
Årsmelding 2010 - Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) 
 

 
 
 
Årsmøte fant sted 02. juni 2010. 
 
Styret 2010 - 2011: 
Leder:    Arild Knutsen 
Nestleder:    Heidi Horgen  
Styremedlem: Nina Helen Sølling 
Styremedlem: Eva Magdalena Stambøl 
Styremedlem: Tonje Jevari 
Varamedlem: Gry Baltzersen 
Varamedlem: Johan Wiqvist 
Varamedlem: Lars Bele. 
 
I 2010 har ble det avholdt månedlige styremøter i FHN. 
 
 
Medlemmer: 
Medlemstallet pr. 31.12.2010 var 554. 
FHN arrangerte åtte åpne medlemsmøter i Oslo i 2010. 
 
 
Ansatte: 
FHN har i 2010 hatt to ansatte, hele og deler av året.  
 
Arild Knutsen har vært ansatt som leder. Knutsen har i perioden: 
1.1.2010-31.5.2010 vært lønnet for enkelt timer og i perioden 
1.6.2010-31.12.2010 har Knutsen hatt tilsvarende 50 prosent lønn.  
 
Tonje Jevari har vært ansatt i administrativ stilling, 
100 prosent fra 1.8.2010-31.12.2010. 
 
 
Frivillige: 
Antall frivillige har i løpet av 2010 har vært varierende, og med varierende innsats. 
Aktive brukere med ustabil tilværelse har i perioder vært helt fraværende. Andre har 
vært aktive tilnærmet daglig gjennom hele året. Til sammen regnes antall aktive 
bidragsytere til 15 personer. Både brukere og brukervenner.  
 
I november 2010 ble det åpnet for forsøk med arbeidspraksis for en bruker hos FHN, 
som et samarbeid mellom Kvalifiseringsprogrammet i NAV og FHN. 
 



Nettside: 
Hjemmesiden www.fhn.no har vært prioritert, utviklet og kontinuerlig oppdatert. 
 
 
Lokaler: 
Oslo. I oktober flyttet vi fra Nedre Slottsgate 7. (13 kvm.) til Arbeidersamfunnets 
Plass 1. (63.5 kvm) 
 
 
Oppsøkende virksomhet og oppfølgningsarbeid: 
FHN har i økende grad jobbet med oppsøkende virksomhet i Oslo og omegn i 2010. 
Med utdeling av diverse brukerutstyr, formidling av hjelp, deltakelse på 
ansvarsgruppemøter og individuell oppfølgning av problembrukere og pårørende. Vi 
har også deltatt på flere hjemmebesøk, både med unge eksperimenterende og med 
problembrukere. En kjerne på fem personer har vært kontinuerlig aktive med dette og 
tilliggende oppgaver, på nær daglig basis. 
 
 
Media: 
FHN har i 2010 hatt godt over hundre oppslag og innlegg i mediene. De fleste er 
linket til fhn.no.  
 
Styreleder Arild Knutsen har vært involvert i de fleste oppslagene, men også Heidi 
Horgen, Nina Helen Sølling, Gry Baltzersen og Michelle Alexandra Muren har stilt 
opp for media som FHN-representanter i 2010. 
 
 
Internutvalg i FHN: 
I anledning høringsrunden til Helse- og omsorgsdepartementet, om 
Stoltenbergutvalgets: Rapport om narkotika, har styret nedsatt en gruppe bestående 
av styrets medlemmer, til å utforme høringssvaret.  
 
 
FHN-representasjon og deltakelse: 
FHN sto på plakaten på: 
Debatt med Marita Stiftelsen, på Kristelig Folkepartis Ungdoms ruspolitiske seminar.  
Temaseminar i Humanismens Hus, om human narkotikapolitikk.  
Internseminar for Frelsesarmeens rusomsorg, i Bergen. 
Buskerud Senterpartis Fylkesårsmøte i Kongsberg.  
Foredrag for ansatte på Dikemark Sykehus. 
Seminar, i en narkotikapolitisk seminarrekke, arrangert på Universitetet i Oslo. 
Foredrag på Senterungdommens årskonferanse. 
Diverse forelesninger på Diakonhøyskolen. 
Debatt hos Trondhjem Studentsamfund om legalisering av cannabis. 
Stiftelsesmøtet til Ungdom for human narkotikapolitikk.  
Forelesning for studenter på Juridisk fakultet, Institutt for kriminologi. 
Debatt med Landsforbundet Mot Stoffmisbruk på Oslo Katedralskole. 
Appell på Marihuanamarsjen. 
Seminar arrangert av Rådet for psykisk helse. 

http://www.fhn.no/


Helsekonferansen 2010, som ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet i 
samarbeid med Helsedirektoratet. 
Seminar hos Venstre, St. Hans haugen. 
LAR-konferanse på Klækken hotell. 
Seminar på Karlsøyfestivalen. 
Narkotikapolitisk debatt på seminar i Haugesund. 
Paneldebatt på LAR-konferansen 2010. 
Møte for alle ansatte på Villa Mar- sentrene i Oslo.  
Seminar for lavterskelansatte i Nord-Trøndelag. 
Seminar for rusomsorgsarbeidere i Drammen og omegn, på en konferanse om 
cannabis.  
Debatt med Knut Reinås, på Institutt for kriminologi. 
Ruspolitisk seminar på Kampen, arrangert av Arbeiderpartiet. 
Alternativ Juls førjulsarrangement i Florø. 
Narkotikapolitisk debattmøte, arrangert av Rødgrønt debattforum. 
Helse- og omsorgsdepartementets høringskonferanse om Stoltenbergutvalgets 
Rapport om narkotika.  
 

 
 
 
 
Øvrig representasjon: 
FHNs representanter har deltatt ved et høyt antall konferanser og seminarer. I 
årsmeldingen vil vi trekke fram vår deltakelse på: 

 Seminar om Correlation Network, av og med uteseksjonen i Oslo. 

 Tre dagers seminar om oppsøkende arbeid, i Porto, Portugal, sammen med 
Uteseksjonen i Oslo. 

 Nasjonal LAR-konferanse på Gardermoen. 

 Narkotikapolitisk seminar på Stortinget. 

 Stoltenbergutvalgets pressekonferanse. 

 Åpningen av Rusakuttmottak på Aker Sykehus. 

 Seminar med Jesper juul, arrangert av avrusningsenheten P22. 

 Seminar om Bruce Alexanders Rat Park, på 24sju. FHN fikk i oppdrag å vise 
Bruce Alexander litt av byen etter seminaret. 

 
FHN besøkte også Senter for seksuelt misbrukte menn. 
 



 
Heroin.no 
Kristoffer Joner og Bjørn Arne Odden opprettet hjemmesiden heroin.no. De 
produserte to reklamefilmer (Med Erik Thorstvedt og Odd Børretzen) for en ny 
narkotikapolitikk, med særlig fokus på heroinassistert rehabilitering. FHN var i møter 
med de to opphavspersonene før lansering og bidro til nettsiden med artikkel og 
video. 
 

 
 
 
Øvrig aktivitet: 
 
FHN har: 

 Stilt til møter og byvandringer med diverse Stortings- og kommunepolitikere.  

 Bistått en rekke forskere, journalister, kunstnere, politikere og studenter med 
møter, innspill og opprettelse av kontakt med brukere. 

 Deltatt på et møte med Uteseksjonen om oppsøkende virksomhet.. 

 Tatt med en gruppe brukere og tillitsvalgte på teater. 

 Deltatt på Kirkens Bymisjons grillfest for brukere.  

 Besøkt forskjellige lavterskeltiltak rundt i landet. 

 Hatt møte med ansatte på behandlingsinstitusjonen Veslelia, i Brumunddal, for 
oppdatering på arbeid med rusmestring. 

 Vært Oslo-guide for en gruppe rusbehandlere fra Litauen, på oppdrag fra 
Rehabpiloten.  

 
FHNs leder ble gitt i oppdrag å skrive innspill til manuskript til en kommende utgivelse 
av en fagbok på rusfeltet, om Brukerstyrt ambulant tilnærming. Knutsens innspill 
medførte nytt oppdrag; å skrive etterord i samme bok.  
 
 
Eksterne råd og utvalg: 
FHN har deltatt fast i møter med brukerorganisasjoner hos Helsedirektoratet, 
Fagrådet på rusfeltet, SERAF og i en sammenslutning av brukerorganisasjoner som 
heter Riktig Retning.  
 
FHN var fast møtende med representant i referansegruppen til lavterskeltiltaket 
24sju. 



 
FHN var fast møtende i ressursgruppe for en forsker. Om sammenheng og 
konsekvenser vedrørende rusbrukeres bruk av det offentlige rom. 
 
FHNs leder ble i 2010 valgt inn i redaksjonsrådet til Rus & Samfunn. 
 
 
Egne arrangementer: 
Foreningen for human narkotikapolitikk har hver første onsdag i måneden arrangert 
minnemarkeringer for overdoseofre utenfor Stortinget. 
 

 
 
28. august: FHN arrangerte aksjon mot politiets jaging av hjelpere. 
Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg og bystyremedlem Trond Jensrud (Begge 
Ap) stilte opp for å gi sin støtte.  
 
18. november 2010: Stoffbrukerdagen: 
FHN fulgte opp de to foregående års aksjoner, igjen med tog av rusmiddelavhengige 
og støttespillere fra Plata, til appeller på Eidsvolls Plass, og så inn på Stortinget for to 
timers høringsmøte. Aksjonen er etablert som aksjon med navnet: Stoffbrukerdagen. 
I år rettet vi særlig oppmerksomheten mot truslene om nedleggelse av Natthjemmet. 
Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet var vertskap. 
 
 

 
 
 



30. november:  
Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN), Hiv-Manifestgruppen og Prostituertes 
interesseorganisasjon i Norge (PION) varmet opp til Verdens Aids-dag med faglig 
vorspiel. De tre organisasjonene arrangerte seminar om kriminalisering som politisk 
virkemiddel mot helsemessige og sosiale utfordringer: 
 
 
Utmerkelser: 
Arild Knutsen ble kåret til Årets Oslo-borger av avisen Aftens lesere i desember 
2009. 
Arild Knutsen ble i februar 2010 kåret til Årets navn av Østkantavisas lesere. Han fikk 
da tildele kr. 10.000,- til et ideelt formål og valgte: Kirkens Bymisjons Helsestasjon for 
papirløse. 
Arild Knutsen ble i desember 2010 tildelt    
Stortingets Presselosjes toleransepris for 2010.  
Kr. 10.000,- ble da tildelt FHN. 
 
 

 
 

 
 
Studietur: 
Gry Baltzersen, Heidi Horgen, Johan Wiqvist, Tonje Jevari, Nina Sølling og Arild 
Knutsen besøkte diverse rusomsorgstiltak i Århus, Danmark. Inkludert den 
nyopprettede heroinklinikken. Formålet var i hovedsak å innhente kunnskap om 
organisering og drift av væresteder og aktivitetstilbud i forhold til eget arbeid og 
utvikling mot et større brukerstyrt og brukerdrevet aktivitetssted, samt politisk 
nytteverdi. 
 



 
Gjennomførte kurs: 
Nina Helen Sølling har gått på kurs i Nada-terapi og tilbudt øreakupunktur på FHNs 
kontor.  
Gry Baltzersen har påbegynt kurs i Mindfulness (Oppmerksomhetstrening). 
 
 
Internasjonalt: 
FHN er medlem av 

 Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner. 

 Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies. 

 NAMA, National Allliance for Methadone Advocates.  
 
Heidi Horgen, Tonje Jevari og Arild Knutsen deltok på den danske Brugerforeningens 
årlige minnemarkering for overdoseofre. Knutsen holdt et innlegg under markeringen.  
Arild Knutsen deltok på narkotikapolitisk konferanse på Folketinget i København. 
Eva Magdalena Stambøl samarbeidet med representant fra den meksikanske 
brukerorganisasjonen/skadereduksjonsorganisasjonen Espolea i Mexico City, samt 
besøkte en psykiatrisk bydelsklinikk i Havanna, Cuba.  
Heidi Horgen, Nina Sølling, Johan Wiqvist og Arild Knutsen deltok på Svenska 
Brukarföreningens årlige narkotikapolitiske seminar. 
 
 
Honorarer: 
FHNs styre valgte å honorere de mest aktive tillitsvalgte i 2010: 
 
Kr. 4000,- til 3 tillitsvalgte. 
Kr. 1000,- til 1 tillitsvalgt 
Kr.   500,- til 2 tillitsvalgte. 
 


