterom hvor leger og sykepleiere stilte opp frivillig med sine tjenester. Denne 

formen for sivil ulydighet har også funnet sted i Sydney, Australia hvor katolske nonner satte 

opp et sprøyterom selv om dette ikke var godkjent av staten (Wodak, Symdoms & Richmond 

2003). Denne akten av sivil ulydighet i København holdt på fra 2011 til loven i 2012 ble 

vedtatt (Kappel et al. 2016: 2). Motivasjonen for den politiske beslutningen om å opprette 

brukerrom baserer seg på tre punkter: 1) Å redusere antall overdosedødsfall, 2) å forbedre 

livssituasjonen for personer som bruker stoffer ved å bygge broer til helse- og sosialtjenester 

og tilgang til behandling for avhengighet, 3) å redusere problemene som følger av offentlig 

rusbruk i omgivelsene rundt (Kappel et al. 2016: 2). Kappel et al. (2016) studie ser på 

hvordan disse brukerrommene påvirker brukernes helse og velvære, og belyser dette gjennom: 

1) sosial aksept i et sikkert miljø, 2) overlevelse, helse og velvære for brukerne, 3) 

brobyggingen mellom brukerrommene og andre tjenester.  

Funnene til Kappel et al. (2016) viser at brukerne av disse brukerrommene føler seg trygge og 

tilfredse med disse fasilitetene og de ansatte der. Det gir dem et trygt sted for å injisere og 

røyke stoffer, med fravær av vold og ran fra andre brukere og fravær av jaging og arrestasjon 

fra politiet. Danmark har også opprettet “trygge soner” hvor brukere ikke skal bli oppsøkt og 

fratatt sine stoffer som bidrar til en trygghetsfølelse for brukerne. De ansattes rolle blir også 

vektlagt ved at brukerne føler de kan snakke med dem uten å føle på stigmaet i å være 

rusmisbruker. Brukerrommene streber også etter å beskytte brukernes følelse av verdighet og 

egenverdi i den grad av at brukerne erfarte aksept og anerkjennelse av de ansatte. De ansatte 

hadde øyekontakt med brukerne når de snakket sammen og brukerne behøvde ikke å være 

flaue over å være rusmisbrukere. Ansatte som ble intervjuet bekreftet også dette ved at når 

brukerne ble introdusert til disse fasilitetene bedret velværet til brukerne ved skape en følelse 

av verdighet og forhindre unødvendige overdosedødsfall (Kappel et al. 2016: 5). Flere 

brukere minnes hvordan det var før brukerrommene åpnet med stressende situasjoner i 
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trappeoppganger og offentlige plasser hvor de gjerne forstyrret andre og ofte ble jagd bort. 

Brukerne rapporterte dog om at når brukerrommene var stengt så brukte de fortsatt hjemme 

eller andre offentlige plasser som toaletter, parker, hosteller og lignende. Gjennom å skape 

tillit til brukerne kan de ansatte oppmuntre dem til å oppsøke støtte og hjelp fra andre etater 

utenom brukerrommet. Ved å opprette en god relasjon til brukerne kan de ansatte begynne å 

stille krav til brukerne, som gjerne ellers er vant til å ikke slippe folk innpå seg og har generell 

mistillit som en følge av at et liv fylt av stigmatisering og marginalisering (Kappel et al. 2016: 

6). Kappel et al. (2016) viser også til at det er utfordringer ved å holde ro og orden i et så 

hektisk miljø som brukerrommene ofte blir. Mye skriking og ufin oppførsel er ofte et problem 

og ved at husreglene på brukerrommene ikke er standardiserte gjør at de ansatte ofte 

sanksjonerer uønsket atferd ulikt. Kappel et al. (2016) viser til at både brukerne og de ansatte 

ønsker større klarhet i reglene og hvordan det sanksjoneres.  

Det fremste målet med brukerrommene er å forhindre overdoser og overdosedødsfall. Her 

bruker de ansatte informasjon som en strategi og å gripe fysisk inn som en annen strategi. Ved 

informasjonsarbeidet vises det til at de ansatte samler inn informasjon om stoffenes styrke fra 

brukerne og advarer andre hvis det er sterkere stoffer enn vanlig i omløp. Da kan de ansatte be 

brukerne dele brukerdosen sin i to for å forhindre overdose (Kappel et al. 2016: 7). Brukere 

blir nøye observert for å oppdage eventuelle overdoser, ved høyt forbruk av opiater blir de 

ansatte ekstra observante på den brukeren det måtte angå. De snakker med brukeren, holder 

han/hun våken, fraråder videre bruk i en viss periode utover. Brukerrommet et utstyrt med 

Nalokson som er en motgift for opiater, men det brukes ikke før høyest nødvendig. Nalokson 

anvendes ikke før det er nødvendig ettersom det ødelegger rusen til brukerne, og de bli 

abstinent fra naloksonen og halveringstiden til nalokson er halvparten av hva den er for 

opiater så en bruker kan risiker å overdose utenfor brukerrommene i tiden etterpå (Kapell el 

al. 2016). Brukerne vektlegger også tryggheten som skapes ved helsepersonell til stedet ved 

eventuell overdose, som mange har opplevd forut tilgangen til brukerrom. De vektla også rene 

omgivelser og sterilt brukerutstyr for å unngå infeksjoner (Kapell et al. 2016).   

Brukerrommene bidrar også til at brukere kan bli henvist til helsetjenester ved sår og 

infeksjoner. Sykepleiernes kontakt med brukerne er med på å henvise dem videre til andre 

helsetjenester hvor de kan få behandling (Kappel et al. 2016) Å endre brukernes 

injeksjonspraksiser er ikke alltid like let ettersom brukerne har utviklet dårlige 

injeksjonspraksiser fra tidligere av og det er ofte vanskelig for dem å finne årer som er 
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brukbare. For å finne årer har brukerrommene en “åreskanner” (fungerer som en overhead) 

hvor brukere for eksempel kan legge armen over og så vil brukbare årer bli belyst.  Ellers blir 

de rådet til å ta stoffer oralt eller intramuskulært, men brukerne foretrekker intravenøs 

injisering som følge av vanene de har fra før av (Kappel et al. 2016).  

Det er ikke et brukerroms primære mål å få brukerne i behandling, noen var allerede på 

substitusjonsmedisiner for opiatavhengighet, metadon, subutex eller heroin og brukte 

brukerrommene til noen kan oppfattes som overflødig misbruk. Dog ble det observert at 

ansatte prøvde å motivere brukere dersom de anså brukerne til å være motiverte. Gjennom 

daglig kontakt med brukerne av brukerrommene kommer de ansatte i en posisjon hvor de kan 

motivere og hjelpe brukerne til å søke hjelp for somatiske og psykiske forhold eller mot å 

begynne i behandling for rusavhengighet (Kappel et al. 2016). Noen brukerrom har 

sosialarbeidere på huset til å hjelpe dem med sosioøkonomiske problemer, få leilighet og så 

videre. Kappel et al. (2016) sine funne er ganske like andre de andre jeg har presentert 

tidligere, brukerrommene gir dem et trygt sted hvor de er beskyttet fra både politi og andre 

brukere. Deres studie viser til den humaniserende tilnærmingen fra de ansatte, kombinert med 

fasilitetene og brukerutstyr, ser ut til å fremme en følelse av sosial aksept blant brukerne. I 

likhet med Rance og Frasers (2011) studie av sprøyterommet i Sydney, Australia, hvor de 

analyserte kommentarene som ble gitt av brukerne i kommentarbøker (tilbakemelding fra 

brukerne) i hvilerommet på sprøyterommet. Rance og Frasers (2011) studie kaller 

interaksjonen som oppstår mellom de ansatte og brukerne for “accidental intimacy” ettersom 

det faller utenfor de primære målene til sprøyterommet ved at det ikke bare et fysisk sted, 

men også har en sosial kontekst hvor brukere kan føle at de kan være seg selv. Her vektla 

fraværet av stigma og for dem til å føle seg som borgere og ikke bare “slitne junkier” som de 

blir omtalt som i storsamfunnet og hvordan det er med å forme brukernes identitet og 

selvbilde (Rance & Fraser 2011: 135).  Kappel et al. (2016) viser til at dette utgjør de 

viktigste trekkene ved brukerrom og er det som baner veien for både suksessfull 

forebyggingen av overdoser og så vel som å styre brukerne mot å bruke både helse- og 

sosialtjenester, inkludert behandling for rusavhengighet. I likhet med andre studier viser 

denne også til aksepten av brukerne er et essensielt sted mot avstigmatisering og av 

marginaliseringen av rusavhengige (Kappel et al. 2016: 10). 
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2.11 Norske erfaringer 

Skadereduksjon i et norsk perspektiv har eksistert i form av sprøyteutdeling fra Sprøytebussen 

i Oslo siden 1998, metadon var forskrevet av leger på 1970- tallet, men stoppet opp for en 

periode og begynte igjen i forbindelse med HIV/AIDS epidemien og metadonprosjektet tok 

form. Det var kun et svært begrenset antall som fikk tilbudet om metadon prosjektet 

(Frantzsen 2011). Norge har i dag stor utbredelse av substitusjonsmedisiner gjennom 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og sprøyteutdeling (Larney et al. 2017).  

Olsen og Skretting (2007, 2009) har skrevet to rapporter på spøryterommet i Oslo, den første 

stammer fra opprettelsen av sprøyterommet i Tollbugata og den andre er fra når det flytta til 

Storgata 36b, de flyttet videre i 2014 til Storgata 36c, hvor det fortsatt ligger. I de første 

driftsårene var det ca. 24 injeksjoner per dag, noe som er ganske lavt, men den lave 

frekvensen tillegges de korte åpningstidene som den gang var 09:00 til 16:00. Mengden 

heroin som ble satt var ca. 0.2 gram og det høyeste ca. 0.75 gram. Når brukere ble tatt i 

oppløse andre stoffer i, ble det ingen sanksjoner annet enn at det ble registrert og tatt opp ved 

neste besøk. Grunnlaget for at det ikke ble gjort noen sanksjoner på dette var at det 

fremprovoserte aggressiv atferd når de var kommet så langt i prosessen. Brukernes grunner 

for å ta bruk sprøyterommet var at alternativet var å injisere utendørs. Trygghet ble oppgitt 

som hovedgrunnen til å bruke sprøyterommet. Dette innebærer hjelp ved injeksjon, injisere 

uten politi eller vektere som kan forstyrre, redusere faren ved overdose. Ved straffefriheten 

som er gitt for en brukerdose heroin inne på sprøyterommet, har ikke politiet vist seg å være 

ikke i «veien» for at disse skulle ta i bruk sprøyterommet. Ettersom all befatning med heroin 

utenfor er straffbart, holdt politiet seg unna. Det henvises til Plata aksjonen fra 2004 hvor 

politiet også styrte unna å ta brukerdoser (Olsen & Skretting 2007). Når det kommer til å øke 

verdigheten til brukerne, så fremt dette kan måles viser den første rapporten at dette kan dette 

et oppnådd til en viss grad. Å følge opp brukerne og henvise dem til andre sosiale tjenester 

eller rusbehandling var problematisk på grunn av bemanningskapasitet. Det ble likevel 

opprettet tillit og kontakt til brukerne. Overdoser forekom i 0.61 prosent av alle injeksjoner de 

første to driftsårene og 0.68 i de nye lokalene (Olsen og Skretting 2009). Antallet av Oslos 

totale injeksjoner med narkotiske stoffer, forekomme ca. 1 prosent av disse på 

sprøyterommet. Dette kan forklares av de begrensede åpningstidene og at det kun er heroin 

som er tillatt. Ettersom sprøyterommet skal vise til tryggere bruk, er det også et dilemma at 

brukerne ikke får røyke heroinet sitt det. Det er betydelig mindre overdosefare ved røyking og 
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det minsker andre skader som sår, infeksjoner og lignende som følge av sprøytebruk. De 

ansattes håndtering av psykisk syke og annen problematferd ble bedret ved når 

sprøyterommet flyttet fra Tollbugata til Prindsen (Olsen & Skretting, 2009). Verdighet ble 

også belyst i Olsen og Skrettings (2007, 2009) rapporter som viser til at brukerne får en viss 

form for verdighet gjennom at bruken av å bli anerkjent som noe annet et bare rusavhengige, 

mulighetene til å skjule seg fra offentligheten, relasjoner til de ansatte og få et tilbud som 

anerkjenner deres situasjon.  

Ask (2014) viser til at politi og ansatte på sprøyterommet ikke har et problematisk forhold til 

hverandre og at brukerne i hennes studie var ganske fornøyde med tilbudet.  Brukerne påpekte 

også dilemmaene med Norges restriktive narkotikapolitikk og straffefriheten som er gitt 

innenfor sprøyterommets fire vegger. Ask (2014) viser til hvordan det skapes en 

narkotikapolitikk på gatenivå, ved at politiet utøver visse former for skjønn når de støter på de 

narkomane. Flere av hennes informanter sa de hadde blitt stoppet og sjekket av politiet, rundt 

og på vei til sprøyterommet. Mens hennes politiinformanter sa de lot brukerne får være i fred, 

og at narkotikaen som ble beslaglagt som regel skyldtes andre straffbare forhold.  
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3 Definisjon av verdighet  

Margaretha Edlunds avhandling “Människans värdighet- ett grundbegrepp inom 

vårdvetenskapen” (2002) hadde som formål å øke den omsorgsvitenskapelige kunnskapen om 

verdighet og utforme en begrepsmessig modell om menneskets verdighet. Opplevelsen av 

verdighet har en stor betydning for menneskets velferd, men det er ikke et entydig og enkelt 

begrep å forstå, siden det er rom for ulike tolkninger av begrepet (Edlund 2002: 1). Edlund 

(2002:4-5) viser til flere betydninger av verdighet, det brukes hyppig i hverdagsspråket og 

man tar forgitt hva ordet betyr, som gjør at det blir et tomt ord.  

Edlund (2002) viser til vår tids humanistiske menneskesyn med røtter i den europeiske kultur 

som bygger på kristne verdier, som ser mennesket som skapt og med en absolutt verdi. Ut ifra 

Edlunds (2002) innholdsanalyse viser hun til at verdighet kan antagelig vise til menneskets 

verdighet med røtter i kristen europeisk kulturfellesskap. Her blir verdighet gitt mennesket 

gjennom skapelsen og menneskets verdighet innebærer en hellighet som ikke kan ødelegges 

(Edlund 2002: 53-56).  

Videre viser Edlunds delfistudie til hva som er verdighetens vesen og kommer frem til to 

dimensjoner: Verdighet som noe gitt og verdighet som noe foranderlig. Verdighet som noe 

gitt beskrives som noe mennesket er gitt i egenskapen av å være et menneske, som gir 

mennesket en egenverdi og rettigheter: 

Menneskeverd og verdighet hører sammen. Det enkelte menneske har en verdi i seg 

uavhengig av hans anlegg og funksjon. Det enkelte mennesket har rett til autonomi, frihet og 

selvbestemmelse. Verdighet er å respektere de rettigheter som er avsett for å beskytte hans 

verdi (Edlund 2002: 57).   

Verdighet kan også oppfattes som noe foranderlig og beskrives som en prosess som oppleves 

i relasjon med andre. Edlund (2002) viser da til to dimensjoner av verdighet, som likevel 

henger sammen. Den ene er den absolutte verdigheten menneske innehar, som er gitt i kraft 

av å være et menneske, og kan ikke frarøves individet. Den andre dimensjonen av verdighet 

viser til en relativ verdighet som påvirkes av kultur og samfunn, og kan forstås som en indre 

etisk og en ytre estetisk dimensjon (Edlund 2002: 99). I kontrast til den absolutte verdigheten, 

som ikke fratas mennesket, vil den andre dimensjonen påvirkes av kontekst. At et menneske 

blir trodd, sett, hørt og tatt på alvor gir en opplevelse av verdighet, som er den indre 
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dimensjonen. Edlund (2002) kommer da frem til at det kun er individet som kan definere 

hvorvidt hun eller han opplever verdighet.   

Edlund (2002: 98) viser til at verdighet kan forandres, ødelegges og gjenopprettes. Dette viser 

da til at den andre dimensjonen av verdighet ikke er absolutt. Den ytre relative verdigheten 

presenterer Edlund (2002:99) ved at den viser seg gjennom handlinger og egenskaper som 

skal passe inn i ulike situasjoner og sammenhenger. Når handlinger ikke passer inn i en gitt 

sammenheng kan det bidra til at verdigheten krenkes. I denne virkeligheten illustreres alle 

verdiene som finnes både i den absolutte verdigheten og i den indre relative verdigheten. Her 

vises det da til at handlinger og sitasjoner kan krenke eller respektere menneskers verdighet. 

Opplevelsen av verdighet avgjøres da av om hvordan mennesker handler ovenfor hverandre, 

altså hvorvidt en person føler den blir tatt på alvor som den en er. 

3.1 Human verdighet 

Den humane verdigheten er iboende og ukrenkelig og tilhører et hvert menneske simpelthen 

av å være et menneske. Den kan ikke måles eller veies og holdes av mennesker, av kollektiver 

(grupper eller folk) og av individer. Den kan heller ikke ødelegges, den er ikke kontingent, 

betinget, kontekstuell eller sammenlignbar. Det er en religiøs versjon av human verdighet som 

begrunnes i troen på at mennesket har en opphøyet plass i guds skapelse. Den sekulære 

versjonen, ofte assosiert med Kant og neo-Kantiansk filosofi, er betydningen av verdighet 

begrunnet med rasjonaliteten til mennesket og dens evne til å handle som moralske agenter. 

Fra den religiøse betydningen av verdighet flyter en forståelse av menneskelig liv som 

helliget og underlagt den varige beskyttelsen fra Gud, men som til tider trues av menneskelige 

handlinger. Den sekulære versjonen av human verdighet bærer med seg en implikasjon av at 

alle mennesker er likeverdige og dermed individer som bør behandles med et visst minimum 

nivå av anstendighet og respekt. På det kollektive plan gir begge versjoner en begrunnelse for 

sosialpolitiske ideer om likhet og rettferdighet (Jacobson 2007).  

3.2 Sosial verdighet 

Sosial verdighet begrunnes i human verdighet og er en konsekvens av sin anerkjennelse. Den 

sosiale verdighet iscenesetter den abstrakte forestillingen om universell verdi i adferd, 

oppfatning og forventning. I kontrast til den humane verdigheten er sosial verdighet 
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kontingent, komparativ (dermed kan den skaleres og måles) og er kontekstuell. Den er 

opplevd, gitt eller fortjent gjennom samhandling i sosiale settinger (Jacobson 2007). Dermed 

får vi to sammenflettede aspekter av sosiale verdighet: verdighet for selvet og verdighet i 

relasjoner. Verdigheten til selvet er en slags anstendighet, selvrespekt eller selvtillit som er 

holdes av individer. Nordenfelt 2004 (sitert i Jacobson 2007) kalle det verdigheten av identitet 

og beskriver det som verdigheten vi tillegger oss selv som integrerte og autonome personer.  

Verdigheten til selvet kan lokaliseres i bekymringen til å oppnå og opprettholde varierte 

former for integritet, og uttrykkes i ens intensjonalitet mot verden. En persons manerer og 

adferd indikerer tilstedeværelse av disse kvalitetene og kalles “verdig” (Jacobson 2007).  

Videre presenteres verdighet i tradisjonen til Cooleys “looking glass self” og Berger og 

Luckmanns teori om produksjonen av selvet som en sosial virksomhet hvor verdigheten til 

selvet er skapt gjennom interaksjon: verdigheten individer tilegner seg selv speiler ofte 

verdigheten de ser (eller ikke ser) i øynene av andre og oppstår alltid i en sosial kontekst. 

Altså verdiene som karakteriserer verdigheten til selvet avhenger av skikker og tradisjoner av 

et bestemt samfunn eller lokalsamfunn (Jacobson 2007). Verdighet i relasjoner referer til både 

til en prosess av reflektering av verd og verdi tilbake til individet gjennom ord eller gjerning 

og til måten verdighet er forankret i tid og rom (Jacobson 2007). Dette omfatter også den 

historiske forstanden av verdighet som var knyttet til status som æren som er assosiert med 

høy rang i et etablert sosialt hierarki, verdigheten av moralsk karakter og verdighet av meritt 

som må opparbeides av å begå beundringsverdige handlinger (Jacobson 2007).  

Den sosiale verdigheten kan bli tapt eller opparbeidet, truet, krenket eller forfremmet. 

Individer eller grupper kan finne verdighet som er tilskrevet dem i noen settinger som ikke 

gjelder i andre. Den kan bli gitt som belønning eller fratas som straff for visse typer atferd 

som et redskap for regulere sosial adferd og opprettholde sosiale strukturer (Jacobson 2007). 

3.3 Verdighet og sprøyterom 

Øystein Skjælaaen (2006) skriver i sin masteroppgave om det særnorske fenomenet å 

påberope seg å “øke verdigheten til den enkelte bruker”, som er et punkt i sprøyteromsloven. 

Skjælaaen (2006) viser til at andre europeiske land som Tyskland, Sveits og Nederland hvor 

opprettelsen av sprøyterom har fokus på reduksjon av overdosedødsfall, bedret helse og 
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kontakt med målgruppen. Verdighet er et sentralt begrep innenfor skadereduksjon som 

allerede er beskrevet i Single (1995) definisjon av verdighet.  

Hedrich (2004) skriver at brukerrom lar bruken av stoffer ta sted i mer verdige, rene og trygge 

omgivelser. I Skjælaaens «Kampen om Sprøyterommet» (2006) analyserer han 

høringsuttalelsene om opprettelsen av sprøyterommet i Stortinget og i media, av ulike aktører 

og viser til at på de som er imot sprøyterommet mener at begrepet verdighet ikke begynner før 

en er rusfri. De som argumenterer for sprøyterommet vektlegger hvor uverdig det er for 

rusavhengige å sette sprøyter i offentligheten, bakgater, smug under uhygieniske forhold. De 

fleste setter sprøyter hjemme eller hos venner/bekjente. Dette blir løftet frem som et argument 

mot at det er flere tiltak som bør prioriteres framfor sprøyterom for denne gruppen mennesker 

(Skjælaaen 2006). Et annet argument Skjælaaen (2006) fremhever er at selv om selve 

injiseringen kan få en form for mer verdige omgivelser vil alt rundt en rusmisbrukers hverdag 

ha flere uverdige forhold som for eksempel prostitusjon, tigging, tyveri, selge stoff og 

lignende for å finansiere rusmisbruket. Skjælaaen (2006) argumenterer da for at 

sprøyterommet vil ikke ha noen særlig effekt disse andre nedverdigende forholdene. Olsen og 

Skretting (2007, 2009) viser til at verdigheten økes ved at brukernes behov og situasjon 

anerkjennes. De ansatte spiller en stor rolle for opplevelsen av verdighet.  

 

Olsen og Skretting (2007) viser til hvordan samfunnet anerkjenner verdien til «tungt belastede 

heroinmisbrukere» ved at deres situasjon blir sett på som lite verdig og at samfunnet ønsker å 

løfte dette gjennom å gi dem et sprøyterom. Her skjermes de fra offentlighet og samfunnet gir 

dem et tilbud de ellers ikke hadde hatt, at samfunnet griper inn istedenfor å «se på at 

mennesker går til grunne og dør» (Skretting & Olsen 2007: 75). Slik kan man se på 

sprøyterommet som et tilbud som er med på å gjenopprette verdigheten til brukene. Ved at 

verdigheten da kan ha blitt ødelagt eller forandret i kontekst av å bryte loven, ruse seg 

uforsvarlig, injisere i uhygieniske forhold og i offentligheten, kan tilbudet om sprøyterom 

anses som et forsøk på å gjenopprette verdigheten. 
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4 Problemstilling og metode  

I denne studien vil jeg undersøke hvilke erfaringer brukere har med sprøyterommet i Oslo. 

Dette vil jeg gjøre for å få frem hvordan sprøyterommet fungerer for dem. For å finne ut av 

dette vil jeg analysere utsagnene deres om dette temaet. Problemstillingene jeg vil belyse i 

denne studien, er:   

Hvordan opplever brukere av sprøyterommet i Oslo sine besøk der, og hva sier de om dette 

tilbudet?  

For å belyse dette nærmere vil jeg komme inn på følgende forskningsspørsmål:  

 Hvordan fungerer sprøyterommet som et skadereduserende tiltak for brukerne og hva 

sier de om dette? 

 Hvilke utfordringer forteller brukerne om i møte med sprøyterommet? 

 Hvilke oppfatninger har brukerne om hvordan sprøyterommet bidrar til verdighet?  

Disse forskningsspørsmålene vil bli belyst i hvert sitt analysekapitel, der spørsmålene vil bli 

diskutert fra ulike sider med utdrag av informantenes utsagn.  

4.1 Metodisk tilnærming  

Studien er basert på åtte semistrukturerte intervjuer med brukere av sprøyterommet i Oslo. 

Informantene er i forskjellige aldersgrupper og består av både kvinner og menn. Siden studien 

vil ta for seg brukerne sine erfaringene med sprøyterommet, var en kvalitativ tilnærming 

hensiktsmessig. En kvalitativ tilnærming med et fokus på informantenes fortellinger om sin 

situasjon var nødvendig for å besvare problemstillingene i studien. Brukerne skaper forståelse 

og mening rundt egen situasjon og dette kan være med på å belyse problemstillingene. Et mål 

med å anvende kvalitative intervjuer er at det samler forståelser av folks erfaringer (Silverman 

2001). Kvalitative forskningsintervju er en god strategi i denne studien ettersom formålet er å 

forstå verden fra intervjuobjektenes side. Intervjuobjektet skaper mening og forståelse om et 

bestemt emne i det kvalitative forskningsintervjuet (Kvale & Brinkmann 2015: 20). Det er 

brukernes erfaringer med sprøyterommet i Oslo jeg søker informasjon og forståelse av. 

Semistrukturerte intervjuer søker etter å få informasjon fra intervjupersonens livsverden. 

Denne formen fungerer mer som en samtale, men intervjueren legger føringer for hvilke 
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temaer som skal belyses gjennom en intervjuguide som sikrer at temaene blir besvart (Kvale 

& Brinkmann 2015: 46). Det oppstår også et asymmetrisk maktforhold under intervjuene, da 

det er forskeren som definerer intervjusituasjonen, bestemmer temaet, velger hva forskeren vil 

følge opp og når det avsluttes. Det er også forskeren som har monopol på fortolkningen av 

intervjupersonenes utsagn (Kvale & Brinkmann 2015: 52).    

I denne studien anvender jeg en abduktiv tilnærming. Målet med en abduktiv 

forskningsstrategi er å se på meningene og tolkningene, motiver og intensjoner folk bruker i 

deres hverdagsliv og som styrer deres atferd (Blaikie 2015: 89). Det vil være mer presist å 

kalle det en abduktiv- induktiv tilnærming hvor en starter med datainnsamlingen før en går 

forsøker å generalisere empirien. 

4.2 Rekruttering og tilgang til feltet  

Første forsøk på rekruttering var å kontakte teamlederen for sprøyterommet og 

institusjonssjefen på Prindsen mottakssenter. Her fikk jeg gode innspill om gruppen og 

hvordan sprøyterommet fungerer, men på spørsmålet om jeg kunne oppholde meg der for å 

snakke med brukerne fikk jeg et nei. Det var allerede en forsker der inne fra før og siden dette 

er brukernes sted så ville de helst la dem være i fred, for deres verdighets skyld. Dette møtet 

ga meg god informasjon om hvordan det praktiske fungerte, hva de gjør på huset og hvordan 

jeg kunne gå frem for å rekruttere informanter. Så med forskerbrillene på, dro jeg ned på gata 

i området rundt Prindsen motakksenter og Brugata for å observere hvordan bruken foregikk, 

sett utenfra. Observasjonene mine i miljøet rundt foregikk delvis i det skjulte. Skjult 

observasjon i offentlig rom anses å være forskningsmessig forsvarlig (Tjora 2012). 

Observasjonene var også mest for min egen del for å danne meg et bilde av området rundt og 

hvordan feltet så ut. 

 

Ved denne delvis skjulte observasjonene så jeg at den åpne russcenene tiltrakk en rekke av 

forskjellige mennesker. Det var flere som så mer ut som integrerte medlemmer av samfunnet. 

Disse kom ned, kjøpte noe stoff og gikk igjen. De som ble stående igjen på trikkestoppet var 

en mer homogen gruppe. Selgerne gikk for det meste frem og tilbake i området. De fleste 

transaksjoner var så åpenlyse at det ikke virket som om de i det hele tatt prøvde å skjule hva 

som foregikk der nede. Observasjonene rundt sprøyterommet i kombinasjon med å prøve å 

rekruttere informanter utenfor døra ga meg også et innblikk i hvordan det ble brukt. Flere kom 
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ut derifra og solgte stoffer på utsiden. Dette fortalte også flere av mine informanter at de 

gjorde mens de brukte sprøyterommet. Denne gruppen var litt mer homogen i utseende, enn 

ved Brugata. Ikke alle som kom ut fra sprøyterommet bar preg av et like høyt nivå av rus, 

noen var betraktelig rusa, andre så ut som en «vanlig» gjeng på byen, litt feststemte og sosiale 

som sto og røykte sigaretter. Andre personer så ikke ut til å ha noe preg av rus i det hele tatt, 

altså i måten de oppførte seg på. I motsetning til den vanlige «knekken» i knærne, man ofte 

kan se rusavhengige kan ha. Kontakt nede på Brugata var vanskelig å oppnå, og flere 

misforstod presentasjonen av meg selv og trodde jeg var journalist, noe de ikke hadde noen 

interesse av å snakke med. Da jeg sa jeg drev et forskningsprosjekt sa de at de ikke hadde tid. 

Dette er jo ganske forståelig ettersom hverdagene stort sett går ut på å skaffe penger til stoffer, 

ta stoffer eller selge stoffer. 

Jeg kontaktet også hybelhus for brukere i aktiv rus. Etter et møte med institusjonssjefen fikk 

jeg komme på tirsdager da Frelsesarmeen kommer med middag, vafler og kaffe i fellesarealet. 

Etter å ha kommet inn på institusjonen og blitt utstyrt med en walkie- talkie (grunnet 

voldsfare) kom jeg inn i fellesarealet og introduserte meg selv, men de som var der da var i 

hovedsak alkoholikere eller amfetaminbrukere, og dermed ikke brukere av sprøyterommet. 

Slike problemer møtte også Ask (2014) på da hun forsøkte å rekruttere informanter gjennom 

diverse hybelhus. Visse hybelhus i Oslo «tillater» bruk og utdeler brukerutstyr og vil dermed 

ikke ha behov for sprøyterommet (Ask 2014). Så det ble ikke gjennomført noen intervjuer, 

men hyggelige samtaler og innspill angående sprøyterommet ble utvekslet.  

Så kontaktet jeg =Oslo, som er et gatemagasin for personer med rusproblemer som bare 

trenger ekstra lommepenger til å spe på en ellers trang økonomi. Her fikk jeg komme og sitte i 

deres lokaler i Skippergata. En ansatt ved =Oslo satte meg i kontakt med personer han visste 

var brukere av sprøyterommet og som var glade i å ta en prat. Det var svært gunstig å få sitte 

inne, hvor vi kunne snakke over en kopp kaffe. Selv om det var det litt forstyrrelser der. Her 

fikk jeg intervjuet noen informanter, og så kom julesesongen og da fikk jeg beskjed om at 

dette er tiden de kan tjene gode penger og at jeg helst ikke skulle være der da. Men jeg fikk 

komme tilbake igjen etter jul. 

Gjennom å delta på Stoffbrukerdagen på Stortinget, hvor stoffbrukere og arbeidsgrupper som 

jobber med rus, forskere og den som vil får delta i møtet med politikere kan snakke om 

dagens tilstand på fronten og komme med innspill. Etter møtet fikk jeg opprettet kontakt med 

en tidligere bruker av sprøyterommet. Her fikk jeg en portvakt slik Katrine Fangen (2000) 
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beskriver en som kan gi deg tilgang til miljøet. En portvakt åpner for kontakt med miljøet 

man er interessert i å studere og gir tilgang til feltet. Med portvakter kan en få mye 

informasjon om feltet, språket og sjekke om hvordan om du forstår det det er snakk om på 

riktig måte (Fangen 2000: 63). Gjennom portvakten min fikk jeg fire intervjuer, det var 

fremdeles ikke så veldig mange som var så interessert eller hadde tid til å bli intervjuet selv 

med denne portvakten. Et problem med å ha en som går god for deg kan føre til at en bare 

møter personer denne personene kjenner eller har god tone med, men denne portvakten var et 

kjent ansikt i miljøet og kjente både eldre og yngre brukere. Igjen ble jeg avfeid og misforstått 

som journalist, noe som det virket som det var vant til å møte på. 

Jeg fikk også en del informasjon gjennom portvakten min, som tok meg med rundt i område 

og ga meg informasjon om hva som skjer ved Brugata, hva de forskjellige ordene betyr, altså 

«kodene» på forskjellige stoffer, doser og diverse. Her ble jeg også tatt med der brukerne går 

for å injisere når de ikke benytter seg av sprøyterommet, eller ikke er registrerte brukere. 

Dette var områdene rund Kulturkirken Jakob, nede ved Eventyrbrua, bakgater og området bak 

Røde Kors sine lokaler i Christian Krohgs gate. Her lå det veldig mye brukte sprøyter og mest 

poser av som tidligere hadde inneholdt amfetamin, ettersom informanten min fortalte at 

heroin og amfetamin blir pakker forskjellig på grunn av konsistens. Portvaktens syn på alle 

sprøytene ble omtalt som lite, mens for meg virket dette som mye og hadde blikket godt festet 

på bakken for å ikke tråkke på noe.  

4.3 Utfordringer med målgruppen for prosjektet og etiske 

overveielser 

Det var flere utfordringer med å oppnå kontakt med denne målgruppen for denne studien. Ved 

rekrutteringen på gatenivå var det flere problemer med å oppholde seg i området rundt 

sprøyterommet og Brugata. Mye stoffer byttet hender, mange var såpass ruset at det ikke var 

forsvarlig å intervjue dem. Når de befinner seg i dette området er det jeg som er «outsideren». 

Det ble en del brutte avtaler når det kom til å møtes på ny. Flere av gangene jeg prøvde å 

oppnå kontakt på ny så var de svært ruset og jeg valgte å skrinlegge disse som potensielle 

informanter. Ved at de er registrerte brukere av sprøyterommet ville også bety at flere av disse 

mest sannsynlig ville være i aktiv rus. I samtaler med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) 

var dette uproblematisk så lenge de ikke virket for rusa til å svare for seg på en ordentlig 

måte. En annen ting jeg måtte passe på var om de navnga tredjepersoner, dette skjedde bare 
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på fornavn eller kallenavn og ble fjernet i transkriberingen. Noen var mer påvirket enn andre, 

et intervju måtte avsluttes ettersom det viste seg at informanten hadde tatt tabletter tett opp til 

intervjuets oppstart og ble tydelig mer og mer ruset utover i intervjuet. Da avsluttet jeg 

intervjuet og takket vedkommende for en hyggelig prat, ellers var ikke dette noe nevneverdig 

problem for informantene mine. Ellers gikk intervjuene bra og selv om noen var 

tilsynelatende ruset, var de ikke for ruset til å delta. Alle var innforstått med at dette var et 

forskningsprosjekt og at all personlig informasjon ble anonymisert. Informert samtykke ble 

oppnådd muntlig (en skrev under på informasjonsskrivet) ettersom ikke alle ville ha navnet 

sitt et sted, og alle fikk beskjed om at de kunne avbryte eller trekke seg fra intervjuet for å 

sikre frivilligheten (Kvale & Brinkmann 2015). Intervjuene har et sensitivt tema, da det 

omhandler noe så personlig som rusmisbruk og aspektene rundt dette. Spørsmålene sentrerte 

seg ikke rundt hvorfor de brukte, men bruken av sprøyterom. Slik ble etiske retningslinjer 

overholdt i møte med sårbare grupper. Dette diskuterte jeg med NSD og fikk klarsignal om at 

dette var i tråd med deres retningslinjer. 

Jeg valgte å anonymisere informantene i denne studien. Anonymiseringen av informanter er 

viktig for at de ikke skal kunne kjennes igjen av andre lesere. Miljøet de befinner seg i er 

heller ikke særlig stort, sammenlignet med andre grupper og derfor blir dette spesielt viktig. 

Ved å gi informantene pseudonymer forsikres anonymiteten. Alderen til informantene viser 

bare hvilken aldersspenn de befinner seg i, for eksempel 40-årene eller 20-årene. 

4.4 Informantutvalget  

Siden jeg i denne studien ville undersøke hvilke erfaringer brukere har med sprøyterommet i 

Oslo, var et kriteria at de skulle være registrerte brukere av sprøyterommet. Ettersom kriteriet 

for å være registrert på sprøyterommet er at brukeren er fylt 18 år, var ikke alderskriteriet noe 

problem å forholde meg til i rekrutteringen av informanter til studien.  

Studiens informantutvalg består av totalt åtte informanter. Informantene er i ulike 

aldersgrupper og består av både menn og kvinner. Syv av åtte informanter var i 40-60-årene 

med en langvarig ruskarriere bak seg og alle var innlemmet i substitusjonsbehandling 

gjennom Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR), den yngste informanten var ikke 

innlemmet i behandlingsprogram. Fire av informantene i dette utvalget var ikke lengre 

brukere av sprøyterommet på grunn av at de ikke lenger brukte sprøyter og var fornøyd med 
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substitusjonsmedisinene de får utdelt. Alle informantene er bosatt i Oslo, da dette er et videre 

kriterium for å være registrert bruker av sprøyterommet. Jeg velger da å gi informantene mine 

pseudonymer for å anonymisere de samtidig som det gjør materialet mer levende og det blir 

enklere å relatere til informantene (Tjora 2012: 198). Åtte informanter er ikke mye for et 

forskningsprosjekt, men etter hvert som intervjuene ble gjennomført kom det fram at de fleste 

vektla de samme temaene gjennom intervjuene, og jeg nådde likevel et visst metningspunkt 

(Tangaard & Brinkmann 2012: 21). Ideelt sett kunne jeg nok ha hatt flere informanter, men på 

grunn av vanskelighetene med å rekruttere informanter, og intervjuene hadde såpass god 

lengde at jeg benyttet meg av de få jeg fikk tak i.  

Ved at de fleste av informantene mine var i 40-årene og oppover var de begeistret for tilbudet 

sprøyterommet har. De har vært gjennom de forskjellige forflytningene av den åpne russcenen 

i Oslo og har levd store deler av livet sitt her. De fleste snakket ikke om miljøet som venner, 

men bekjente og ville ikke gi dem statusen som venner. Spesielt Henrik var ganske 

nedlatende om dette miljøet og alle lureriene og løgnene som florerte nede på Brugata. Han er 

ferdig med miljøet nå, til en viss grad og tar gjerne derfor sterk avstand til dette miljøet. Frida 

syntes mer synd på alle som befant seg på Brugata og området rundt. Knut og Joakim befant 

seg der i stor grad, ettersom jeg traff dem stadig vekk når jeg prøvde å rekruttere informanter 

samt gjøre observasjoner av feltet.  

Tabell 1. Presentasjon av informantenes alder og bruksnivå på sprøyterommet.  

Navn  Alder  Beskrivelse av bruk 

Anette  40- årene.  Går på substitusjonsmedisiner, bruker sprøyterommet fra tid til 

annen. 

Nikolai 50- årene. Går på substitusjonsmedisiner, bruker sprøyterommet mer og 

mer som resultat av å trappe ned på metadon.  

 

Joakim 60- årene. Går på substitusjonsmedisiner, noen måneders opphold fra 

sprøyterommet. 

 

Frida 40- årene. Går på substitusjonsmedisiner, ikke lenger aktiv bruker av 

sprøyterommet ettersom hun har sluttet med sprøyter.  

 

Bjørnar 20- årene.  Venter på behandling, aktiv bruker av sprøyterommet. 

 

Henrik 50- årene. Går på substitusjonsmedisiner, ikke lenger aktiv bruker av 

sprøyterommet. 

Knut 50- årene.  Går på substitusjonsmedisiner, ikke lenger bruker av 

sprøyterommet. 
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Tormod 40- årene  Ikke aktiv på sprøyterommet, gikk på substitusjonsmedisiner  

 

4.5 Intervjuguiden  

Intervjuguiden var semistrukturert fordi jeg ville ha tak i brukernes erfaringer med 

sprøyterommet i Oslo. En slik intervjuguide er nyttig når en skal forstå ulike tema fra 

informantenes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann 2015). En semistrukturert 

intervjuguide gir rom for at informantene selv kommer inn på de temaene de mener er viktige. 

Om informantene snakker om andre temaer enn det forskeren vil forstå, fungerer 

intervjuguiden som en rettesnor for å sikre at de aktuelle temaene har blitt belyst. Jeg spurte 

informantene mine om hva de syntes om å bruke sprøyterommet. Videre spurte jeg om 

hvordan de syntes det var å benytte seg av tilbudet. For å finne ut av hvordan straffefriheten 

fungerte i praksis spurte jeg angående dette. Veiledningen de får sprøyterommet var også et 

tema. For å belyse spørsmålet om verdighet på sprøyterommet spurte jeg om deres forhold til 

de ansatte. Med hensyn på verdighet ble det stilt et spørsmål helt i slutten av intervjuet om de 

syntes sprøyterommet bidrar til verdighet. Dette var et litt ledende spørsmål, men det ga 

informantene en mulighet til å svare på hva deres syn på verdighet var.  

4.6 Intervjuene  

Intervjuene som ble gjennomført på =Oslo føltes som en god plass for gjennomføringen av 

intervjuene som ble holdt her, her kunne både jeg og informantene slappe av (gjøres i en trygg 

setting). Det bydde også på noen problemer ved at informantene traff bekjente, og dermed 

avbrøt delvis intervjuprosessen. Men dette var korte avbrudd og informantene selv sa ifra til 

eventuelle tredjeparter om at de ble intervjuet og ikke ville bli forstyrra. Andre bekjente ville 

av og til komme med innspill, da forklarte jeg situasjonen og sa det kunne de gjøre ved å 

godta informert samtykke og at de selvfølgelig ble anonymisert. Det ble bare bruk for en av 

disse innspillene, siden disse innspillene ble dekket av informantene. Tormod var med på 

denne måten, han tok litt del intervjuet med Anette, men måtte dra ganske kjapt. Jeg så 

egentlig mer positivt på dette enn negativt ettersom det bidro til kunnskap og deres tanker 

rundt sprøyterommet. Et moment som gikk igjen var det å høre på livshistoriene deres, uten å 

spørre om dette, men dette hadde jeg blitt fortalt av både veileder og ansatte på =Oslo at dette 

var noe jeg måtte regne med. En konsekvens av dette var å føle på den sosiale distansen 
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mellom meg og informantene. Dette ga meg et godt innblikk i livssituasjonene deres, hvordan 

livet og kulturen i disse miljøene var og hvordan bruken foregikk utenom sprøyterommet. 

Dette bidro også til å forstå hva sprøyterommet betydde for dem.  

Intervjuene som foregikk på kafé var litt enklere å gjennomføre, uten nevneverdige 

forstyrrelser. Noen av informantene kunne blir litt høyttalende, og fange blikkene til andre 

gjester og personalet ut fra hva samtaleemne handlet om. Informantene ble tilbudt kaffe eller 

annen drikke og sigaretter som jeg hadde kjøpt inn til dette formålet, etter tips fra de ansatte 

på sprøyterommet. Brukerne hadde alle oppholdt seg på gata over lengre perioder og dermed 

virket de komfortable med å snakke om emnet uavhengig av hvor vi befant oss. Intervjuet 

som ble gjennomført i en park bar heller ikke nevneverdig preg av å ikke være inne et sted, 

dog var dette litt kortere enn de andre ettersom informanten kom på at han ikke hadde så god 

tid allikevel. At informantene var påvirket av stoffer var bare problematisk i ett av tilfellene 

hvor informanten ble stadig mer beruset i løpet av intervjuets gang, som en konsekvens av 

angstdempende legemidler. Dette ble da avbrutt når jeg innså dette, men dette var på slutten 

av intervjuet og det var ikke så veldig høy grad av rus, det bare ble litt mumlete og til tider 

emosjonell prat.  

Det ble også litt pauser i svarene og informantene hoppet litt i samtaleemne, til tider ble det 

brukt så lang tid på å finne ordene at jeg kanskje ble litt utålmodig (hvor jeg foreslo hvilke ord 

det leitet etter). I ettertid ser jeg at det var litt problematisk til tider, men som når man fører en 

samtale så foreslår man gjerne ordet den andre parten leter etter. Ved at de datt litt ut av 

samtalen var også et problem, men de kom ofte inn på dette selv etter noen minutter. 

Intervjuene varte for det meste i ca. en times tid, noen litt over og noen litt under, litt 

avhengig av om de delte sin livshistorie eller ei. Ved at de pratet litt stykkevis og kom inn og 

ut av samtaleemnet gjorde det litt vanskelig med å presentere konkrete sitater i oppgaven. Ved 

å intervjue personer som har en lang ruskarriere bak seg preget intervjuene med denne 

hopping inn og ut av det jeg sprute om. De var ikke helt nyktre da de ble intervjuet, en kan 

heller ikke forvente at denne gruppen er det når målet var å intervjue brukere av 

sprøyterommet. Alle intervjuene ble tatt opp ved hjelp av diktafon som gjorde det lettere å 

gjennomføre intervjuene uten å tenke på å måtte skrive noe ned der og da, alle informantene 

var komfortable med dette. Ved noen tilfeller skrudde jeg av diktafonen på =Oslo ettersom 

det ble gjort forhandlinger om kjøp av stoffer og annen aktivitet jeg gikk ut fra at ingen av 
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partene ville det skulle finnes opptak av disse samtalene. Intervjuene ble deretter transkribert i 

kort tid etter intervjuet for å ha eventuelle kommentarer og situasjoner friskt i minne.  

4.7 Analysestrategi  

I analysen benyttet jeg meg av Tjoras (2012) induktiv- deduktiv metode, som går ut på at en 

ser på hva dataene kan gi av informasjon før en går videre på å generalisere dataene.  

Før jeg startet analysen av datamaterialet leste jeg gjennom intervjuene flere ganger. Dette 

gjorde jeg for å bli godt kjent med materialet jeg skulle analysere. Da jeg startet å analysere 

intervjuene kodet jeg materialet etter tekstnære koder. Etter hvert fikk jeg mange koder som 

gikk igjen i flere av intervjuene. Jeg samlet derfor de tekstnære kodene under større 

kategorier, som både beskrev hva utdragene fra intervjuene omhandlet, men også det 

overordnede temaet. Deretter startet jeg å se etter likheter og forskjeller i materialet og dannet 

kategorier (Kvale & Brinkmann 2015: 227-228).  

Det var likevel litt problematisk å få gode og sammenhengende svar av enkelte av 

informantene, mange snakket litt i rykk og napp om temaene jeg ville belyse. Andre brukte 

lang tid eller sporet ofte av spørsmålene, dette var kanskje svakheten ved å ha 

semistrukturerte intervjuer. Da måtte jeg bare ta tålmodigheten til gode, og det var ikke 

problematisk å dra dem inn igjen på emnet. De som var tidligere brukere var dermed lettere å 

få gjennomført ettersom disse ikke lenger levde et liv i aktiv rus. Ettersom mye av svarene på 

spørsmålene mine ble besvart i rykk og napp, ved at de datt ut av temaet og kom inn igjen 

senere om ble nødvendig med språkvask for å gi bedre sitater til oppgaven. Da har jeg slått 

sammen de sitatene som er litt vage, men har likevel bevart essensen etter beste evne i hva de 

sa på en god måte. 
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5 Trygghet  

 

I dette kapitelet skal jeg se på hva informantene sier om sprøyterommet. I Small et al. (2012: 

316-317) studie ble trygghet oppgitt som en av grunnene til å injisere på et sprøyterom, ved at 

det minimerer flere ulike former for farer. Ved trygghet viste brukerne til helse og hygiene, 

personlig sikkerhet og beskyttelse fra straffeforfølgelse. Informantene i Kappel et al. (2016) 

sin studie sier også at de føler seg trygge på brukerrommet. Når brukerne i min studie forteller 

om besøkene sine på sprøyterommet legger de vekt på at det er trygt på forskjellige måter. 

Tryggheten ligger nettopp i at det er rene og sterile forhold, helsepersonell er til stede for 

veiledning. Hvis overdoser skulle forekomme får brukerne øyeblikkelig hjelp og at det er ikke 

noe politi til stede.  

5.1 Sanitære forhold  

Flere av informantene vektlegger de hygieniske forholdene ved bruk av sprøyterommet. 

Stedet er rent og brukerne får utlevert rent utstyr til injisering av heroin. Alle informantene 

påpeker at det ligger flere former for trygghet ved å bruke sprøyterommet. Dette er ikke ulikt 

hva Olsen og Skretting (2007, 2009) fant i sine rapporter. Det gis opplæring i tryggere 

injeksjoner, noe som fører tryggheten videre, ved at brukerne lærer hva de gjør galt og hva 

som er riktig å gjøre med hensyn på å redusere skade og smittefare.  

Nikolai forteller om hvorfor han mener sprøyterommet gir trygghet: 

Det er jo et (…) trygt sted å sitte hvor du får alt reint sterilt (utstyr). En annen ting er hvis du 

sovner, overdoser. Og ikke minst den der smittefaren liksom, der får du reint utstyr og så 

heroinister sparer jo alltid på dottene [filter for heroinblandingen], de bomullsdottene som du 

filtrer dopen i det kan kokes opp på nytt igjen på grunn av rester og sånne ting. (…) der 

(sprøyterommet) får du engangs filter og sånne ting og det helt nytt, det er sterilt utstyr, og 

boksen [kokekar for heroin] det er kokt opp ting i flere ganger det er jo bøttevis med bakterier 

og sånne ting, det er jo med at folk ha sår og abscesser, dårlig helse generelt. 

Trygghet handler for Nikolai om ulike forhold. For det første er sprøyterommet reint og 

sterilt, noe som reduserer smittefare og infeksjoner. Han påpeker at brukerne har dårlig helse 

og at sterilt utstyr er med på å begrense de negative konsekvensene ved injiserende stoffbruk. 

Forskning viser at brukere av sprøyterom anerkjenner at tilgangen på rene sprøyter og annet 

brukerutstyr er med på å redusere farene for smitte og minimere skadene som følge av 

injeksjonspraksisene (Small, Moore, Shoveller, Wood & Kerr 2012: 313). I mitt utvalg finner 
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jeg også bevissthet rundt dette. Kulturen for gjenbruk av dotter/filter hos injiserende 

stoffbrukere og gamle vaner blir noe redusert hos dem. Dette kan ses i lys av Moore og Dietze 

(2005: 276) «enabling environments» hvor skadereduserende tiltak som sprøyterom kan bidra 

til at brukerne kan tilegne seg praksiser som reduserer skader som følge av rusmiddelbruken.  

Flere av brukerne forteller om viktigheten av rene forhold. Frida sier: «(…) men er du smart 

så går du jo på sprøyterommet hvor alt er reint og sånt (…)». Hun vektlegger at bruken av 

sprøyterommet er smart, nettopp på grunn av de reine forholdene man finner der. Slik 

fremmer hun en rasjonell tilnærming til bruken av sprøyterommet. Small et al. (2012: 3015) 

fant også at sprøyterommet blir sett på som det «riktige» stedet å injisere framfor å injisere 

ved offentlige plasser. Grunnen for det var at dette skjermet bruken for lokalbefolkningen. 

Bruken av sprøyterommet ble i tillegg beskrevet som den ansvarlige tingen å gjøre for 

injiserende stoffbrukere. Informantene i min studie kommer også inn på dette. Joakim 

forteller: «Sprøyterommet har også vært med på å få bort åpenlys forbruk rundt Østbanehallen 

og rundt omkring i byen, i bakgårder, garasjer, det er kanskje litt nå ennå, men ubetydelig i 

forhold til hva det var.» Han forteller om en situasjon der den åpenlyse bruken ikke lenger er 

like synlig. Joakim har levd lenge i rusmiljøet i Oslo og ser derfor kanskje større kontraster til 

hvordan det var før fremfor hvordan situasjonen er nå.  

Denne endringen i åpenlys bruk kan ses i sammenheng med opprettelsen av sprøyterommet. 

Anette sier: «Formålet med sprøyterommet er at sprøytenarkomane skal få satt/injisert 

sprøytene sine der, så det ikke blir liggende sprøyter overalt i nærområde.» Hun begrunner 

bruken av sprøyterommet med at det er ønskelig med mindre sprøyter liggende i nærområdet. 

Dette viser igjen til bevisstheten rundt at det ikke er ønskelig å benytte seg av offentlige steder 

til å injisere når sprøyterommet er et alternativ. Det er også en bevissthet rundt at brukte 

sprøyter som blir liggende igjen ikke er gunstig for de andre i samfunnet. Slik har bruken av 

sprøyterommet en positiv effekt på et allment nivå og dermed den generelle folkehelsen. 

Faren ved at brukte sprøyter ligger igjen er bant annet at folk kan tråkke på de eller at barn 

plukker de opp.  

Bjørnar forteller om en liknende oppfattelse av viktigheten av sanitære forhold:  

Er mye renere omgivelser (på sprøyterommet) og alt sånn og så da blir det ikke så mye 

sjukdommer og sårgreier på grunn av sprøytebruken, mye møkk rundt omkring hvis man er 

ute (…) for hvis dem ikke får tak i noe vann så tar dem det det vannet dem får som regel, selv 

om det er en sølepytt (...) da kan du jo få mye spennende sjukdommer da. 
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På sprøyterommet får en utdelt sterilt vann til å blande ut stoffet i. Dersom brukere ikke har 

tilgang på rent vann, benytter de seg ofte av det vannet som er tilgjengelig og Bjørnar viser 

her til bruken av for eksempel en sølepytt. Han sier at sprøyterommet derfor er med på å 

redusere sykdommer og sår som følge av den skadelige praksisen som foregår utendørs.  

Sprøyterommets sanitære forhold er med på å redusere skadene brukerne kan pådra seg ved å 

injisere i offentligheten. Dette er et skadereduserende tiltak, som informantene omtaler som et 

viktig moment ved å ta i bruk sprøyterommet. På samme tid er det en bevissthet hos 

informantene rundt at injisering ved offentlige plasser også kan påvirke og forsøple 

nærområdet. Small et al. (2012: 317) fant også i sin studie at bruken av sprøyterom var et 

rasjonelt valg basert på å unngå risikoene ved å injisere i det offentlige rom. Fortellingene om 

redusert offentlig bruk og at det minsker at brukte sprøyter blir liggende i område viser til en 

annen dimensjon av hygiene. Ved at mindre sprøyter blir lagt igjen i det offentlige rom, 

fremmer det også hygiene og trygghet for folkehelsa. Kinnard et al. (2014) viser til at brukere 

har blitt mer bevisste på å kaste sprøyter på en sikker måte etter åpning av sprøyterom i 

København. Wood et al. (2005) skriver at det ble en reduksjon i antall brukte sprøyter i 

området rundt sprøyterommet etter opprettelsen av dette. 

5.2 Injeksjonspraksis og veiledning 

Et av de mange formålene med sprøyterom er å veilede brukerne i tryggere 

injeksjonspraksiser for å unngå sår, skader på vener, rense injeksjonsområdet med sprit, 

fraråde injeksjon i lysk og hals, oppmuntre til muskulær eller rektal injeksjon. Brukere kan 

også motta assistanse i å finne vener som benyttes og vise til bedre metoder. Ettersom mange 

har dårlige blodårer som følge av sin rusbruk, tillates det å sette i hals eller lysk, fordi mange 

brukere injiserer i disse venene uansett. Ut ifra et skadereduksjonsperspektiv tillates dette 

fordi feilinjisering i hals og lysk kan få katastrofale følger (NOU 2009). Denne veiledningen 

foregår ved at brukerne må vaske hendene før de får utlevert brukerutstyr for å sikre 

hygienen. Ved at de ansatte befinner seg i injeksjonsrommet kan de observere 

injeksjonsteknikkene brukerne allerede har og kan komme med forslag på bedre teknikker. 

Brukerne minnes også på å bytte kanyler (sprøytespisser) hvis de ikke treffer en vene på 

første forsøk. Ansatte med kompetanse kan også bidra til å lokalisere vener som er brukbare 

for injeksjon ved å ta på brukerne og markere vener med en penn. Mange brukere injiserer på 

skadelige måter som gir unødvendig skade. De ansatte kan da tilby veiledning i hvordan dette 
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kan gjøres bedre, for eksempel ved for bratt vinkel på sprøyten. Om ikke brukerne finne 

brukbare vener rådes de til å sette injeksjonen muskulært, og de informeres om hvordan dette 

gjøres tryggest mulig (NOU 2009). 

Når det kommer til spørsmålet om hva brukerne lærer på sprøyterommet forteller Anette: 

«Kun om bedre måter å injisere på (…) med sprittørk [tørke over injeksjonsområdet med 

sprit] først, [blande ut heroinet] med sterilt vann (…)». Injiseringspraksisen handler for henne 

først og fremst om renslighet og hygiene, som mange av informantene har sagt er viktig og 

som har blitt belyst tidligere. Renslighet og hygiene er altså noe hun oppgir at hun har lært på 

sprøyterommet. Hun vektlegger likevel kun disse to tingene, og ingen andre former 

veiledning. Anette sa også at hun hadde sprøyteskrekk og bare injiserte muskulært nå.  

Andre brukere kommer inn på andre typer injisering. Det litt forskjellige syn på hva brukerne 

vektlegger av veiledningen de får. Ikke alle benytter seg av den, og den krasjer av og til med 

brukernes behov. Som å injisere muskulært oppleves som smertefullt, dyrt og gir dem ikke 

den rusopplevelsen de søker, slik Anette sier om muskulær injeksjon «ja, da må man som 

regel ha mer penger for at det skal virke». Nikolai forteller om veiledningen slik:  

Altså du får noen tips sånn som (når) jeg begynte å sette muskulært mens jeg var der, så jeg 

har fått litt veiledning, men altså ofte så er jo erfarne rusmisbrukere mere peiling enn faglig 

helsepersonell når det gjelder sånne ting.  

Han forteller om veiledning når det kommer til muskulær injisering. Selv om brukerne sier at 

de får veiledning på sprøyterommet, vektlegger de også at de selv er eksperter på eget 

område. På samme tid viser det seg at de ikke alltid er ekspertene. Nicolai forteller om en 

annen episode hvor de ansatte måtte gripe inn i hans planlagte måte å injisere på:  

(…) Ja den [sensurert] setter de inn under kragebeinet, rett inn mot hjertet, ligger rett ovenfor 

hjertet. Da var jeg på sprøyterommet og skulle egentlig bare sette et skudd i den, da klikka det 

jo nesten for dem innpå der (…) men når de i etterkant dro ut den og jeg så den. Den er så lang 

og den er jo bare noen centimeter utav selve hjertepumpa. Så sånn sett så har jeg jo fått noen 

AHA opplevelser som jeg ikke hadde fått hvis jeg hadde gått i et parkeringshus. (…) Har 

skjønt det i etterkant at det er livsfarlig. (…) Men altså jeg har fått mye veiledning. 

Sprøyterommet fungerte i Nikolais tilfelle som et livreddende tilbud. Her fortelles det om 

hvordan de ansatte kan gripe inn for å forhindre farlige injiseringsmetoder og videre om 

hvordan han har fått noen «aha opplevelser» som han ikke hadde fått hadde det ikke vært for 

hans bruk av sprøyterommet. Vedkommende kunne ha dødd av det han anså som en lettvint 
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måte i få seg heroin på. Ved å ha helsepersonell til stedet når injisering foregår får de en 

mulighet til å gripe inn om de oppdager skadelig/farlig bruk og samtidig gir det brukerne en 

følelse av trygghet (Kappel et al. 2016: 7). Stoltz, Wood, Small, Li, Tyndall, Montaner og 

Kerr (2007) sin studie fant at brukere forbedret injeksjonspraksisen sin ved bruk av 

sprøyterom. Informantene i denne studien forteller også om forbedret injeksjonspraksis ved å 

ta bruk tipsene de får av de ansatte på sprøyterommet.  

Andre brukere forteller om at de får hjelp til å finne blodårer av helsepersonellet på 

sprøyterommet. Knut sier: «Ja dem veileder jo folk hvis folk ikke, ja til å sette skudd og sånn 

liksom, for vi har problemer med blodårer og sånn». Å motta veiledning med å finne 

fungerende blodårer og trygge teknikker for injeksjon var nevnt av flere i Small et al. (2012) 

sin studie som grunner til hvorfor de foretrakk sprøyterommet fremfor andre alternativer. 

Blodårene blir ødelagte av skadelig injiseringsspraksiser, utblandet stoff og ved bruk av 

sitronsyre fremfor askorbinsyre (en syre til å løse opp heroinet i som ikke gir like mye skade 

på blodårene).  

Brukere på sprøyterommet får opplæring i bruk av nalokson (motgift til overdose ved 

opiater). Dette blir snakket om av flere av informantene mine. Joakim sier:  

Også får du opplæring der til å bruke nalokson sjøl. Så du kan være med å hjelpe hvis noen får 

overdose. Så kan du dra på med noe nesespray som er motgift, det har også vært med på å 

redde en del mennesker. 

Joakim forteller videre om hvordan opplæringen i bruken av nalokson er med på å redde liv. 

Brukerne blir da kurset i å bruke dette preparatet og kan dermed anvende denne motgiften 

utenfor sprøyterommet om en overdose skulle oppstå. Nikolai forteller også om opplæringen 

av nalokson på sprøyterommet: «(..) de driver jo faktisk å kurser folk i det derre nalokson 

utdelinga og det hadde vel neppe kommet så lett å få tak på nalokson hvis ikke det hadde vært 

for sprøyterommet og personalet der.» Her vektlegger han at dette ikke hadde vært like 

tilgjengelig om dette kurset ikke fant sted på sprøyterommet. Dette kan ses i lys av den 

direkte kontakten sprøyterommet har med injiserende stoffbrukere og dermed klarer å 

videreformidle livreddende medisin utover sine egne lokaler. Slik fungerer sprøyterommet 

som et livreddende tilbud utover sine lokaler. Å kurse brukerne sine i bruken av nalokson gjør 

at de kan hjelpe andre ved overdoser.  

Veiledningen handler ikke bare om injeksjonspraksis, den er også med å redusere overdoser. 

Gjennom en slik veiledning fra de ansatte kan brukerne ta i bruk overdosestrategier som 
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reduserer faren for overdose. Slik fungerer sprøyterommet som et enabling environment. De 

kan da i bruk forskjellige overdose strategier som minimerer faren for dette. Joakim forteller 

om injiseringspraksisen på sprøyterommet: 

Du kan dele opp i to (brukerdosen), men du får lov til å bare sette ett skudd, og da kan du 

komme tilbake etter en halvtime. Men altså du kan du bli enig på forhånd at jeg setter bare 

halvparten først, så jeg ser hvordan det er, så du ikke får en overdose, så får du sette den 

andre, men det er kun lov bruke heroin der. Ikke amfetamin, ikke piller, kun heroin. Blir du 

tatt med å bruke noe annet så får du utvisning. Da blir du utvist i en periode. 

Her forteller informanten om hvordan veiledningen fra de ansatte fungerer, ved at brukerne 

kan dele opp brukerdosen sin i to, selv om det egentlig bare er lov å sette en injeksjon om 

gangen. Dette er ment for å redusere faren for overdose. Slik kan reglene flyte litt inne på 

sprøyterommet. Brukerne får lov til å dele brukerdosen i to om man blir enige om det. Kerr et 

al. (2007) sier at dette gir brukerne en anledning til «å smake» på stoffet for å vurdere 

renheten av det. Ved «å smake» på stoffet først ved den første dosen, sjekker brukerne hvor 

sterkt stoffet er. Det samme kommer fram i Kappel et al. (2016) og Moore og Dietze (2005) 

sine studier som et virkemiddel mot overdoser. Dette blir gjort med tanke på den varierende 

renheten på heroinet som omsettes.  

Videre får brukere veiledning for alternative måter å injisere på. Som nevnt ovenfor krasjer 

muskulær injeksjon av og til med hva brukerne har lyst å oppnå med injeksjonen. Selv om 

muskulære injeksjoner er mildere for blodårene, gir det ikke samme ruseffekt. Joakim 

forteller om muskulær injisering:  

Jeg begynte å sette muskulært når jeg mista årene mine. Og det eneste stedet som var igjen var 

lysken og det ville jeg ikke, men til slutt så ville jeg, det var så lett. Det var jo bare å stikke 

den inn og så hadde du svaret [blod opp i sprøyta, som tilser at en har truffet en brukbar vene] 

så var det bare og så døtte det i deg, så det siste året, så de siste 3-4 årene så har jeg brukt 

lysken. (…) Det (rusen) kommer litt sigende og så varer det lenger, men det er ikke det derre 

rushet, det er ikke den der deilige *whoosh*. 

Joakim forteller her om å ikke ha flere brukbare årer igjen og dermed injiserer muskulært, 

som det ofte blir rådet til å gjøre. Han forteller videre at han begynte å bruke lysken ettersom 

det var et lettvint sted å finne vener og en får blodsvar (en måte å vite om en har funnet en 

brukbar vene på) med en gang. Kapell et al. (2016: 8) viser også til hvordan det rådes til oralt 

inntak eller intramuskulær injeksjon, men at brukerne foretrekker å injisere intravenøst som 

følge av sine etablerte vaner over tid. Disse vanene er vanskelig å endre. Intramuskulær 

injeksjon gir ikke det samme «rushet» for brukerne som det intravenøst gjør. 
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Det er også tillat å hjelpe hverandre til å injisere på sprøyterommet. Bjørnar forteller om det å 

hjelpe hverandre til å injisere, men også faren ved å injisere i halsen eller lyske:  

Ja visse steder, ikke lov i hals og ikke lov i lysk liksom, der har de ikke lov. Men det kan 

andre brukere gjøre på dem da, men da er det jo regler rundt det og da. Jeg skal ikke sette noe 

først, da skal han få først og det er på eget ansvar, men dem får lov til å bruke rommet til å 

gjøre det hvert fall. Men de vil jo ikke, men jeg skjønner og godt det, de vil ikke vise folk 

hvordan, de kan jo vise folk hvordan man setter i halsen og lysken og dem tinga der, men jeg 

skjønner at dem ikke gjør det for det er ikke noe bra ting. Fordi en liten feiltakelsen der så 

mister du jo beina eller så i halsen så er du jo ferdig[død] med en gang. 

Ved å assistere hverandre i å injisere er det satt klare regler på sprøyterommet om at den som 

injisere på en annen ikke skal injisere først og dette avtales på forhånd. Dette tillates fordi 

flere brukere sliter med å injisere på egenhånd. Bjørnar utrykker en forståelse av farene ved å 

injisere i hals og lyske.  Han forteller om å miste beina eller enda verre utfall med død om en 

bommer på en injeksjon i halsen. Dette har også blitt sett på som en barriere til å ikke benytte 

seg av sprøyterom i tidligere forskning hvor dette ikke tillates (Fairbairn, Small, Van Borek, 

Wood & Kerr 2010, DeBeck, Kerr, Lai, Buxton, Montaner & Wood 2012: 60).  

5.3 Overdoser 

I likhet med Kerr et al. (2007) sine funn vektlegger de fleste av mine informanter hvordan 

sprøyterommet er med på å redde liv ved overdoser. Flere av brukerne i utvalget forteller om 

tryggheten de får av å være på sprøyterommet ved overdose. De forteller om ulike forhold 

som kan føre til en overdose. Frida sier: «(…) For det er liksom sånn, det høres grotesk (ut), 

jo nærmere døden, jo større dose du har tatt, jo mer behagelig har du det. Det høres fælt ut 

altså, men det er faktisk sant.» Hun kommer inn på at en av grunnene for at overdoser kan 

finne sted, er at brukerne tøyer grensene for mengden heroin en tar. Ved langvarig 

bruk/misbruk av opiater følger det med en økt toleranse for stoffet som igjen fører til at en 

stadig trenger større doser for å oppnå ruseffekt, som igjen bidrar til risikofylt bruk. Samtidig 

kan det handle om styrken på heroinet, som er varierende og den toleransen brukeren har. 

Kerr et al. (2007) fant hos sine informanter at bruken av sprøyterommet ble ansett for trygt 

nettopp på grunn av at renheten på stoffene varierer. Nikolai forteller om dette:  

Ja for ikke sant hvis det ene dopet er litte grann bedre enn det pleier å være så kan det … det 

(sprøyterommet) kan godt spare liv. Hvis du er innkjørt og ikke har metadon samtidig så har 

du jo veldig lav toleranse. (…) Det som er i den situasjonen jeg er nå så er jo sprøyterommet 
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egentlig ekstremt viktig fordi at toleransen min er så lav og ja, det kan være liv og død rett og 

slett. Selv om jeg setter muskulært. 

Nikolai forteller om viktigheten av gå på sprøyterommet fordi styrken på heroinet som er 

kjøpt kan variere og hans toleranse er lav for øyeblikket. Styrken på heroinet blir beskrevet 

gjennom ordet «bedre». Dette kan igjen vise til det Frida sier om at jo større dosen er, desto 

bedre har de det. Et «bedre», altså sterkere dop fører med seg større rus. Denne er på den ene 

siden noe som fremstår som ønskelig, men på den andre siden kan det føre til store 

konsekvenser. Det kan medføre overdose. Bakgrunnen for dette er at heroin har endret seg og 

varierer veldig i styrke (Olsen & Skretting 2007). Gjennomsnittlig styrkegrad har variert 

mellom 15 og 43 prosent de siste 17 årene (Kripos 2017: 7). Jo høyere prosent, desto «bedre» 

eller sterkere er heroinet. Brukerne vet altså aldri hvor sterkt heroinet er. Selv om Nikolai for 

tiden setter muskulært som innebærer mindre risiko for overdose ettersom effekten av heroin 

tar lengre tid på å nå ut i kroppen, erkjenner han at risikoen for overdose fortsatt er til stede. 

Alle informantene i denne studien vektlegger at sprøyterommet redder liv. Joakim forteller 

om hvorfor det ikke er noen overdosedødsfall på sprøyterommet:  

Altså på grunnlag av sprøyterommet så vil jeg si det at det i første omgang at det har redda 

veldig mye liv, overdosedødsfallene har jo sunket etter at sprøyterommet åpna. Altså det er 

stadig vekk overdoser, men på sprøyterommene så du får umiddelbart hjelp og det har ikke 

vært noen dødsfall der. 

Han forteller at grunnen til at overdosedødsfall ikke finner sted på sprøyterommet kommer av 

at man får hjelp med det samme. Kerr et al. (2007) viser til ved at man har trent personell til 

stedet og at ambulansen kommer fort frem gjør at overdosene ikke resulterer i dødsfall. For 

brukere som har svært risikofylt bruk og atferd er sprøyterommet en plass hvor denne atferden 

kan finne sted i trygge omgivelser da livreddende hjelp iverksettes med en gang, og 

ambulansen tilkalles.  

Samtidig forteller flere informanter at det forekommer overdoser svært ofte på 

sprøyterommet. Bjørnar sier: «Men jeg vil tro det har redda mye liv det stedet der, for det er 

veldig ofte overdoser der.» Han forteller videre at det er statens feil om det skulle komme til 

dødsfall på sprøyterommet. Han sier: «Jeg tror bare det er en regel, at det er noe staten krever. 

At alt skal være på den sikre siden, og at ikke, hvis personen går ut døra og dæver så hadde jo 

det vært staten sin feil, så det er vel derfor ambulansen må tilkalles.» Bjørnar gir utrykk for at 

ved at det alltid kommer ambulanse, ville det vært staten sin feil om noen døde på 

sprøyterommet, ettersom det er staten som tillater denne risikofylte atferden.  
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Henrik er mer kritisk til dette faktumet og problematiserer tryggheten brukerne føler på 

sprøyterommet når det kommer til overdoser. Når Henrik retter et mer kritisk blikk mot 

sprøyterommet så kan vi også trekke frem det Duff (2010) poengterer ved ‘enabling 

environments’, hvor en ikke må miste syne av at slike tiltak også kan produsere skader. Dette 

er med hensyn til atferden som kan utspille seg på slike steder. Henrik sier:  

Jeg kaller det nemlig ikke sprøyterommet jeg, overdoserommet. (…) Det er ingen steder i 

verden der det er flere overdoser enn på overdoserommet i Oslo. Uansett hvor du ser hen så 

topper Norge den lista som har like restriktiv politikk som vi ha da. Hvis du ser det i forhold 

liksom, men på den andre siden så sier dem at det er jo så livsbesparende dette sprøyterommet, 

men overdosedødsfallene har jo ligget stabilt i de siste 10 årene. (…) Det er klart dem redder 

ufattelig mange mennesker som har overdosert der, men spørsmålet er liksom, hvorfor tillater 

de som jobber der dem å sette overdose gang, på gang, på gang, på gang, på gang. Det er de 

samme som setter overdose. Folk snakker om at de har hatt 30 overdoser på sprøyterommet og 

sånt ikke sant. 

Henrik utrykker kritikk mot at sprøyterommet ikke har ført til noen generell nedgang i 

overdosedødsfallene i Norge. Dette har også sprøyterommet tatt i betrakting i sine mål, 

ettersom målet først var å «redusere antall overdoser og overdosedødsfall» har blitt endret til 

«å gi umiddelbar hjelp ved overdoser». Denne endring ble gjort på grunnlag av at det ikke var 

realistisk og heller ikke mulig å måle sprøyterommets effekt på dødsfallene (NOU 2009). Han 

sikter også til at de ansatte bør stille krav til brukere med gjentagende tilfeller av overdose. 

Dette loggføres på sprøyterommet og blir brukt som verktøy for å forhindre at det skje igjen 

(Kjølberg & Langaas 2017). Henrik gir uttrykk for at sprøyterommet burde bli flinkere på 

dette, og ikke tillate at det skjer det samme om igjen. Dette ville også være problematisk 

ettersom det ville ekskludert disse høyrisikobrukene.  Henrik forteller videre om hva han 

tenker kan være grunnen for alle overdosene på sprøyterommet:  

Det er akkurat det som er greia med sprøyterommet, der veit dem, "her kan jeg ta mer enn det 

jeg veit jeg tåler", "for jeg trukke dette er særlig ålreit så derfor så tar jeg mer enn det jeg 

pleier da og siden jeg er her (sprøyterommet) gjør det ikke noe allikevel, ikke sant".  

Han sier at problemet ligger i at brukerne vet at de får umiddelbar hjelp ved overdoser på 

sprøyterommet og tøyer derfor grensene for hva dem tåler. Henrik forteller om en negativ 

konsekvens av tryggheten en har på sprøyterommet når det kommer til overdoser, ved at 

brukere kan tøye grensene for å få mest mulig rus resulterer i at de overdoserer. Dette kan 

også ses i lys av Frida sin kommentar om at et ønske om å oppnå et høyt nivå av rus 

innebærer en økt risiko for overdose. Her blir altså tryggheten snudd på hodet ved at det er 
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trygt så kan en ta større sjanser enn hva en ville gjort om en kanskje var hjemme eller et annet 

sted. Gjentatte overdoser handler kanskje også om hvordan brukerne selv ser på overdose og 

hvordan de definerer dette. I noen tilfeller er en overdose det brukerne kaller «å sovne». For 

dem handler det derfor ikke i det hele tatt om en overdose i samme forstand (Johansen 2002).  

Statistikken på overdoser har holdt seg relativt stabil opp igjen om årene fra 0.61 prosent de to 

første årene, til 0.68 fra 2007-2009 av antall injeksjon som resulterte i overdoser (Skretting og 

Olsen, 2009). I 2015 var det 0,94 prosent og i 2016 var det 0,88 prosent av alle injeksjoner 

som førte til overdose (Kjølberg og Langaas 2017). For å forebygge overdoser gjøres en 

rusvurdering av brukerne, er de for ruset blir de bedt om å ikke ta noe mer og komme tilbake 

senere. Ved en økning i antall overdoser på sprøyterommet hvor det er grunn til å tro at det 

skyldes økt renhetsgrad på heroinet gis det ut varsel til aktuelle samarbeidspartnere, og 

informasjonen videreformidles til brukere på stedet. Personalet har ikke motgiften Nalokson 

på stedet fordi Ambulansetjenesten har kort utrykningstid og har best kompetanse med å 

administrere den. Hypotesen om at brukerne tar større doser fordi de føler seg trygge på 

sprøyterommet, har sprøyterommet selv vurdert, og den støttes ikke av tallmaterialet av deres 

egen rapport (Kjølberg & Langaas 2017). Henrik trekker på det med tryggheten brukerne 

føler som en forklaring på de mange overdosene, og Fridas utsagn om at rusfølelsen er «best» 

desto nærmere en er en overdose kan jo ses på som en årsak til hvorfor dette skjer. Når det 

viser seg at de i aldersgruppen 40 og oppover, er de som har gjentatte overdoser (Kjølberg & 

Langaas 2017), kan det tenkes at det er disse personene Henrik sikter til i sine utsagn da de er 

del av samme aldersgruppe.   

5.4 Fravær av politi 

En videre faktor for trygghet er et fravær av politi. Dette blir også oppgitt som en dirkete 

grunn for å oppsøke og benytte seg av sprøyterommet. Fairbairn et al. (2008) Small et at. 

(2015) og Kappel et al. (2016) fant at sprøyterom/ brukerrom ble benyttet som tilfluktssted fra 

politi. Anette sier: «Nei det var fordi at der var det trygt og ikke noe politi, man fikk alt man 

trengte. Og så kan må få veiledning også». Hun legger vekt på veiledningen som tilbys av 

helsepersonellet på huset og tryggheten ved at ikke politiet er til stede i sin fortelling om 

sprøyterommet. Fraværet av politi på sprøyterommet fører til en følelse av trygghet hos 

informantene. På samme tid forteller flere av brukerne av sprøyterommet i Oslo om 

problemene rundt konsekvensene av å oppholde seg rett utenfor sprøyterommet. Anette 



46 

 

forteller videre: «For det blir litt teit at vi kriminaliserer heroin når vi har et sprøyterom og 

folk blir arrestert der de står utenfor og venter på å komme (inn) så hopper politi plutselig ut 

av bilen». Ettersom den straffefriheten brukerne er gitt for en brukerdose heroin kun gjelder 

dersom en har kommet seg inn på sprøyterommet, risikerer brukerne straffeforfølgelse bare 

noen få meter ifra hvor det ikke vil forekomme noen sanksjoner. Denne diskrepansen mellom 

straffefriheten som gjelder inne på sprøyterommet og situasjonen utenfor vil bli belyst i neste 

kapittel. 

5.5 Gatekulturen gjelder ikke lenger 

Ved å ta i bruk sprøyterommet kommer brukerne inn en mer ordnet arena i kontrast til 

hvordan miljøet og injiseringen foregår utendørs. Johansen (2002) og Frantzsen (2011) 

skriver at miljøet er preget av mye luring, stjeling, bekjentskaper uten å få en form for 

vennskap, ran og lignende. Når brukerne kommer inn døra på sprøyterommet har jeg 

inntrykket av at det stressende livet injiserende stoffbrukere har forsvinner for den perioden 

de er der inne. Fairbairn et al. (2008), Kappel et al. (2016) har også vist hvordan sprøyterom 

fungerer som et tilfluktssted for injiserende stoffbrukere fra vold, ran og politi. Slik kan 

sprøyterom og så skape en mer vennlig arena som noen av informantene mine gir uttrykk for. 

Frida sier noe om dette:  

(…) Er det noen som er sjukere enn andre så hender det at et snill sjel som bytter kølapp der så 

folk er ålreite med hverandre sånn på den måten (…) Selv om det er forferdelig hele greia så 

er folk ganske snille mot hverandre, og da er det ikke bare den bøffinga [lure, selge dårlig eller 

for lite stoff] og luringa og sånn. Men der på sprøyterommet kan de faktisk være litt snille, 

men når det sitter en rad med sjuke folk så er det ingen bytting av kølapper altså.  

Nikolai forteller om ransfaren ved å injisere i det offentlige eller med andre og denne faren 

forsvinner ved å bruke sprøyterommet: «Alternativet er jo veldig ofte når man er i byen at 

man går i parkeringshus og sånne ting og en ting er jo ransfaren da, altså vi er jo veldig utsatt 

for ran». 

Dette er en følge av at brukerne er i en veldig sårbar situasjon ved forberedelsen og 

injiseringen av heroin og det å være del av et røft gatemiljø. Nikolai trekker her frem 

ransfaren som en trussel mot personlig sikkerhet og at denne kan reduseres gjennom bruk av 

sprøyterommet og føre med seg en følelse av trygghet. Problematikken rundt ran blant 

rusbrukere finner vi også i en norsk studie. Johansen (2002) skriver at man er i en spesiell 

sårbar situasjon når man ruser seg med andre. Den sårbare situasjonen oppstår når brukere 
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sovner eller er for ruset, og blir frastjålet alle eiendelene sine. Johansens (2002) studie av det 

narkotikamiljøet i Oslo viser til hvordan ran oppstår når man sovner som følge av høyt 

rusinntak. Dette bekreftes også av ambulansepersonell som finner de som har overdosert ikke 

har noen eiendeler igjen på seg. Slike fortellinger om ran ved overdose kommer også frem i 

Frantszens (2001) studie.  
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6 Utfordringer med sprøyterommet 

I dette kapittelet skal jeg ta for meg utfordringene informantene utrykker ved bruken av 

sprøyterommet i Oslo. Det er forskjellige utfordringer som kommer frem i fortellingene. Dette 

innebærer problemene ved at straffefriheten for en brukerdose heroin kun er gitt innenfor 

sprøyterommets vegger. Det vises til begrensninger av ulike slag som å ta andre stoffer enn 

heroin, trusler om vold og utfordringene med å være en del av den åpne russcenen som er rett 

borti gaten fra sprøyterommet. Det et ønske fra brukerne om strengere regler og krav inne på 

sprøyterommet for å unngå kø, overdoser og ufin oppførsel. Det er også problematisk med 

Norges restriktive narkotikapolitikk, hvor all form for kontakt med narkotika er straffbart. Det 

er gitt straffefrihet innenfor sprøyterommets vegger. I Danmark har de opprettet «trygge 

soner» der politi kun skal se at det er ro og orden i de åpne russcenene. Målet er ikke å 

forfølge salg og kjøp av brukerdoser, da salget foregår brukere imellom for å finansiere eget 

forbruk. Dette var derfor «tillatt», og holdt «profesjonelle» langere unna området. Her satte 

politiet inn gamle betjenter, som har erfaring med stoffbrukere og motiverte dem inn mot 

området rundt brukerrommet på Vesterbro i København. Slik får de mer kontroll over 

brukergruppen og hindrer at de sprer seg i områdene rundt og er til sjenanse for 

lokalbefolkningen (Houborg et al. 2014). Denne tilnærmingen med «trygge soner» gjelder 

også de andre brukerrommene i Danmark (Kappel et al. 2016). 

6.1 Upresis oppfattelse av straffefriheten 

Illegaliteten av stoffbruken og politiinnsats blir problematisert i flere studier tidligere (McNeil 

& Small 2014: 154-55). Problemene som tidligere har blitt adressert er at skadereduserende 

tiltak derunder sprøyterom hadde en begrenset effekt gjennom narkotikaforbudet. Dette var 

fordi trusselen av å bli arrestert for besittelse av narkotika og brukerutstyr hindret dem i å ta i 

bruk skadereduserende tiltak (McNeil & Small 2014). I Norge har ikke dette vært tilfellet, her 

har politiet vist god samarbeidsvilje med lavterskeltilbud, sprøyteutdelingen og 

sprøyterommet (Olsen 2017). Riksadvokatens skriver i høringen om sprøyteromsloven at:   

Derimot vil det stå i et problematisk forhold til formålet med sprøyteromsordningen om 

politiet aktivt strafforfølger åpenbart tungt belastede sprøytemisbrukere som befinner seg i 

umiddelbar nærhet av sprøyterommet og som er i besittelse av det som må antas å utgjøre en 

brukerdose heroin til personlig bruk (Ot.prp. nr. 56 2003–2004: 45). 
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Det presiseres likevel at besittelse på vei til sprøyterommet vil være straffbart, og at politiet 

skal opptre lojalt etter loven som gjelder, altså legemiddelloven § 24 (Ot.prp. nr. 56 2003–

2004: 45). Olsen (2017) viser til hvordan skadereduserende tiltak og politiarbeid har gått hånd 

i hånd gjennom tidene. Politiet har hatt forskjellige tilnærminger til hvordan de har slått ned 

på og håndtert de åpne russcenene, som å se bort ifra brukerdoser, holdt områdene under 

overvåking, fordi det var bedre at de var samlet et sted og så videre. I det siste viser Olsen 

(2017) til at politiet tar i bruk bortvisninger fra sentrum, men lar allikevel de bortviste ta i 

bruk lavterskeltilbud i området, og politiet henviser også brukere til Prindsen mottakssenter 

hvor de kan få hjelp om de trenger det. Det er allikevel problematisk fra stoffbrukernes ståsted 

som ikke føler de har noe sted å være.  

I forbindelse med å få åpnet et sprøyterom i Oslo måtte loven endres slik at det tillot brukerne 

å ta med illegalt heroin inn på sprøyterommet. Det ble dermed opprettet en egen lov hvor 

registrerte brukere har fått straffefrihet for en brukerdose heroin, så fremt de har kommet seg 

inn på sprøyterommet. Ved opprettelsen av sprøyterommet ble det problematisert hvordan 

dette skulle fungere i praksis (Skretting & Olsen 2007). I prøveperioden ble det heller ikke 

rapportert om at politiet var en hindring for at brukere kunne ta med brukerdosen sin inn på 

sprøyterommet. Politiet hadde også hjemmel til å sjekke i sprøyterommets register for å se om 

den pågrepne var registrert bruker ved sprøyterommet, dette skjedde bare en gang (Skretting 

& Olsen 2007). Ask (2014) viser til at hennes politiinformanter utøver skjønn når det kommer 

til brukerne av sprøyterommet i Oslo. De viser til at de fokuserer på selgerne og i visse 

tilfeller går inn på sprøyterommet om personer har blitt sett i selge i området rundt.  

Flere av informantene i denne studien forteller om et problematisk forhold mellom 

straffefriheten inne på sprøyterommet og situasjonen rett utenfor døren. Dette kan skyldes en 

upresis oppfattelse rundt straffefriheten som finnes i miljøet.  

Det må også sies at i tråd med de fleste sprøyterom/brukerrom i verden er de plassert rundt 

åpne russcener for å oppnå mest mulig kontakt med brukerne. Når bruk, besittelse, kjøpt og 

salg er ulovlig, så må politiet følge de retningslinjene de har og straffeforfølge dette. Det byr 

likevel på problemer ved at en skal få brukerne inn på sprøyterommet, hvor det ikke er 

straffbart. Men kjøpet av brukerdosen kan resultere i bøter og eventuelt fengsel som følge av å 

ikke ha råd til å betale bøtene. Tormod problematiserer dette tilbudet mellom hjelp og 

risikoen for å bli straffet på vei til sprøyterommet:  



50 

 

Det er for jævlig at du skal få lov til å sette (heroin) sammen med staten rolig med 

helsepersonell, men du blir arrestert utenfor døra (…) for å begå kriminalitet. På toppen av det 

hele det så tar jo staten da å bygger sprøyterommet for at dette skal forekomme i (trygge) 

omgivelser da. Men hvis du ikke kommer inn den døra så blir du pågrepet og får bøter, men 

kommer du innenfor så er det helt greit og du får et klapp på skuldra. 

Her forteller Tormod om diskrepansen mellom et tilbud fra staten, med at injiseringen skal 

forekomme i trygge omgivelser, samtidig som de risikerer å bli arresterte av staten for å 

erverve seg heroinet som skal injiseres. I og med at sprøyterommet er så nærme der det 

omsettes ulovlige stoffer kan det tenkes at de arresterte har blitt observert med å selge. Flere 

av informantene mine har også selv fortalt at de brukte sprøyterommet mens de solgte stoffer 

på gata. Så at politiet kan møte opp utenfor er dermed kanskje ikke så rart. I mine 

observasjoner rundt og utenfor sprøyterommet så jeg selv mye salg forekomme av personer i 

det de trer ut av sprøyterommet. Noe innsats fra politi utenfor sprøyterommet var jeg ikke 

vitne til, men de var ofte innom trikkestoppet Brugata, hvor det meste av salg foregår. Jeg var 

kun vitne til en arrestasjon av en selger. I mine observasjoner rundt i område så ble ganske 

mye stoffer omsatt uten at noen så ut til å bry seg om hvor åpenlyst det foregikk. Noen selgere 

stod der mer eller mindre fast, eller gikk frem og tilbake i gatene rundt. Dette belyses videre 

av flere andre informanter i denne studien, Nikolai sier: 

Det er jo folk som har blitt arrestert rett utenfor døra på sprøyterommet. (…) Men sånn når 

man ser folk blir arrestert så vet man jo ikke om det kan være folk som har en etterlysning på 

seg, som er mistenkt for salg. (Det) står jo folk og selger rett utenfor der og. (…) Ja jeg syns 

nå kanskje at de bruker veldig mye ressurser på å ta den synlige formen for småkriminalitet, så 

det går på bekostning av kanskje andre langt viktigere ting. Det viktigste er å lage det der 

glansbildet har jeg inntrykket av.  

Nikolai viser til at det ikke er brukerne som er fokus når politiet arresterer personer utenfor 

sprøyterommet. Det fortelles om at de som blir arrestert kanskje har en etterlysning på seg, 

eller er mistenkte for salg av stoffer. Informanten syntes det brukes for mye ressurser på dette 

og at politiet bare tar den mest synlige formen for kriminalitet. Han sikter til at «glansbildet» 

er det viktigste og ikke faktiske tiltak. Nikolai fortsetter: 

Jeg syns for bruk av narkotika så syns jeg ikke straff burde vært et tema i det hele tatt. Det 

hører ikke hjemme i justissektoren det burde vært under helse og lissom det er jo ikke de som 

bruker det for å bli friske de bør forfølge, det er jo som tjener penger på det eventuelt. 

Han viser til at de er syke mennesker som hører hjemme i helsesektoren og ikke 

justissektoren. En slik argumentasjon finner også sted ved å ha deltatt i avvikende kulturer 
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over tid slik Becker (1973) skriver. Det vil også falle under Matza og Sykes (1957 i Becker 

1973) nøytraliseringsteknikker, hvor man fordømmer de som fordømmer deg. 

Kun en av informantene mine forteller om å ha blitt arrestert på vei til sprøyterommet, de 

fleste forteller om å ha sett andre bli arresterte. Joakim sier:  

Når de åpna så fikk vi greie på det at vi hadde lov (til) å ha en kvarting [vanlig brukerdose] på 

oss mens vi var på vei til sprøyterommet, men det var jo bare bøff [tull]. Polisen tok oss, for 

oss for det, og dem tok fra oss stoffet og vi fikk bøter som det smalt, på to døgn da fikk jeg 

24000 i bot for også ha på meg en kvarting med heroin, en kvarting med heroin og en liten 

pose med speed da, men på to døgn fikk jeg 24000, 12000 hver gang på to dager. 

Han forteller om å bli tatt av politiet på vei bort til sprøyterommet og blitt bøtelagt. Dette var 

den gangen sprøyterommet lå i Tollbugata, da det fremdeles var et prøveprosjekt og det var 

kanskje ikke enkelt for politiet å vite hvem som skulle til sprøyterommet eller ikke. Slik ser vi 

en upresis oppfattelse av straffefriheten som er gitt ved sprøyterommet. Det er kun heroin som 

er gitt straffefrihet, informanten nevner også at han hadde amfetamin på seg, den ene dagen, 

når han ble konfrontert av politiet, noe som ikke er rammet av straffefriheten.  

Flere av mine informanter forteller om at politiet kan befinne seg på utsiden av 

sprøyterommet. Joakim forteller videre:  

Dem (politiet) kan til og med stå på yttersida og ta deg. Når du kommer bort for å skal sette 

deg så kan du plutselig møte polisen rundt hjørne, og så kommer dem med den dere 

bortvisninga. (…) Uten grunn altså, bare fordi at du står der så lurer dem på "hvorfor står du 

her?", "nei jeg treffer venner og sånn", «venner? eeh knarkere, det er det dere treffer her, dere 

driver med dop dere pusher dop, det er mye heroin» (politiet). Det er det jo, men sånn er det i 

det miljø, men det er jo en veldig dum plass å stå på. Men vi blir jo jagd samma fader hvor vi 

er hen. 

Konfrontasjonen blir løst med bortvisning fremfor straff fra politiets side. Han forteller om å 

bli jagd av politiet ved å være en del av den åpne russcenen. Ved å være en gruppe 

rusavhengige som oppholder seg i nærheten av sprøyterommet og den åpne russcenen blir de 

bortvist fra sentrum. Åpne russcener fungerer også som en sosial arena for rusavhengige, i 

tillegg til å skaffe seg stoffer (Grønnestad & Lalande 2014). Joakim viser også til at det ikke 

er en «bra» plass å stå ettersom dette finner sted midt i Oslo sentrum, slik utrykker han også 

en bevissthet rundt det er en uønsket atferd. I midlertidig har ikke brukerne noe sted de kan 

oppholde seg lovlig med heroin. Bjørnar forteller: 

Ja, men etter som jeg har skjønt da, jeg kjenner en del politifolk fra tidlig oppvekst og sånn 

som sier "vi skjønner det hvis vi ser at du kommer her og henter noe og går bortover, men når 
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vi ser at du har vært her i en time og to så er det en litt annen sak". Da gjelder ikke den 

regelen, regelen er at du skal gå rett bort til rommet og ferdig med det liksom. Ikke det at du 

skal oppholde deg der på noen måte eller noe sånt, men det skal mye til for at politiet faktisk 

stopper deg egentlig, de skal ha sett at du har stått i mange timer og gjerne ha mistanke om at 

du gjør noe annet. (…) Ja, det er grunn til at de stopper (en), stort sett er det det. 

Bjørnar mener at det er noen uskrevne regler mellom politi og brukerne. Han snakker om sitt 

bekjentskap med politiet fra oppveksten av og har en viss relasjon til politiet. Han forteller at 

brukerne stort sett får være i fred om de blir observert i å kjøpe stoff og går rett inn på 

sprøyterommet. Saken blir en annen om brukerne oppholder seg i området, for da kan politiet 

mistenke at det foregår salg. Det virker som om de fleste av mine informanter har en upresis 

oppfattelse av hva straffefriheten på sprøyterommet innebærer. I loven gjelder den bare inne 

på sprøyterommet. Informantene mener at dette er et problem for dem ettersom brukerne er 

utsatt for straffeforfølgelse utenfor sprøyterommets vegger, selv om de har tenkt seg inn på 

sprøyterommet for å injisere heroin der. Politiinformantene i Ask (2014) sier at de ikke aktivt 

oppsøker brukere, og noen mener at ved å konfiskere stoffet til brukerne vil det bare avle mer 

kriminalitet. Andre sier også at om de ransaker noen for andre forhold, og finner narkotika så 

blir det konfiskert, det er fremdeles loven som gjelder. Mine informanter forteller om andre 

tilstander, hvor de blir ransaket på vei inn til sprøyterommet og sjekket rett utenfor. Slik 

samsvarer ikke fortellinger politiet har om det å ikke oppsøke brukere med brukernes egne 

fortelleringer om det samme. 

6.2 Kø og bruk av andre stoffer enn heroin  

Brukerne av sprøyterommet forteller om begrensningene sprøyterommet har. Dette handler 

om ulike forhold. Begrensningene går ut på hvorfor de ikke tar i bruk sprøyterommet av ulike 

årsaker. Noen brukere forteller om problemene som oppstår når det er kø og mye ventetid på 

sprøyterommet. Knut sier:  

Ja for ofte når du kommer inn så må du sitte 3 kvarter og vente så er det overdose og da 

stenger dem ikke sant, så da hoper det seg opp og sjuke folk som sitter og skal ha seg et skudd, 

dem er ikke noe å ha med å gjøre. Da blir det fort krangling og sånn, men det er på 

venterommet da, hender jo av og til (at man) må skille folk lissom. "du venter der" og " du 

venter her". (…) Da er det tilbake på barnestadiet ass, det er rart. 

Ventetid er et problem flere nevner som en årsak til å gå fra sprøyterommet og benytter seg av 

andre alternative plasser for å injisere. Dette belyses også i Kerr et al. (2007) sin studie ved at 

kø fører til at bruken foregår utenfor sprøyterommet. Kø og kapasitetsproblemer nevnes også 
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av Skretting og Olsen (2007). Grunnen er at brukerne blir abstinente i køen og ikke har tid til 

å vente. Det å få i seg stoffene i tide er veldig viktig for dem ettersom abstinensene er svært 

fysiske og medfører sterkt ubehag for brukerne.  

Det blir også fortalt om andre utfordringer. Knut forteller: «Det er jo mange som ikke tør å gå 

dit for dem skylder penger og sånt da, og det er jo litt dumt da.» Knut forteller om personer 

som skylder penger ikke bruker sprøyterommet i frykt for represalier fra miljøet. Dette er et 

annet problem i miljøet, som ofte er preget av vold, og sprøyterommet kan ikke gjøre noe med 

dette. Dette blir da i kontrast til Fairbairn et al. (2008) og Small et al. (2012) hvor 

sprøyterommet ble ansett for å være et tilfluktssted fra volden som finner sted i disse 

miljøene.  

Andre begrensninger ligger i at det ikke er lov å bruke flere stoffer. Det er kun heroin som er 

lovlig å injisere på sprøyterommet, men det er ikke uvanlig at brukerne tar flere stoffer 

samtidig for forskjellige ruseffekter eller forsterke rusen. I Oslo så brukes det 3.7 rusmidler i 

gjennomsnitt per person (Kjølberg & Langaas 2017: 12). Portvakten min viste meg ulike 

alternative steder hvor brukerne går om de ikke benytter se av sprøyterommet. Det oppstår 

mye bruk rundt Jacobs Kulturkirke, nede ved Eventyrbrua og baksiden av Røde Kors og så 

videre i parkeringshus og lignende. Ved å være på disse stedene viste informanten meg at det 

for det meste lå rester av amfetamin poser, ettersom heroin og amfetamin visstnok pakkes 

forskjellig på grunn av stoffets konsistens. Dette kan også belyse sprøyterommets 

begrensninger ved at det injiseres en del amfetamin som ikke tillates på sprøyterommet, og 

bruken finner dermed sted i det offentlige. Det må også nevnes at å ta i bruk sprøyterommet er 

frivillig, om en ikke passer inn i kriteriene eller forholder seg til dem, kan de la være å benytte 

seg av tilbudet (Skretting & Olsen 2007).   

Informantene i denne studien sa selv ifra om at det bare var lov å bruke heroin på 

sprøyterommet, og at de respekterte dette. Allikevel kommer det frem i intervjuene hvordan 

enkelte av informantene lurer i seg andre stoffer på sprøyterommet, selv om dette fører til 

utvisning for en viss periode. Joakim forteller:  

Ja, men der borte så har jeg kun brukt heroin, men jeg veit at det er noen som setter seg en, 

setter seg det som vi kaller for cocktail og blander altså... koker opp heroina og så hiver dem 

oppi litt amfetamin og rører ut det og setter det. (…) Og det er veldig sterkt avslørende lukt 

altså. Det og dra opp det der er ikke det lureste du gjør. (…) Ja, men hvis du er kjapp ikke 

sant, og bare døtter det oppi der og rører rundt så er det ingen som merker det. Jeg har gjort 

det sjøl. 
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Joakim sier at det kun er lov å bruke heroin der inne, noe han selv hevder å gjøre. Han sier at 

det er en ganske avslørende lukt i å lure amfetamin inn i blandingen, og at det ikke er det 

smarteste en kan gjøre ettersom det ender opp med bortvisning. Til slutt så sier han at han selv 

har gjort det. En slik fortelling kan indikere at det er normer for hvordan brukerne skal 

oppføre seg på sprøyterommet og at det er normer for hvordan brukerne skal snakke om disse 

reglene. Slik handler utsagnet mer om hva brukerne burde gjøre, enn hva de faktisk gjør. Det 

kommer til uttrykk helt i slutten av fortellingen, der han kommer inn på at han gjort det selv. 

Flere av fortellingene til informantene har en slik karakter. De snakker ofte generelt om hva 

brukerne burde gjøre, eller hvordan normene burde være for oppførsel. Deres faktiske 

oppførsel stemmer ofte ikke overens med dette.  

I Skretting og Olsen (2009) forteller noen av de ansatte at de ikke er så opptatt av hva 

brukerne putter i blandingen og dessuten ikke ha kapasitet til å sjekke alle heller. Det viktigste 

er for dem er at injiseringen skjer i trygge omgivelser.  

Frida forteller om en episode hvor hun og en venninne skulle «snorte» amfetamin: 

Jeg husker vi skulle lure oss til å snorte der inne en gang, og så sa vi nei, vi hadde med oss, for 

du når du kommer inn i det nye sprøyterommet, eller der hvor det har vært, så må du vise dosa 

di først sånn, at de ser at den er innen normal grense, men du veit jo ikke om noen har noe 

lomma heller da, ikke sant, som kan blir lirka opp, og sånn skjer jo ofte overdosen da, men  

når du er klarert inn og fyller ut skjema og har nummeret ditt så fyller du ut skjema og hvor 

mye du skal ta og hvordan du skal ta det, så vi sa det at "nei vi ombestemte oss" så vi, da blir 

vi vist videre, at vi ville allikevel da, da blir du vist videre til et annet hvilerom etter du har 

skyti liksom, så vi snorta der vi da, men det var kamera der og det så jo vi da, så det kom to 

damer, vi rakk akkurat og snorte det så kom det to damer (ansatte)  inn" ikke lov" , "ååå 

unnskyld, vi visste ikke det" men vi visste jo det da, men det var så kaldt ute og jeg har ikke 

gjort det siden da, så det var min ugang på sprøyterommet. 

Det er igjen er et særnorsk fenomen at det bare er heroin som er lov å injiseres. Det er likevel 

ingen restriksjoner på om brukeren har inntatt ulike stoffer før brukeren kommer inn på 

sprøyterommet. Informantene i denne studien forteller allikevel om bruk av andre stoffer på 

sprøyterommet. Dette skjer enten ved å lure andre stoffer til injisering eller gjennom sniffing. 

Det utrykkes også at det er gjennom å blande inn andre stoffer at overdosene finner sted.   

Knut forteller om hvordan han, sammen med andre, lurte i seg andre stoffer når han skulle 

assistere andre med å injisere:  

Men du har jo et sånn lyskerom vettu, så det er et sånn forheng, også der jeg og, ja, vi var ikke 

så nøye på det vi narkomane om vi viser, selv om det er gutter og jenter, å være nakne der har 
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ikke noe å si, så kommer de ansatte "går det bra?" og vi kokte piller og lagde oss cocktail med 

piller, heroin og speed, "vi er straks ferdig, vi kommer snart!" da fikk jeg lov å hjelpe noen å 

sette skudd så benyttet vi sjansen til å modifisere skuddet litt, (…) sjeldent jeg har misbrukt 

det, det er et par ganger jeg har gjort det, det var når (du skulle sette) cocktailen[blande flere 

stoffer], hvis du ikke hadde piller i skuddet så virka ikke heroina, nei du kjente ikke noe 

virkning, du måtte ha piller i skuddet (…) ja, hvis ikke pillene var i skuddet så kunne du gå 

med skuddet ditt i lomma en halv dag før du fikk tak et par piller. (…) Grønne hypper eller 

hvite etter hvert da, og så var det fluniapana (flunitrazepan), men dem har tatt ut virkestoffet 

av dem og. Så i Norge er det ikke no medisin å få mere. 

Her fortelles det om hvordan ordningen med å assistere andre ble brukt til å blande inn andre 

stoffer. Injeksjoner i lyske forgår ved at et forheng blir satt opp i båsene, slik at det er mindre 

sjenerende for brukerne når de tar i bruk denne metoden. Knut forteller at de utnyttet dette for 

å blande inn andre stoffer. Han forteller også om hvordan heroin ikke fungerer med mindre en 

blander inn piller. Han forteller om å utsette injiseringen av heroin hvis han ikke hadde piller 

til å blande inn. De fleste av brukerne forteller at de respekterer regelen om at det kun er 

heroin og at de ikke bryter denne regel ofte. Allikevel forteller de om hvordan de selv har 

brutt disse reglene. Slik kan loven om å bare tillate heroin være en begrensing i å ta i bruk 

sprøyterommet i Oslo. Denne begrensingen fører til at injiseringen av andre stoffer foregår i 

uhygieniske omgivelser på offentlig sted. I et skadereduksjonsperspektiv ekskluderes dermed 

en betydelig andel stoffbrukere på grunn av at de ikke bruker heroin. Begrunnelsen for at det 

kun er heroin som er tillatt begrunnes med at det ikke skal oppfordres til det mer skadelige 

blandingsforbruket (Olsen & Skretting 2007). Det er likevel problematisk for dem som ikke 

bruker heroin i det hele tatt, men er avhengige av andre stoffer. I Bergen som åpnet 

sprøyterommet sitt i 2016 hadde i begynnelsen meget få besøkende på grunn av at det kun er 

en liten andel av de rusavhengige som bruker heroin (NRK 2017). Som nevnt tidligere er det 

ikke problematisk hva brukerne har tatt før de kommer inn på sprøyterommet. I Bergen 

tillates det at brukere som har høyt rusnivå fra før av får komme inn ettersom overdosefaren 

da er størst (NOU 2017). 

To av informantene mine sier at de ikke bruker sprøyterommet på grunn av at de har hund og 

ikke kan binde hunden utenfor fordi den kan bli stjålet. Anette sier: «Nå kan jeg ikke bruke 

det på grunn av at jeg har ‘Balder’. (…) Da må han bindes utenfor og de kan ikke ta ansvar 

for at han blir stjelt.» Dette kan kanskje ses på som en litt triviell begrensning, men den er 

likevel reel for de dette angår.   
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6.3 Ønske om strengere krav  

Informantene i denne studien ga uttrykk for hvordan de vil ha strengere krav på 

sprøyterommet. Når enkelte brukere bruker for lang tid inne på injeksjonsrommet skaper dette 

kø og fortvilelse blant de som venter på å komme inn. Henrik sier at de ansatte bør ha større 

kontroll over dosene som blir satt. Ettersom dette er svært variabelt fra person til person med 

hensyn på toleranse vil dette være vanskelig å kontrollere. Hedrich (2004), Small et al. (2012) 

Kappel et al. (2016) viser til at regler er nødvendig for å opprettholde orden på 

sprøyterommene/brukerrommene. Small et al. (2012) viser også til at noen synes det er for 

mange regler å forholde seg til. Hos Kappel et al. (2016) synes både ansatte og brukerne at 

reglene var for vage og dermed vanskelig å forholde seg til. Mine informanter ønsker 

strengere regler og krav til bruken for blant annet å motvirke kø, dårlig oppførsel og 

overdoser.  

Nikolai forteller om et ønske om strengere krav til brukerne med hensyn på tiden den enkelte 

har inne på sprøyterommet. Det fortelles også om at folk oppfører seg ufint når de blir snakka 

til av ansatte.  

Jeg syns kanskje at de kunne stilt litt mere krav til folk lissom, ofte så sitter det kø der og folk 

skal bare sette skudd og så kan de gå ut igjen eller sette seg på venterommet eventuelt det er 

greit. Men det er lissom folk som skal sitte det er inne og sove og blir skikkelig ufine når de 

blir snakka litt hardt til og litt sånne ting. Jeg syns de ofte de kunne vært enda litt mer 

strengere med åssen, altså det er ikke greit å oppføre seg som en idiot bare fordi du er 

rusavhengig (…) Ja, men det er jo langt under 10% av brukerne som det er problemer med 

liksom (…) Men ofte spiser folk mye piller, og hvis du er veldig hekta på dop og du spiser 

piller og skyter dop så trenger du jo litt mindre(…) Men da begynner du å komme inn i en 

jævla ond sirkel da, men altså piller, drikke litt på det så skal du ta heroin på toppen ikke sant. 

Du har jo ikke helt styring på hva som detter ut av kjeften din bestandig.  

Han forteller at man ikke trenger å oppfører seg som en «idiot» bare fordi man er 

rusavhengig. Deretter forhandles den ufine oppførselen gjennom hvilke rusmidler brukeren 

har tatt. Piller, alkohol og deretter heroin gjør det vanskelig for brukerne å ha «normal» 

oppførsel på sprøyterommet. Nikolai sier at dette bare er en liten gruppe som har en slik 

oppførsel, men det skaper kø og uromomenter.  

Flere av informantene snakker om at en «normal» oppførsel ikke er enkel når man er 

rusavhengig. Noen tilskriver brukerne denne oppførselen ved at de er for rusa på ulike stoffer, 

mens andre viser til at stemningen blir amper i køen dersom brukerne er abstinente.  
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Henrik snakker om et ønsket om strengere krav til hvor mye brukerne kan injisere:  

Det skulle ha vært noen begrensninger på hvor mye enkelte kunne sette (injisere), selv om du 

må vise dosen din, men folk har gjerne mer med seg enn det de viser. (…) Det er samme om 

du kommer med et halvt gram det, så skriver dem bare opp en dose, for da regner de med at 

vedkommende har tenkt å ta hele halvgrammet, det er veldig mange narkomane som tar et helt 

/halvt gram i slengen, veldig mange (…) Det er der jeg mener de ansatte borte på 

sprøyterommet kunne ha gjort en så jævla mye bedre jobb med å vært litt strengere rett og 

slett. Kontrollert dosene til de som skulle sette seg et skudd litt bedre. 

Henrik mener det burde være strengere regler på doseringene til brukerne og at de ansatte 

kunne sett på historikken før brukerne får injisere. Det føres et register på overdosene og 

hvilke brukere som overdoserer på sprøyterommet. Det er likevel noen som har gjentatte 

overdoser (Kjølberg & Langaas 2017). I Henriks øyne gjøres ikke denne kontrollen godt nok 

med hensyn til å redusere antallet overdoser av de samme personene.  

6.4 Friskmelding ikke rus 

Når informantene forteller om rus på sprøyterommet, så snakkes det om «friskmelding» og de 

sier de ikke blir rusa. Informantene bruker også ordene «frisk» og «friskmelding» utenfor 

sprøyterommet, men rus blir ikke nevnt når det kommer til injisering på sprøyterommet. Dette 

kommer frem når jeg spurte om hvordan det var å injisere der fremfor for eksempel hjemme 

eller hos andre. Her prøvde jeg å få frem om det hadde noe å si for konteksten rundt hvor en 

ruser seg. Informantene i mitt utvalg vekslet mellom å snakke om det å ruse seg og dette med 

å bli «frisk». På dette spørsmålet ble sprøyterommet brukt som «friskmeldinger», når de 

befant seg i området. Pedersen et al. (2017) viser også hvordan brukere av heroin ikke 

forbinder dette med «å ruse seg», men holde seg «normal». Det snakkes her om 

«friskmeldinger» eller «justeringer», i kontraster til å være «sjuk» altså abstinent. Frida viser 

til forskjellene mellom å bruke heroin på sprøyterommet kontra når hun var hjemme:  

For min del syntes jeg at hvis jeg går og setter meg et skudd der (på sprøyterommet) så er jeg 

mye mer oppegående, for jeg går ut og får frisk luft. Hjemme kan jeg sitte å slappe av liksom, 

og da hender det jo at jeg sovner, men hvis jeg var på sprøyterommet så er det ut og full rulle 

igjen liksom. (…) Ja, så sprøyteromsbruken ble sånn for å holde seg gjennom dagen liksom  

Dette svaret må nok ses i lys av at dette var en periode Frida solgte stoffer i nærområdet av 

sprøyterommet. Hun utrykker at det ved å bruke sprøyterommet fungerte dette mer som et 

sted til for å ikke bli sjuk, holde seg gående gjennom dagen. I kontrast til å komme hjem hvor 
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hun kunne senke skuldre og gjerne ta litt ekstra heroin, da hun var ferdig med 

«arbeidsdagen».  

Likevel snakkes det om rus når det kommer til å injisere eller innta andre stoffer når det er 

snakk om bruk utenfor sprøyterommet. Rus kommer mer fram ved å kombinere andre 

rusmidler. Fortellingene om friskmelding kan nok ses i lys av abstinensene en får når heroinet 

er på vei ut av systemet ettersom det er sterk fysisk avhengighet til stoffet. Heroin er et 

hurtigvirkende opiat og har en virketid på ca. 6 timer og må tilføres 2-5 ganger om dagen, 

avhengig av brukeren. Brukere opplever abstinenser etter noen timer uten heroin, 

høydepunktet for abstinenssymptomer kommer rundt 24 timer etter siste dose. Symptomene 

beskrives som influensalignende tilstander med diarè, kvalme, oppkast, skjelving, 

kaldsvetting, økt puls, rastløshet, økt fysisk sensitivitet (liker ikke å bli berørt) og smerte 

(Tapert, Kilmer, Quigley, Larimer, Roberts & Miller 1998: 150-151). Bruken av ordet 

«friskmelding» er nok knyttet nettopp til disse abstinenssymptomene.  

Allikevel anser informantene mine seg selv som syke mennesker og heroin som medisin. 

Dette nevnes av flere av informantene, som Nikolais syn på at dette hører hjemme i 

helsesektoren og ikke justissektoren ved at de bruker heroin for å bli «friske». Joakim sier:  

Det er jo det at du ikke blir så synlig da, at du står ute og stikker deg i lysken, i beinet eller i 

armen. For at det ga du faen i, var du sjuk så var du sjuk og da var samma faen hvor du stod 

hen det dreit du i ass. (…) Så når du blir frisk så er du sånn "Åhhh har jeg stått her ikke sant" 

men det spiller ingen rolle liksom. Det liksom, du går over lik for å bli frisk.  

Joakim omtaler injisering av heroin som en friskmelding, også utenfor sprøyterommet. Han 

forteller om en situasjon der «sykdommen» tar overhånd og at man mister begrep på hvor 

stoffet blir injisert på grunn av frykten for å bli abstinent. Disse uttalelsene viser også til 

hvordan heroinets avhengighet gjennomsyrer hverdagen deres. Det er også et utrykk for hvor 

sterkt de føler på å måtte i seg heroinet i frykt for å bli abstinente. Henrik forteller om 

lignende tilfeller:  

For oss så dreide seg mest om å bli frisk liksom. Til slutt ja, når du er helt nedi der liksom, så 

er det det eneste som står i hue på deg, og da tenker du ikke på sprøyterommet eller noen 

verdens ting, da tenker du kun på den (dosen). 

Henrik forteller at det kun er å få i seg heroinet som er i fokus når en er på sitt verste. Da bryr 

han seg ikke om å gå på sprøyterommet eller noe annet så lenge har får i seg heroinet. Bruk av 

sprøyterommet blir dermed en utfordring for heroinavhengige. Da må de være i nærheten før 

abstinensene tiltrer, men igjen så kjøpes heroinet i nærheten av sprøyterommet. Dette vises 
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det også til ovenfor hvor kø på sprøyterommet utgjør et problem for de som holder på å bli 

abstinente. Knut forteller om et likt forhold til avhengigheten av heroin:  

Der er jo ikke for å blir rusa, det er for å holde seg frisk liksom. For at i begynnelsen så blir du 

rusa, men etterhvert så blir det bare stress … for å klare å holde deg flytene liksom. Så 

etterhvert så … Det er moro i begynnelsen så er det ikke så moro fort. 

Knut viser bare til rus i startfasen av heroinbruken, etter at en har blitt avhengig så kommer 

det ikke mer rus, kun et fravær av plager som abstinensene byr på.  

Frida forteller: 

Og om sommeren, da var det veldig koselig da liksom og finne en park og sette seg ut og å 

liksom da var det kos da ikke sant, men det er ikke om vinteren og da er det ekstra lang kø på 

sprøyterommet, men det er kø-lapp system der også da. Og er det noen som er sjukere enn 

andre så hender det at det er en snill sjel som bytter kølapp der så folk er ålreite mot hverandre 

sånn på den måten, og de fleste (….) selv om det er helt forferdelig hele greia så er jo folk 

faktisk snille mot hverandre og, det er ikke bare den bøffinga og luringa og sånn. Men der på 

sprøyterommet kan de faktisk være litt snille (…) men når det sitter en rad med sjuke med 

sjuke folk så er det ingen bytting av kølapper altså. 

Frida forteller om rus som noe koselig når det foregår i parken om sommeren, her får rusen og 

det sosiale en verdi. Når vinteren kommer framstår heroinbruken som mer et behov som må 

dekkes når man er utendørs. Hun forteller da om økt pågang på sprøyterommet. Dette skyldes 

at når det er kaldt ute så trekker blodårene seg sammen og det er bedre å trekke inn i varmen. 

Frida forteller også om at sprøyterommet tillater en mer kameratslig holdning blant de 

rusavhengige. Her kan de finne på å bytte kølapper om de ser at noen er mer abstinente enn 

dem selv, i motsetning til den gatekulturen utenfor hvor luring og stjeling er del av hverdagen. 

Likevel fortelles det om at når alle er «sjuke» så det er det ingen bytting. «Rus» og 

«friskmelding» avhenger her av hvilken kontekst brukeren befinner seg i og av omfanget 

abstinensene har.  

Henrik forteller også om å bruke heroin som en friskmelding. Da henviser han til å bruke ca. 

0.2-0.25 gram (kvarting på «fagspråket»). Han viser til en bevissthet rundt dette for å holde 

seg frisk og unngå overdoser. Henrik har solgt stoffer og utrykker seg som litt ovenfor de 

fleste andre «gatenarkomane».  Å identifisere seg over «byfolket» er likhet med hvordan 

Copes, Hochstetler og Williams (2008) doplangere forhandler identiteten sin som å ikke være 

like svake som de som bare er avhengige stoffer, selv om de gjerne selv brukte stoffer. Knuts 

fremstilling av «byfolket» og deres bruk av kvartinger (0.2 grams doser), men at de egentlig 

vil ha mer.  
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Det er for byfolket det liksom, men selv byfolket de lever for de halvt gram dosene (…) de får 

trygd eller et eller annet sånt så har de litt ekstra penger, så gjør dem det vet du. Så går de ned 

til kvartingene igjen.  

Frida forteller også om det samme «Vi har alltid bruk 0.2 gram, hvis vi skulle feire noe da så 

tok vi litt ekstra da». Så når det er snakk om «friskmelding» så er det bare å dekke behovet, 

men når det er snakk om rus så er det når de har råd til mer, eller har noe feire. Slik er ikke 

bruken kun begrenset til å bli «frisk», som mange av informantene gir uttrykk for, men har en 

verdi som «rus» når det grunnleggende behovet allerede er dekket.  
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7 Verdighet 

En paragraf i sprøyteroms loven er at sprøyterommet skal bidra til økt verdighet for brukerne 

(Lovdata 2012, Sprøyteromsloven § 1). Hva kan brukernes erfaringer med sprøyterommet si 

oss om deres oppfattelse av verdighet? Verdighet er en subjektiv følelse og så godt som 

umulig å måle. Noen av brukerne jeg snakket med har blitt spurt direkte om sprøyterommet 

og om det har noe å si for verdigheten deres. Dette spørsmålet ble stilt helt på slutten av 

intervjuet for å få et mer direkte svar på spørsmålet og deres egne meninger om ordet 

verdighet.  

I sprøyteromsloven avgrenses verdigheten til å at det tilbys hygieniske rammer for injisering 

(Lovdata 2012, Sprøyteromsloven § 1). I kontrast til for eksempel verdighetsgarantien i 

eldreomsorgen, som er ment for å sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom (Lovdata 

2013, Verdighetsgarantien). Verdighetsgarantien er lovfestet gjennom helt konkrete tiltak som 

skal før til de elders verdighet. Et verdigrunnlag i denne loven er «et verdig og så langt som 

mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov» (Lovdata 2013, 

Verdighetsgarantien). En slik tilnærming til verdighet finnes ikke i sprøyteromsloven, da 

denne loven kun handler om verdighet i sammenheng med å tilby hygieniske rammer for 

injisering. Kan det allikevel være andre forhold enn kun de hygieniske rammene for 

injisering, som øker brukernes verdighet? 

Edlund (2002) refererer til to dimensjoner av verdighet. Den absolutte verdigheten er den som 

er iboende i mennesket. Den andre dimensjonen viser til en verdighet som kan forvandles, en 

form for relativ verdighet som påvirkers av kultur og samhold (Edlund 2002: 99). Den 

relative formen av verdighet kan forandres, ødelegges og gjenopprettes. Jacobson (2007) 

sosiale verdighet likner på den relative verdigheten, da den kan rangeres, skaleres og gis. Det 

er altså den relative verdigheten eller sosiale verdigheten som kan og skal belyses i denne 

studien. Jeg skal i dette kapittelet se på hvordan sprøyterommet kan være med å gjenopprette 

denne dimensjonen av verdighet.  

7.1 Sprøyterommet og de ansattes rolle for verdighet 

Jeg spurte flere av informantene om de synes sprøyterommet bidrar til å øke verdigheten 

deres. Hedrich (2004) sier at sprøyterom/ brukerrom i Europa skal tilby skjulte og verdige 
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omgivelser for bruk av stoffer. Informantene i denne studien har ulke oppfatninger om hva 

verdighet innebærer. Noen vektlegger å ha et sted som er skjult fra offentligheten og at dette 

gir en form for verdighet. Andre vektlegger et fravær av stigmatiseringen de føler på i kraft av 

å være injiserende stoffbrukere og at dette fraværet av stigma gir en følelse av verdighet. På 

spørsmålet om sprøyterommet øker verdighet svarte Frida:  

Ja, det syns jeg det gjør absolutt, du føler deg mye bedre når du står innpå (der) og får gjemt 

deg bort, (…)  jeg syns ikke da at det er ikke noe verdighet i å stå ute og gjemme deg bort, du 

har kanskje familie i Oslo, du veit aldri når noen tusler forbi kanskje (…) Verdigheten ja, 

stakkars brukerne de får … jeg tror de får litt av verdigheten sin tilbake ved at de kan gå på 

sprøyterommet. Men du veit at det er så stigmatisert og mye fordommer ellers, vi klarer ikke å 

få bort det stigmaet og alt, men så har vi sånne som deg da som hjelper oss litt på veien.  

Frida forteller om verdien av å få injisere uten at offentligheten eller familie kan gå forbi. Hun 

viser også til at dette ikke er noen verdighet i å gjemme seg bort, noe som igjen sier noe om 

stigmaet de føler på ved å ruse seg. Frida er ikke lenger en aktiv bruker av sprøyterommet, så 

hun snakker mye på vegne av andre brukere. Hun har allikevel hatt dette livet for ikke så 

veldig lenge siden. Frida sier «Men fy fillern jeg var takknemlig for sprøyterommet når jeg 

gikk og vandra gatelangs her og ikke hadde så fryktelig bra altså». Her belyses det at 

sprøyterom også er en arena, som brukerne setter pris på, da dette er en kontrast til livet på 

gata. Joakim svarer på spørsmålet om verdighet «Øke verdigheten i samfunnet ja». Joakim 

sier at det øker verdighet i samfunnet. Ved å fjerne den åpenlyse bruken og sprøyter liggende 

i offentlige områder, så tjener samfunnet på dette. Videre sier Joakim: «Nei, overhode ikke. 

Ikke ute, men det er jo åpna en dele steder som jobber veldig med å holde, greier å holde oss 

nyktre på medisinen vi får staten.» Han forteller at han ikke synes det bidrar til å øke hans 

verdigheten utenfor sprøyterommet, men innenfor. I likhet med den kontekstuelle tryggheten 

brukerne har ved å injisere på sprøyterommet kan også verdigheten ses i lys av dette. Slik blir 

verdigheten som gis på sprøyterommet avhengig av kontekst, og dermed relativ (Edlund 

2002). Joakim fortsetter:  

Det er jo det at det ikke blir så synlig da, at du står ute og stikker deg i lysken, i beinet eller i 

armen. For at det ga du faen i, var du sjuk så var du sjuk og da var det samma faen hvor du 

stod hen, for det dreit du i ass. 

Her vektlegger Joakim at bruken på sprøyterommet foregår i det skjulte kontra det å bli 

abstinent på gata hvor en ikke bryr seg om omgivelsene og derfor injiserer åpenlyst. Da er det 

bare en ting som står i fokus, det å bli «frisk». Bjørnar svarer på spørsmålet om verdighet:  
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Den gjør jo på en måte det (…) Men føler plassen på det er litt dum da. Det ligger jo midt der 

hvor alle ser, alle det beste stedet sånn, men jeg skjønner jo at i Oslo så er ikke plassen, det er 

ikke mest om plass her. Det er vel det eneste jeg har å si på et beliggenheten sånn sett, men for 

da blir det automatisk salg og alt foregår i nærheten (…) mest om sommeren når det er mye 

folk ute og i og med det at det ligger så sentralt da er at jeg levede et sånn veldig dobbeltliv før 

da. Sånn ingen vet om dopen på en måte (…) men eller så er det jo bare positivt egentlig, hele 

greia.  

Han forteller at plasseringen er problematisk med hensynet på verdighet, i og med at det 

tiltrekker seg salg og resten som følger med. For Bjørnar var det viktig å holde heroinbruken 

sin skjult. Ved at sprøyterommet ligger i sentrum så er det vanskelig å holde det skjult fordi 

en kan bli sett gående ut derfra. Her føler Bjørnar gjerne på det stigmaet det er ved å være 

rusavhengig og synes personlig det å holde det skjult for venner og familie er viktig.  

Alle brukerne forteller om de ansattes rolle i å føle seg verdsatt. De forteller om et 

utelukkende godt forhold til de ansatte på sprøyterommet. Dette innebærer en god mottakelse, 

gjensidig respekt og følelsen av å bli sett. Brukerne forteller om at det ligger mer til 

situasjonen en kun et sted for injisering, ved at de ansatte følger opp brukerne med 

fordomsfrie holdninger og spørsmål. Da formålet med sprøyterommet er å oppnå kontakt med 

brukere og i beste fall få disse inn i behandling, er kontakten mellom ansatte og brukerne 

viktig. Et godt forhold mellom brukere og ansatte muliggjør oppnåelse av en god kontakt og 

kan også føre til å motivere brukere til behandling. Dette belyses også i Kappel et al. (2016) 

studie. Det å oppnå tillit fra brukerne er viktig i å kunne motivere brukerne til å gå på 

sykehuset eller søke rusbehandling (Kappel et al. 2016).  

Joakim sier: «(…) men det er fantastiske mennesker som jobber der ass, det må jeg bare si, 

utrolig. Du blir kamerat, rett og slett, føler det sånn ass. Hyggelig å se dem igjen og sånn.» 

Ved å beskrive forholdet til de ansatte som «kamerat» tyder det på følelsen av et gjensidig 

forhold, selv om dette kanskje bare føles slik fra brukeren sin side. I Honneth (2008) er 

følelsen av et gjensidig forhold betydningsfullt for ens følelse av verdighet. Slik er de ansatte 

en pågangsdriver for et «verdig» møte på sprøyterommet. De ansatte blir beskrevet som 

fantastiske mennesker, kanskje nettopp på grunn av dette. Joakim sier videre: 

Og hvis du har vært borte en stund og kommer tilbake så blir du veldig godt mottatt samtidig 

som dem da lurer på hvorfor kommer du igjen nå, når har du vært borte i 3 måneder er det 

ikke bedre å la vær nå eller sett bare halvparten. Dem er redde for overdoser. Men det er som 

regel, «nei nei dette fikser jeg, dette går bra». 
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Joakim forteller videre om at det ikke er noe problem å komme tilbake igjen etter et opphold, 

og blir godt tatt imot selv om de råder til å la være, og kommer med veiledende kommentarer 

om å bare ta halvparten av den opprinnelige dosen i så fall. Han velger å injisere til tross 

rådene han får, men vektlegger den gode mottakelsen, og føler ikke på noe stigma rundt å 

returnere til sprøyterommet etter et opphold fra heroinbruken. Slik viser det også til at 

verdighet blir gitt ved brukerne får opprettholde en form for autonomi. En følelse av autonomi 

er også viktig for en opplevelse av verdighet, ved å blir respektert for sine handlinger (Edlund 

2002).    

Frida forteller om forholdet sitt til de ansatte på sprøyterommet: 

Retten og sletten og all ære til sprøyterommet og de som jobber der altså. (…) Dem er 

fantastiske, flotte mennesker altså. Og er det noe du gjør gærent så får du beskjed med en 

gang, og alle hører på dem, folk har respekt for dem. 

Igjen vektlegges det et godt forhold til de ansatte. Brukerne får tilsnakk hvis de gjør noe feil 

eller galt. Frida sier at brukerne hører etter. Dette er fordi brukerne har respekt for de ansatte. 

Respekt er en form for anerkjennelse ifølge Honneth (2008: 121). Den gjensidige respekten 

mellom ansatte og brukere kan være med å skape en form for verdighet gjennom følelsen av 

anerkjennelse. Respekt går igjen i flere av fortellingene til brukerne, Knut sier: 

(..) det har mye å si at du føler at du har, får litt respekt hvert fall, for hvis ikke så gidder du jo 

ikke å vise respekt hvis ingen viser deg, hvorfor skal du vise folk respekt. Du skal jo gjøre det 

egentlig da, jeg gjør jo det nå, jeg var jo helt narkoman i hue, da er du ikke deg sjøl, da er det 

stoffet som driver deg. Det tar totalt kontroll og holde på med det der.  

Knut forteller om å gi og få respekt inne på sprøyterommet og viser til situasjoner som 

rusavhengig utenfor sprøyterommet hvor han ikke har utøvd respekt for folk selv. Han 

vektlegger også at rusen tar kontroll over oppførsel. Dette kan også ses i lys av Honneths 

(2008) anerkjennelsesteori hvor det er et resiprokt forhold. Slik viser det også til hvordan 

verdighet kan ødelegges og gjenopprettes (Edlund 2002). Ved å motta respekt på 

sprøyterommet bidra det til en økt følelse av verdighet, mens måten Knut føler seg behandlet 

på utenfor sprøyterommet kan ødelegge dem.  

Knut sier videre: «Økt verdighet ja, du får jo det for der (sprøyterommet), dem (de ansatte) ser 

jo på deg som et normalt menneske, bare at du har problemer ikke sant. Men det er ikke noe 

verre enn det.» Her vektlegger Knut fraværet av stigma som rusavhengige ofte føler på, ved å 

bli mottatt som en person, og ikke en «narkoman» gjør noe med selvfølelsen deres. På 
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sprøyterommet forsvinner altså stempelet «narkoman» og de trekkene som tillegges personer 

som har dette stempelet. Ved en slik imøtekommelse og normalisering av brukerne, som gir 

økt selvfølelse nevnes også i Gowan et al (2012). Å bli ansett som et normalt menneske er 

viktig for brukerne. Slike beskrivelser av å være normal og ville bli oppfattet som normal 

presenteres også i Nettleton, Neal og Pickering (2012) studie av heroinmisbrukere i 

behandling. Da brukerne ikke opplever verdighet i resten av samfunnet, er sprøyterommet 

med på å gjenopprette en form for verdighet.  

Her ser vi også på det Edlund (2002) trekker fram som viktige elementer når det kommer til 

verdighet. Altså dette med å blir sett og hørt for dem man er, samtidig som brukerne har en 

viss form for autonomi, ved at brukerne «velger» å bruke stoffer uten å bli fordømt gjennom 

dette. Det gjelder å se hele personen, og Knut viser til nettopp dette. Ettersom relasjoner til 

andre er viktig i følelsen av verdighet (Edlund 2002) skaper sprøyterommet en arena for dette. 

Bjørnar forteller om forholdet sitt til de ansatte:  

De er veldig hyggelige, blir alltid møtt med god mottakelse der faktisk, veldig, alltid, uansett. 

Så det er veldig ålreit personal, spør alltid om det noe gærnt og hvordan det går med deg og så. 

Dem viser liksom interesse, ikke bare «her er tinga dine, gjør det du skal og kom deg ut». (…) 

Dem kommer jo med tilbud hvis dem føler du trenger hjelp til et eller annet, eller om det er 

behandlingstilbud og sånne ting så hjelper dem deg jo med det meste egentlig. 

Ved at de ansatte viser interesse i brukernes velvære bidrar dette til at brukerne føler seg 

verdsatt. Da blir det ikke bare primært et injeksjonsrom hvor en skal injisere og gå, men har 

en større betydning utover det. Han forteller også om at de ansatte spør om man trenger hjelp 

til noe og foreslår behandlingstilbud. Å opparbeide gode relasjoner og tillitt til brukerne er 

viktig i skadereduserende tiltak (McNeil & Small 2014). Dette tar tid og krever at 

institusjonene har ansatte som bygger opp denne tilliten ettersom brukerne ofte ikke er 

positivt innstilt til offentlige tilbud. Sprøyterommet her fungerer også som en brobygger for å 

få brukerne inn i behandling (Kappel et al. 2016). Det vises også i Skretting og Olsens (2007, 

2009) rapporter fra sprøyterommet, at de ansatte på sprøyterom er med å øke selvfølelsen til 

brukerne av sprøyterommet. Dette kommer også frem i Rance og Frasers (2011) studie av 

sprøyterommet i Australia hvor brukerne fikk en annen selvfølelse når de besøkte 

sprøyterommet der. Kappel et al. (2016) viser til hvordan de ansatte er med å skape en form 

for sosial aksept og anerkjennelse blant brukerne ved å fordomsfrie interaksjoner. 
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Sprøyterommet gir brukerne et sted hvor de er skjermet fra offentligheten. Her er det et fravær 

av stigmatiseringen de føler på i kraft av å være injiserende stoffbrukere. Mine informanter 

sier derfor at sprøyterommet er med på å øke verdighet ved å slippe å injisere i offentligheten 

hvor en kan bli sett av kjente og familie. Informantene i denne studien trekker frem 

betydningen av de ansatte for følelsen av verdighet, det å føle seg verdsatt og sett som et 

menneske. Slik handler ikke verdighet kun om hygieniske rammer for injisering, men 

verdighet i møtet med de ansatte innen disse rammene.  

7.2 Stigma og forskjellsbehandling i møtet med 

helsevesenet 

Fortellinger om stigma og forskjellsbehandling i kraft av å være rusavhengig i helsevesenet 

går igjen hos de fleste informantene. Rusavhengiges møte med allmenne helsetjenester har 

blitt nevnt i tidligere forskning (McCoy et al. 2001, Neale et al. 2002). Der informantene følte 

seg stigmatisert i kraft av å være rusmisbrukere og dermed ikke oppsøkte disse tjenestene, 

eller følte seg dårlig behandlet når oppsøkte disse tjenestene. Ettersom sprøyterommet har en 

egen feltpleie vektla informantene i min studie hvordan de brukte denne, i stedet for legevakta 

eller andre tilbud på grunnlag av dårlige erfaringer med spesielt legevakta. Nikolai forteller 

om sitt forhold til legevakten:  

Jeg har hatt så mange negative opplevelser med legevakta at jeg har gått på feltpleien for å få 

med meg folk derfra på legevakta for å forsikre meg om jeg blir tatt på alvor. Så men altså så 

det veldig mye bra med legevakta og, men det er så personavhengig. Altså møter du en 

fordomsfull lege eller sykepleier så blir du skrevet ut uten noen ting, jeg har blitt bortvist fra 

legevakta med… det ene låret mitt var 11.5 cm større enn det andre og det er jo, hva skal man 

si, det var ingen som fant det ut da. (…) så går jeg tilbake til legevakta lissom, jeg ble 

undersøkt av lege der da, men som det eneste han sa "jeg ser du er undersøkt for er blodpropp 

det er det ikke " men så blir jeg bare sendt rett ut igjen, hadde det var deg lissom hadde de lagt 

deg rett inn og tatt masse prøver for å finne ut hva det her er. Det er klart at det ene beinet ikke 

skal være 11,5 cm tjukkere enn det andre. Så du møter en del sånne ting da som rusmisbruker.  

Dette er en fortelling om det å ikke bli hørt, eller tatt på alvor på bakgrunn av å være 

rusmisbruker. Han forteller han får med seg ansatte fra feltpleien (på Prindsen) for å forsikre 

seg behandling. Nikolai forteller om en episode der han bare ble sendt bort fra legevakta og 

ikke ble tatt på alvor, til tross for at det ene benet var 11 cm større enn det andre. Han forteller 

videre om det hadde vært en annen person «en vanlig person» så hadde personen blitt lagt inn 

med en gang. Nikolai sier at legevakta også er bra, men dette avhenger av hvilke personer han 
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møter på legevakten. Frantzsen (2011) skildrer og  hvordan sykehus behandler rusavhengige 

annerledes og holder dem under mistanke for å lure til seg medikamenter.  

Dette finner vi også hos Kappel et al. (2016), Potier et al. (2014) og Small et al. (2008) sine 

studier hvor de ansatte på brukerrommene hjelper brukerne med henvisninger til andre 

helsetilbud. Brukerrommene/ Sprøyterommene er da med på å bryte ned barrierene 

stoffbrukerne har til å oppsøke helsehjelp, ved et ikke- dømmende personell som har erfaring 

med de mange skadene injiserende stoffbruk fører med seg (Small et al. 2008). Nikolai 

forteller om forskjellsbehandlingen han opplever i helsevesenet:  

Jeg ønsker meg egentlig et system uten LAR hvor fastlegen skriver ut, har du vondt i ryggen 

så får du ryggmedisin, er du narkoman så får du den type medisin. Men det er to apoteker her i 

byen som har egen inngang for LAR-pasienter og sånn. Tenk om de hadde gjort det med 

fremmedspråklige a, at dem skulle gå inn den grå døra på sida liksom, det hadde blitt et 

ramaskrik uten like (intervjuer: ja, nei det jo litt stigmatiserende) Ja visst er det 

stigmatiserende og det er nedverdigende, at du ikke kan gå vanlige døra på apoteket fordi at du 

bruker en viss type medisin, det er kun to apoteker i Oslo som gjør det. Men der merker jeg 

veldig mye forskjell på holdninga da, (det) er vel det verste. 

Han forteller om hvordan rusavhengige blir forskjellsbehandlet i helsevesenet, ved å vise til at 

LAR- pasienter må gå i en egen luke for å hente ut medisinen sin. Han føler det er 

nedverdigende og synes det er måten i holdning de har til ham er det verste med det. Andre 

forteller om dårlige erfaringer med det ordinære helsevesenet i kraft av å være rusavhengig. 

En slik følelse av stigma og nedverdigelse ved å bli behandlet annerledes kan ses i lys av den 

relative dimensjonen av verdighet Edlund (2002) referer til. Hvor verdighet kan forandres, 

ødelegges og gjenopprettes. Denne dimensjonen av verdighet kan gjenopprettes gjennom 

mottakelsen de får på sprøyterommet, men også gjennom mer målrettede helsetilbud. Knut 

viser til hvordan fraværet av å bli behandlet som en «narkoman» i hverdagslivet er blitt 

forvandlet etter han begynte på substitusjonsmedisiner gjennom LAR. Han sier:  

Jeg merker det etter jeg begynte subutex på Villa MAR og sånn bare på holdninga liksom. Nå 

er det ingen som tar meg som narkoman lenger, nå blir jeg behandla som alle andre, som du 

blir behandla, i butikker og sånt, før var det liksom bare "kom deg ut". 

Ved å være i substitusjonbehandling blir ofte brukerne mer stabiliserte både i rusforbruk, 

økonomisk og helsemessig. Dermed kan informanten se litt mer «normal» ut, noe han også 

gjorde, enn å være tilsynelatende fysisk prega av sitt rusbruk og dermed bli behandlet deretter. 

Slik unngår man det den ytre dimensjonen av stigma som kan spottes for det nakne 

øye(Goffman 1963). 
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Sprøyterommet er drevet gjennom lavterskeltilbudet Prindsen Mottakssenter hvor det tilbys i 

tillegg til sprøyterommet, sprøyteutdeling, feltpleie og akuttovernatting. Informantene i mitt 

utvalg snakker bare positivt om feltpleien og hjelpen de får der. Det kom også frem at 

brukerne har dårlige erfaringer med legevakta hvor de føler de blir diskriminert som følge av 

sin status som rusmisbrukere. Neale (2001) viser til at injiserende stoffbrukere ofte er i 

kontakt med alminnelige helsetjenester og får hjelp. Likevel viser studien til at de blir møtt 

med fiendtlige holdninger i helsevesenet, skrevet ut tidligere enn de vil, føler ikke de får 

hjelpen de trenger og det legges skyld på brukerne ved at det selvforskyldt i eget rusbruk.  

Joakim forteller om alternative helsetilbud og betydning av det:  

Og jeg fikk en blodpropp med en gang og ble lagt inn på sykehus et døgn, så kasta dem meg ut 

(…) Det har jo dukket opp sånn som Gatehospitalet. Det må jeg jo bare nevne som et 

fantastisk sted for oss som har en del sår og del ting. Så (…) det stedet der har redda meg 

mange ganger. Nå er jeg på vei dit igjen på grunn av den blodproppen og det såret som ikke 

vil gro.  

Joakim forteller om hvordan slike tilbud er lettere tilgjengelig for denne gruppen mennesker, 

som ofte pådrar seg sår som følge av rusbruken sin. Han sier også det har redda ham mange 

ganger. Her ser vi hvordan spesialiserte helsetilbud for injiserende stoffbrukere er med gjøre 

helsehjelp lettere tilgjengelig. Joakim forteller videre om lavterskel helsetilbud for 

rusavhengige:  

Nå i den siste tiden har jeg brukt veldig mye Prindsen, for dem har fulgt opp såret mitt, men 

nå står jeg på liste til å komme meg inn igjen på Gatehospitalet (…) Bruker ikke legevakten 

før det er ytterst nødvendig, men det er blitt veldig mye bedre enn dem var. Jeg har ikke så 

mye dårlige erfaringer med legevakta lenger som jeg hadde tidligere. (…) Nei, det var dem 

rett og slett ikke tok vare på deg. Det var liksom, hvis du måtte ta kanskje å skjære opp en 

abscess, det er vondt altså, så var det liksom uten bedøvelse og bare skjære opp og trykke ut 

og noen leger var helt jævlige. Og så blei du kasta ut, så det var helt forferdelig. Men jeg må 

jo si de siste åra så har jeg hatt bare gode erfaringer med legevakta og sykehus generelt. Alltid 

noen sykepleiere som er drittfolk som hater narkomane og behandler deg deretter, generelt så 

er det ... (…) Bedret seg veldig etter vi fikk pasientrettigheter. (…) Noe er bra, noe er ikke så 

bra, men sånn er det jo, med nye ting, så jeg for min del føler ikke at jeg har tjent noe på det at 

jeg har fått pasientrettigheter nei. Er ikke det. 

Joakim forteller også her om bruken av feltpleien som er i samme bygg som sprøyterommet 

for å stelle et sår som ikke gror og skal videre inn til Gatehospitalet, en tjeneste for 

rusavhengige og hjemløse. Han forteller at han ikke bruker legevakta før det er ytterst 

nødvendig, men påpeker at det har blitt bedre med årene. Selv om han sier at 

pasientrettighetene de har fått bedret situasjonen, mener han at disse rettighetene ikke er noe 
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han har tjent på personlig, men tar i betraktning at dette et nytt fenomen. Han forteller om 

både leger og sykepleiere som behandlet ham annerledes i kraft av å være rusmisbruker. Dette 

vises det også til i Neale et al. (2001) studie hvor injiserende stoffbrukere forteller om å ikke 

bli tatt godt nok vare på, sendt hjem for tidlig og dårlige holdninger fra de ansatte. Det 

fortelles her om at det er gode og dårlige erfaringer og at dette avhenger av personalets 

holdninger til rusavhengige.  

Knut forteller om en episode på legevakten:  

Jeg brakk armen tvers av, og venta jo ja, det gjorde jeg på fredagen, og gikk på legevakta på 

tirsdagen, og da satt jeg 12 timer før jeg kom inn, jeg stupte to ganger inne på legevakta, en 

narkoman som så vidt klarte å gå på beina sjøl, eneste som kom og hjalp meg opp igjen, jeg så 

folk gikk inn og kom ut med fatle og alt sammen, mens jeg måtte sitte der og vente og vente, 

over 12 timer bare fordi jeg er rusmisbruker, registrert rusmisbruker. Så legevakta går jeg ikke 

på frivillig altså, da venter jeg heller og går på feltpleien i Urtegata eller Storgata (Prindsen), 

mye bedre. 

Han forteller her om en episode hvor han hadde brekt armen og hvordan han venta med å få 

behandling i flere dager før han oppsøkte legevakten. Injiserende stoffbrukere har vist seg å 

være en gruppe som oftere utsetter å oppsøke hjelp enn den generelle befolkningen (McCoy et 

al. 2001). Han «stupte» to ganger, det vil si svime av eller sovne, og fikk kun hjelp av en 

annen rusmisbruker. Å vente tolv timer på hjelp er ganske lang ventetid for et brudd, og han 

følte denne ventetiden ble forlenget i kraft i av han er registrert rusmisbruker. Ved å observere 

at andre kom inn og fikk behandling før ham bekrefter hans eget syn på at han blir 

forskjellsbehandlet. Han forteller at han ikke går der frivillig og heller benytter av helsetilbud 

som er rettet mot denne gruppen mennesker.  
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8 Diskusjon og avslutning  

Problemstillingen i denne studien var: Hvordan opplever brukere av sprøyterommet i Oslo 

sine besøk der, og hva sier de om dette tilbudet? 

Formålet med studien var derfor å se på hvordan brukere av sprøyterommet i Oslo opplever 

og benytter seg av tilbudet. For å svare på dette gikk jeg inn på tre videre forskningsspørsmål 

som skulle belyse problemstillingen min nærmere. Forskningsspørsmålene var som følger:  

 Hvordan fungerer sprøyterommet som et skadereduserende tiltak for brukerne og hva 

sier de om dette? 

 Hvilke utfordringer forteller brukerne om i møte med sprøyterommet? 

 Hvilke oppfatninger har brukerne om hvordan sprøyterommet bidrar til verdighet?  

Disse forskningsspørsmålene ble besvart gjennom tre analysekapitler, der hvert enkelt 

spørsmål ble tematisert i eget kapitel. Grunnlaget for analysekapitlene var kvalitative intervju 

med brukere av sprøyterommet. Denne studien har dermed tatt for seg åtte brukere av 

sprøyterommet sine erfaringer med sprøyterommet i Oslo. 

Trygghet og skadereduksjon 

Det første forskningsspørsmålet jeg ønsket å belyse i studien var: Hvordan fungerer 

sprøyterommet som et skadereduserende tiltak for brukerne og hva sier de om dette? Dette 

forskningsspørsmålet ble belyst i kapittel 5, hvor ulike forhold førte til en følelse av trygghet 

hos brukerne. Forholdene som skaper trygghet er også forbundet med skadereduserende tiltak.  

Innenfor skadereduksjon på rusfeltet og mer spesifikt for denne studien, injiserende stoffbruk, 

er sprøyterom en arena hvor det oppnås kontakt med denne gruppen mennesker og fremmer 

tryggere bruk av stoffer. Skadereduksjon er som nevnt tidligere en mer pragmatisk måte å 

forholde seg til stoffbruk på enn tidligere synspunkter der forbud og rusfrihet var en 

regjerende tankegang på hvordan man forholdt seg til illegal rusbruk (Hilton, Thompson, 

Moore- Dempsey & Janzen, 2001). Fremfor å bare ha rusfrihet som målet handler det om å 

gjøre det som er realistisk og oppnåelig her og nå, og anerkjennelsen av at stoffbruk 

forekommer hvor en heller kan lede stoffbrukerne inn i mer stabile former for bruk, tryggere 

bruk, unngå smittefare og så videre. Slik Small et al. (2012), Kappel et al. (2016) og Fairbairn 
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et al. (2008) gir sprøyterom brukerne en følelse av trygghet på flere måter enn å bare ha et 

trygt sted å injisere stoffene sine. 

For det første snakkes det om de sanitære forholdene som finnes på sprøyterommet hos mine 

informanter. Dette innebærer at de får utdelt rent brukerutstyr og kan injisere trygt i rene 

omgivelser. Informantene i denne studien utrykker trygghet i form av de sanitære forholdene 

som sprøyterommet tilbyr, som en av flere grunner til å benytte seg av sprøyterommet, dette i 

tråd med flere studier av sprøyterom (Wood et al. 2007, Olsen & Skretting 2007, 2009, 

Kappel et al. 2016). 

Blant informantene er det en bevissthet rundt at bruk av sprøyterommet kan føre til mindre 

skader som følger av injeksjonspraksis. Dette fant også Small, Moore, Shoveller, Wood og 

Kerr (2012) i sin studie. Skadereduserende tiltak kan også føre til at brukere tilegner seg 

praksiser som reduserer skader som følge av rusbruken. Dette er det Moore og Dietze (2005: 

276) kaller for «enabling environments». Ved at sprøyterommet tilbyr rene omgivelser og rent 

brukerutstyr lærer brukerne at dette er «riktige» måter/ under «riktige» forhold å injisere på. 

Slik er det en oppfatning blant brukerne om at sprøyterommet og de sanitære forholdene man 

finner der er med på å redusere skader og at dette er et bedre alternativ enn å injisere i 

offentligheten. Det er en bevissthet rundt at offentlig injisering ikke er gunstig for nærmiljøet. 

Mindre sprøyter og rester etter sprøytebruk ute handler om en annen dimensjon av hygiene, 

da den også omhandler den øvrige befolkningen. De fleste i mitt utvalg er også nokså gamle 

og henviser til hvordan situasjonen var før sprøyterommet åpna og mener selv at det har 

bidratt til å fjerne åpenlys bruk og brukte sprøyter. Small et al. (2012) viser til rasjonelle valg 

hos brukerne i sin studie. Brukerne kommer til en rasjonell beslutning om at sprøyterommet 

er et bedre alternativ, fordi det følger en risiko med ved å injisere i offentligheten. Kinnard et 

al. (2014) sier at det har blitt større bevissthet rundt forsvarlig kasting av sprøyter etter 

åpningen av sprøyterommet i København. Dette kan igjen ses i sammenheng med ‘enabling 

environments’, da brukere tilegner seg praksiser som reduserer skade. Det reduserer ikke kun 

skade for brukerne selv, men også for de som oppholder seg i nærheten. I Canada førte 

åpningen av sprøyterom også til en reduksjon av antall brukte sprøyter i området rundt 

sprøyterommet (Wood et al. 2005). Slik er sprøyterom både et skadereduserende tiltak for 

brukerne av sprøyterommet, men også for miljøet rundt.  

Informantene i denne studien bodde for det meste utenfor sentrum og vektla å ta i bruk 

sprøyterommet som et renere og mer hygienisk alternativ i forhold til å injisere i parker, 
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parkeringshus, toaletter, når de befant seg i Oslo sentrum. Ved å ta i bruk sprøyterommet 

endres disse omgivelsene, slik Moore og Dietze (2005) og Rhodes et al. (2006) nevner.  

Et videre skadereduserende tiltak sprøyterommet holder på med er veiledning som skal føre 

til tryggere injeksjonspraksis hos brukerne. Dette er for å unngå sår, skader på vener, fraråde 

dårlige injeksjonspraksiser og oppmuntre til gode måter å injisere på. Det er blant annet 

oppmuntret til å injisere muskulært. Informantene forteller også om hvordan de lærer bedre 

teknikker for å injisere og hvordan dette gjøres tryggest mulig. Hedrich (2004) skriver om 

hvordan sprøyterom/brukerrom gjør brukere mer bevisste på bedre injeksjonsteknikker og 

reduserer risikofylt atferd, dette vises det også til i Stoltz et al. (2007). På sprøyterommet i 

Oslo tillates også injeksjon i lyske og hals ved at de blir assistert av andre brukere i å injisere. 

Noe som ikke tillates i andre land, og blir sett på som en barriere til å ikke benytte seg av 

sprøyterom (Hedrich 2004, Fairbairn et al. 2010, DeBeck et al. 2012). Ettersom flere brukere 

ikke klarer å injisere på egenhånd, spesielt hvis de er abstinente, fungerer dette bra for å flere 

inn på sprøyterommet. Å undersøke denne formen for assistert injisering bør undersøkes 

nærmere. Når det foregår utendørs kan det føre til større doser enn selv har tenkt, bomme på 

injeksjonen og andre problemer (Fairbairn et al. 2010). Om andre sprøyterom i andre land 

også kan tillate dette, hvis det gjør at flere kommer i kontakt med sprøyterom.  

Informantene i denne studien utrykker bevissthet rundt farene ved å bruke vener i lyske og 

hals, men sier at det er lettvint ettersom de fleste andre vener er ødelagte og her får man 

«svar» (vellykket injeksjon) med en gang. Så her er ikke slike regler en barriere for å ta i bruk 

sprøyterommet. Det verdsettes av brukerne å komme til sprøyterommet ved at de mottar råd 

og tips på å finne brukbare vener til injeksjon. Noe som også nevnes i Kappel et al. (2016) 

studie. Dette er med på å redusere ytterlige skader på vener og dermed mindre sår som 

risikerer infeksjon når de går ut av sprøyterommet. Funnene i denne studien viser og hvordan 

det å injisere foran helsepersonell er med på å redde liv i form av intenderte 

injeksjonspraksiser, som kan medføre stor skade. Dette er også et skadereduserende tiltak som 

brukerne av sprøyterommet i denne studien er bevisste på og tar i bruk. Muskulære 

injeksjoner medfører mindre fare for overdose, men også øke faren for abscesser i musklene. 

Ved å ta i bruk denne formen for injeksjon krasjer det litt med brukernes gamle vaner fordi 

det ikke gir den samme effekten eller «rushet» som de får ved å injisere intravenøst. Det 

nevnes også at det trengs mer stoff for å oppnå ønskelig ruseffekt, ergo dyrere, og derfor ikke 

så ettertraktet. Det nevnes også at heroinet kan tyte ut igjen ved muskulær injeksjon noe som 
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gjør at de ikke vil risikere å sløse dosen på dette. Endringer av slike gamle vaner er vanskelige 

å endre slik Kappel et al. (2016) presenterer i sin studie.  

Slik som Small et al. (2012) finner i informantenes narrativ så har brukerne tatt til seg 

helsepersonellets språk og bruker dette språket for deres egne strategiske formål for å fremstå 

om ansvarlige stoffbrukere. Mine informanter snakker i noen tilfeller på slike måter, men å 

bruke sprøyterommet blir mer sett på som en nødvendighet for å ikke bli abstinent når en 

befinner seg i sentrum. Det er allikevel en viss representasjon av bruken, spesielt når det 

kommer til overdoser. Her vektlegges det at det er et trygt sted å injisere i tilfelle det skulle 

skje. Informantene mine utrykker en form for ansvarlig stoffbruk ved å ta i bruk strategier mot 

overdoser slik Moore og Dietze (2005) viser til. På sprøyterommet er brukerne ikke alene, de 

ansatte er til stedet, ambulansen kommer fort frem, og de har god tid til å injisere.  

Å forhindre overdoser og overdosedødsfall er en sentral målsetning i forhold til 

skadereduksjon. I et skadereduksjonsperspektiv har substitusjonsmedisiner vist seg å ha best 

effekt på å redusere dette, med hensyn til de som blir i behandlingen i forhold til de som 

dropper ut eller venter på behandling (Palmateer, Kimber, Hickman, Hutchinson, Rhodes & 

Goldberg (2010). Sprøyterommet tillater også brukerne å ta i bruk strategier for å forhindre 

overdoser, i motsetning til hva som kan finne sted utendørs. Funnene i denne studien viser at å 

dele den opprinnelige dosen i to, ved lav toleranse, utrykker informantene at det er lurt å 

benytte sprøyterommet på grunn av varierende styrke på heroinet. Bruken av flere stoffer 

samtidig øker faren for overdoser. Brukerne er ikke alene på sprøyterommet og kan ikke 

blande det ut med andre stoffer (Kerr et al. 2007, Moore & Dietze 2005, Olsen & Skretting 

2007). En konsekvens av å være på sprøyterommet og injisere der kan derfor i seg selv være 

preventivt med tanke på tilsynet brukerne får fra ansatte.     

Overdoser blir ofte nevnt av alle informantene i denne studien. Noen forklarer overdosen ved 

for sterkt heroin. Andre nevner at tryggheten på sprøyterommet gjør at brukerne tester 

grensene for hvor mye man egentlig tåler. Sprøyterommets egne rapporter har tatt opp denne 

hypotesen, men finner ikke tallmaterialet til å støtte den (Kjølberg & Lanass 2017). Overdoser 

forklares også ved at det er ønskelig med et høyest mulig rusnivå. Og at dette oppnås ved å 

være så nærme en overdose som mulig og at en vil ha seg en «real» dose når en først har 

kommet seg inn på sprøyterommet. Moore og Dietze (2005) viser til hvordan injiserende 

stoffbrukere forhandler mellom de ulike overdosestrategiene. Det forhandles med å injisere 

kjapt det heroinet en har kjøpt i frykt for arrestasjoner. Da forhandles en overdosestrategi ned, 
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i forhold til å teste heroinet ut først. Så kan det også tenkes at brukere av sprøyterommet 

injiserer det de har ervervet i frykt for å ha noe mer på seg når de går ut døra fra 

sprøyterommet. Dette kan tas i betraktning ettersom flere av informantene i denne studien 

forteller om hyppige konfrontasjoner med politiet utenfor sprøyterommet. Informantene 

vektlegger hvordan sprøyterommet er med på å redde liv i den forstand at helsehjelp er lett 

tilgjengelig og ambulansen kommer fort frem. I motsetning til overdoser andre steder hvor 

ambulansen kan slite med å finne frem, slik det også nevnes i Kerr et al. (2007) og Kappel et 

al. (2016). I andre land påpeker forskere en nedgang i overdoser i nærområdet rundt 

sprøyterommene i forhold til resten av byen (Kennedy, Karmaouzian & Kerr 2017).  

Ved at alle informantene sier at overdoser forekommer ganske ofte, viser det til hvordan 

sprøyterommet er med på å redde liv. Slik Johansen (2002) skriver så er en overdose teknisk 

sett å sovne, noe som kan være en ønskelig effekt. Mens stoffbrukerne ikke definerer en 

overdose før en slutter å puste. Her kan vi også trekke fra Duff (2010) som viser til at slike 

tiltak som gjør det mulig å innta stoffer også utgjør fare for brukerne. Ved at informantene 

beskriver at det er «ønskelig» å komme så nær overdosen som mulig så kan jo sprøyterommet 

fungere som et trygt sted for å tøye disse grensene. Det er likevel få overdoser som finner sted 

på sprøyterommet, 0.94% av 35 223 injeksjoner i 2015 og 0.88% av 33 140 injeksjoner endte 

med overdose. Av disse var 147 av de oppgitt som større dose som forklaring på overdosen, 

og sprøyterommet i Oslos egne rapporter støtter ikke opp om at det er flere overdoser fordi de 

føler seg trygge der (Kjølberg & Langaas 2017).  Det er en liten gruppe som tar gjentatte 

overdoser og sprøyterommet har reddet livet til disse høyrisikobrukerne, så ved å se på det litt 

pragmatisk så er det bedre at de gjør det der enn andre steder hvor livreddende hjelp ikke er 

like kjapt på stedet. Wood et al. (2005) har vist at sprøyterom er attraktivt for denne gruppen 

høyrisiko stoffbrukere.  

En annen trygghet brukerne forteller om er fraværet av politi når de benytter seg av 

sprøyterommet. Denne tryggheten kommer frem ved at de ikke er i fare for å få stoffene sine 

konfiskert, bøtelagt og bli abstinente som følge av dette. Dette nevnes også i flere studier 

(Fairbarn et al. 2008, Kappel et al. 2016, Small et al. 2012). Dette handler ikke om 

skadereduksjon per se, men om brukernes egne behov.  

Et annet funn i denne studien er hvordan sprøyterommet reduserer gatekulturen, som preges 

av lite tillit, mye luring og stjeling (Johanen, 2002). Fairnbairn et al. (2008), Kappel et al. 

(2016), Small et al. (2012) redegjør for at sprøyterommene reduserer farene ved ran, deling av 
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brukerutstyr og ga dem trygghet på flere måter. Å fjerne faren for å bli ranet blir også nevnt i 

denne studien. Men det skaper også et sted hvor folk kan være snille med hverandre i form av 

å la andre, mer abstinente gå i køen foran dem. Sprøyterommet et fristed, der brukerne får en 

«pause» fra den røffe gatekulturen de ellers er en del av.  

Utfordringer 

Det andre forskningsspørsmålet jeg ønsket å belyse var: Hvilke utfordringer forteller brukerne 

om i møte med sprøyterommet? Dette forskningsspørsmålet ble belyst i kapitel 6. I dette 

analysekapitelet kom det fram ulike utfordringer rundt sprøyterommet som informantene 

diskuterte. 

Den første utfordringen informantene mine kommer inn på er den upresise oppfattelsen av 

straffefrihet. Straffefriheten brukerne er gitt for en brukerdose heroin fungerer i praksis slik at 

den kun gjelder innenfor sprøyterommets lokaler. Som nevnt tidligere så skal ikke politiet stå 

utenfor sprøyterommet for å ta brukerdoser. Informantene i denne studien forteller om andre 

forhold, hvor de kan møte politiet utenfor døra, eller blir stoppet på vei til sprøyterommet. 

Olsen (2017) skriver om hvordan politiet da bruker bortvisninger, altså man kan ikke 

oppholde seg i sentrum for den gitte perioden. Funnene i denne studien belyser at brukerne 

opplever innsats fra politiet utenfor sprøyterommet og blir bortvist fra sentrum. Dette 

oppleves som problematisk for brukerne ettersom de da ikke har noe sted å være. 

Informantene i denne studien utrykker allikevel at politiet ikke utgjør noen hindring for å ta i 

bruk sprøyterommet. Det er en oppfatning om at så lenge en bare bruker så blir en ikke 

stoppet og sjekket av politiet, men om en henger rundt og selger risikerer en å bli konfrontert 

av politi. Politiet i Oslo har ikke vist seg å være en hindring for å ta i bruk skadereduserende 

tiltak som sprøyterommet (Olsen 2017), slik det er presentert i andre studier (McNeil & Small 

2014, Cooper et al. 2005). Her kunne en kanskje gjort litt mer som Danmarks modell rundt 

brukerrommene, hvor politiet ser mer til ro og orden, fremfor nulltoleranse angående 

stoffbruken (Houborg, Frank & Bjerge 2014). 

Denne studien har også belyst at brukerne har en litt upresis oppfattelse av hva straffefriheten 

inne på sprøyterommet innebærer. Noen ga uttrykk for at den ga tillatelse til å ha på seg en 

brukerdose på vei til sprøyterommet, noe som ikke er tilfellet. Dette kan nok også skyldes i 

hvordan informasjon spres innad i miljøet, som det gjorde under oppstarten av 

metadonprosjektet som Frantzsen (2011) undersøkte, hvor informasjonen om opptaket til 
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metadonprosjektet sprikte. Informantene i denne studien ga utrykk for at politiet ganske ofte 

ransaket brukere i området rundt sprøyterommet. Det kan tenkes at de overdriver litt for å øke 

oppmerksomheten rundt deres situasjon. De ser ikke på seg selv som kriminelle i kraft av å 

være avhengige av illegale rusmidler og presenterer da gjerne disse historiene for å fremme et 

syn på seg selv. Det nevnes likevel av alle og dette er med på å belyse dilemmaet mellom 

sprøyterommet og norsk narkotikapolitikk hvor kjøpt, bruk og besittelse er ulovlig.  

Informantene i denne studien kommer også inn på forskjellige begrensninger når de forteller 

om sprøyterommet. For det første nevner de kø utenfor sprøyterommet som et problem. Kø på 

sprøyterommet byr på flere problemer, da oppstår det ufin oppførsel på grunn av at de blir 

abstinente i køen. Som det tidligere har blitt nevnt er abstinensene ved mangel på heroin 

veldig ubehagelige. Andre velger å dra fra sprøyterommet og heller oppsøke et annet sted i 

frykten for å bli abstinente. Dette hindrer målet om skadereduksjon, da injisering av stoff kan 

skje utendørs, uten tilgang på rent og sterilt brukerutstyr. Slik kan kø være med på å forhindre 

skadereduksjon. Sprøyterommet i Oslo er lite, det er kun plass til åtte om gangen i 

injeksjonsrommet. Å utvide kapasiteten hadde løst køproblemene og fått flere til å bruke 

sprøyterommet. Ettersom det er et gjennomsnitt på 96,6 (egne beregninger) injeksjoner per 

dag på sprøyterommet er dette et lavt antall injeksjoner sett opp mot 10 500 injeksjoner med 

narkotika (tall fra 2009) i Oslo per dag (Ot.prp. nr. 59 2008–2009).  Kerr et al. (2007) kom 

frem til i sin studie at kø fører til at bruken forgår utenfor sprøyterommet. Kø og 

kapasitetsproblemer er også noe som nevnes i rapporten til Olsen og Skretting (2007).  

For det andre nevner informantene at det ikke er lov med ande stoffer inne på sprøyterommet. 

Dette blir sett på som en videre begrensning. At det ikke er tillatt med andre stoffer enn heroin 

respekteres for det meste, men flere viser til hvordan de lurer i seg andre stoffer. Dette bryter 

da både med reglene og øker sjansen for overdose. Det kommer også frem at en ikke blir rusa 

dersom en ikke blander diverse piller, eller amfetamin opp i blandingen med heroin. Denne 

bruken finner da sted andre steder og utgjør dermed større risiko for brukerne. I et 

skadereduksjonsperspektiv er det bedre å oppholde seg på sprøyterommet når det blir inntatt 

flere stoffer, fordi sjansen for overdose øker. Da denne bruken også finner sted utenfor 

sprøyterommet er også risikoen for uhygienisk bruk større og dermed blir ikke 

skadereduksjonsmålene oppnådd. Andre land har regler for at det ikke er lov til å blande 

stoffer på sine sprøyterom, men det er ikke kun heroin som er lovlig, slik det er i Norge. 

Derav kan brukerne av andre stoffer, som for eksempel amfetamin og kokain injisere under 
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kontrollerte og trygge omgivelser på sprøyterom. Restriksjonen på kun heroin begrunnes med 

overdose fare, signaleffekt og at det byr på problemer med FN narkotika konvensjon 

(Ot.prp. nr. 56 2003–2004).  Det er likevel ikke noe krav om å ikke ha brukt andre rusmidler 

før en kommer inn på sprøyterommet, da dette oppgis i resepsjonen før brukerne får komme 

inn.  

Andre funn er om utfordringer knyttet til sprøyterommet med tanke på brukernes oppførsel, 

men også strengere krav rundt bruken av sprøyterommet. Flere av brukerne forteller at de har 

et ønske om strengere krav til brukeren. Dette omhandler at de som benytter seg av 

sprøyterommet ikke skal bruke for lang tid, som kan skape kø. En annen ting de mener det 

burde være strengere krav rundt kontrollen av dosene som blir tatt. Informantene mine ønsker 

selv disse kravene for å motvirke kø, dårlig oppførsel og overdoser.  

Verdighet 

Det tredje forskningsspørsmålet jeg ønsket å belyse i denne studien var: Hvilke oppfatninger 

har brukerne om hvordan sprøyterommet bidrar til verdighet? Dette forskningsspørsmålet ble 

belyst i kapitel 7. Informantene i mitt utvalg kommer frem til at sprøyterommet er med på å 

bidra til verdighet. Det handler om sprøyterommet, men også om relasjonen til de ansatte.  

I sprøyteromsloven er verdighet avgrenset til det å tilby hygieniske rammer for injisering. 

Dette står i stor kontrast til verdighetsarantien i eldreomsorgen, som blant annet er ment for å 

sikre verdig, trygg og meningsfull alderdom. Selv om verdighet i en slik forstand ikke er 

lovpålagt ved sprøyterommet, ville jeg finne ut om sprøyterommet bidrar til verdighet på 

andre måter enn kun en hygienisk ramme for injisering. Jeg har sett på den relative formen for 

verdighet som er beskrevet av Edlund (2002), da denne verdigheten kan forandres og er 

påvirket av kultur og samhold. Jacobson (2007) sosiale verdighet likner på den relative 

verdigheten, da den kan rangeres, skaleres og gis. Dette er en form for verdighet som 

samfunnet kan gjøre noe med, for eksempel gjennom tiltak som sprøyterommet. Selv om 

verdigheten her kun handler om hygieniske rammer for injisering er økt verdighet i seg selv 

en helt særnorsk målsetning, som ikke finnes i andre land. 

Sprøyterommet skaper verdighet hos informantene ved at de slipper å injisere i det offentlige, 

der familie og bekjente kan gå forbi. Sprøyterommet blir også verdsatt, da livet på gata blir 

tematisert som problematisk. Når det kommer til forskningsspørsmålet om verdighet, viser 



78 

 

funnene i denne studien at de opplever en form for kontekstuell verdighet på sprøyterommet. 

Verdigheten belyses ved at de slipper å ta del i nedverdigende injeksjoner på gata og de har et 

område hvor bruken er akseptert og ikke fordømmes. Det vektlegges også hvordan det er et 

fravær av stigma som de ofte føler på i kraft av å være stoffmisbrukere. Andre forteller at det 

ikke nødvendigvis øker deres verdighet, men samfunnets ved å fjerne den åpenlyse bruken 

som de selv er innforstått med ikke er et ønskelig syn. 

De ansatte på sprøyterommet er i stor grad med å gi brukerne en opplevelse av verdighet. Her 

får brukerne et sted hvor de føler seg velkommen, blir tatt imot og respektert og lyttet til. Det 

fortelles om at de ansatte følger opp brukerne med fordomsfrie holdninger. Følelsen av et 

gjensidig forhold er betydningsfullt for følelse av verdighet (Honneth 2008). Den gode 

kontakten mellom ansatte og brukerne er også viktig med tanke på oppnåelse av kontakt og få 

brukerne inn i behandling. Flere av informantene forteller om at de får hjelp til å komme i 

kontakt med andre hjelpende institusjoner gjennom sprøyterommet. Informantene mine 

kommer inn på at de ansatte ser på dem som normale mennesker, noe de sjeldent opplever 

ellers i samfunnet. Slik er de ansatte med på å skape verdighet hos brukerne av 

sprøyterommet. 

Informantene kommer videre inn på stigma og forskjellsbehandling de møter i det allmenne 

helsevesenet. De forteller om å føle seg stigmatisert i kraft av å være rusavhengige. 

«Outsider» rollen er et produkt av en prosess som involverer reaksjoner fra andre på den 

avvikende atferden. Stempelet de har fått som rusavhengige forsterker den avvikende 

adferden som allerede finner sted (Becker 1973).  

Noen av informantene i denne studien føler at de ikke blir tatt på alvor og at de ikke blir hørt. 

Dette er også en grunn for å ikke oppsøke allmenne helsetjenester. Barrierene for å oppsøke 

legehjelp blir brutt ned ved bruk av sprøyterommet, ved at de ansatte ikke er dømmende og 

brukerne føler seg sett og hørt. Dette har også flere andre studier funnet (Kappel et al. 2016, 

Potier et al. 20014, Small et al. 2008). Flere av informantene i denne studien trekker frem mer 

målrettede helsetilbud, som de sier er med på å bidra til verdighet.  

Sprøyterommet i Oslo er det Hedrich (2004) kaller et integrert sprøyterom, ved at det er andre 

lavterskeltilbud der som akuttovernatting og feltpleie i samme bygg. Det de vektla var kjapp 

behandling og de følte at de ble tatt på alvor og fraværet av fordømming, som de følte på når 

de oppsøkte legevakten, slik Neale et al (2006) viser at injiserende stoffbrukere ofte blir møtt 
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med. Det finnes flere slike tilbud i Oslo, feltpleie i Urtegata, 24- sju, Gatehospitalet og 

Sykepleiere på Hjul. Small et al. (2008) og Kappel et al. (2016) viser til hvordan sprøyterom 

øker kontakten med denne gruppen og gjør at sår og lignende blir oppdaget og dermed kan 

henvises til helsetjenester i regi av sprøyterommene. Dette forteller også informantene i denne 

studien om, ettersom flere viser til dårlige erfaringer med legevakta.   

Når informantene snakker om sprøyterommet og egen bruk snakker de om friskmelding og 

ikke rus. Dette kommer av at de ser på seg selv som syke. Heroin er deres medisin for å bli 

«friske». Derfor er flere informanter i studien av den oppfatning at bruk av heroin ikke hører 

hjemme i justissektoren, men i helsesektoren. En grunn for at det snakkes om å være syk og 

det å bli frisk, er de store abstinensene som trer i kraft hvis nivået av heroin ikke 

opprettholdes. Disse abstinensene kan minne mye om sykdom, som føles sterkt på både kropp 

og sjel. Selv om det ofte blir snakket om å være syk og om å bli frisk gjennom injisering av 

heroin på sprøyterommet og utenfor, snakker noen om rus. Det er kun snakk om rus når det er 

større doser, hvis det er noe å feire eller om det blir tatt flere stoffer samtidig. 

Om sprøyterommet kan sies å bidra til økt verdighet for brukerne vil det kunne sies at det gir 

en form for kontekstuell verdighet. Ved å forstå den relative verdigheten slik det er presentert 

av Edlund (2002) så utrykker brukerne seg verdsatt, forstått, sett og respektert inne på 

sprøyterommet. Utover dette er verdighet en subjektiv følelse, som gjøre det vanskelig å si 

noe sikkert om akkurat hva som fører til en følelse av verdighet.  

Denne studien har belyst åtte brukeres erfaringer med sprøyterom. Studien belyser hvilke 

erfaringer brukerne har, både med tanke på gode og utfordrende opplevelser. Det ligger inne 

til vurdering at Norge skal åpne for inntak av andre rusmidler enn kun heroin på 

sprøyterommet og andre inntaksmetoder som røyking av stoffer. Dette anser jeg for gode 

vurderinger på grunnlag av informantenes opplevelser med sprøyterommet i denne studien. Ut 

ifra et skadereduksjonsperspektiv vil røyking av heroin redusere skadene brukerne får av 

injisering. Ved å tillate andre stoffer vil flere brukere, for eksempel brukere av amfetamin 

kunne benytte sprøyterommet. Dette er igjen ønskelig med tanke på de skadereduserende 

målene. Rusreformen, som er under behandling, tar sikte på å endre myndighetenes 

reaksjoner mot personer som bruker og besitter narkotika. En slik reform vil gjøre at brukerne 

kanskje ikke føler seg jaget i like stor grad, som det kommer frem i denne studien. Videre 

studier kan undersøke denne problematikken nærmere.  
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