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En bedre og mer human ruspolitikk
Formålet med ruspolitikken er å redusere skadene rus påfører både samfunnet og
enkeltmennesket. Rusmisbruk og avhengighet er ikke bare en stor belastning på den enkelte, men
også på venner og familie. Det er svært vanskelig for barn å vokse opp i hjem med foreldre som er
rusavhengige og alt for mange dør tidlig på grunn av rusmisbruk. Det overordnede målet med
ruspolitikken må derfor være å redusere forbruket av rusmidler og skadene disse medfører.
Heroin er et tungt rusmiddel som er utbredt i Norge hos de som av SIRUS regnes som
problembrukere og har vært det i mange år. Mange brukere av heroin selger stoffet illegalt for å
finansiere eget forbruk. På den måten skapes en ond sirkel der brukerne pusher stoffet på
hverandre og selger har en egeninteresse av å holde egne brukere avhengige. Mennesker som er
tilbøyelige til å bruke heroin viser som regel svært sammensatte problemer som bør løses ved
behandling gjennom helsevesenet, mens problemene forverres av omgangen i det kriminelle
miljøet som forsyner brukeren med heroin.
Mange forskningsrapporter tyder på at det er ikke forbud eller legalisering av stoffene i seg selv
som avgjør om bruken av stoffene blir mer eller mindre utbredt og om helsetilstanden på brukerne
bedres eller forverres, men vel så mye det generelle velferdsnivået og helse- og
rehabiliteringstilbud til brukerne. En rapport utgitt i “Journal of Public Health Policy”,
konstaterer at “Changes in rates of use appear to be more strongly connected with changing
perceptions of health risks rather than availability or any changes in the legal status of the drug.”
Flere stater har gjort forsøk med heroinassistert behandling. Rapporten «New heroine-assisted
treatment» utgitt av EMCDDA i 2014 viser svært positive resultater hva gjelder bedring i brukernes
fysiske og psykiske helse, evne til å fungere sosialt og kraftig reduksjon i kriminell aktivitet,
spesielt brukere som også selger stoffet. I Sveits sank andelen heroinbrukere som også solgte
stoffet fra 43 % til 6 % blant de som deltok i programmet.
Etter å ha sett de positive resultatene fra heroinassistert behandling mener Unge Høyre at dette
bør prøves i Norge. I tillegg er Unge Høyre positive til sprøyterom. Norge er blant de landene i
Europa med størst andel overdosedødsfall. Sprøyterom kan redusere antallet overdoser i tillegg til
å bedre brukernes helse gjennom reduksjon av sykdommer. Brukerne av sprøyterom er imidlertid
nødt til å injisere stoffet, ettersom røyking ikke er tillatt på sprøyterom. Inhalering av narkotiske
stoffer fremfor injisering minsker sjansen for overdose betraktelig, derfor bør det også tillates å
røyke heroin på sprøyterom.
Med over 7000 personer i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) har LAR-systemet blitt det mest
omfattende rehabiliteringssystemet i norsk ruspolitikk. Det er hevet over tvil at LAR har vært et
viktig bidrag til rusbehandlingen og hjulpet mange tilbake til en ordnet livsform. Brukere av LAR
henter ukedoser av Subutex eller Metadon, og må ta urinprøver hyppig for å vise at de ikke bruker
andre medisiner eller stoffer ved siden av.
Situasjonen i dag er slik at dersom det oppdages sidebruk gjennom urinprøvene, kan man gå fra å
tildele pasienten medisin for en uke om gangen, til at dosen deles ut ved oppmøte daglig. Men
ettersom man ikke sanksjonerer sidebruk eller lekkasjer ved å ta ifra pasientene
substitusjonsmedisinen helt, hindrer ikke kontrolltiltakene at pasientene tar andre medikamenter
utenom LAR-medisinen. Brukerne av LAR opplever systemet som tungvint og mistenkeliggjørende,
og veien til svartemarkedet er kort for mange brukere. Ved å la fastleger dele ut gratis metadon,
subutex og andre preparater til rusavhengige gjør man det lettere å få hjelp, samtidig som man
begrenser faren for at de skal benytte seg av svartemarkedet.
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Sikre god behandling til rusavhengige, med tilstrekkelig kapasitet
Innføre forsøksordning med heroinassistert behandling
Åpne flere sprøyterom
Tillate å røyke heroin på sprøyterom
At fastleger skal kunne dele ut gratis metadon, subutex og andre preparater til
rusavhengige
Beholde straffene for bruk og besittelse av narkotika, men i større grad prioritere
helsefaglige tiltak
Ha en NOU om konsekvensene av forbudslinjen
Styrke tiltak som sikrer oppfølging og ettervern av rusmisbrukere

