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Årsmøtet fant sted 12. juli. 
 

Styret 2017 – 2018: 
Arild Knutsen 

Torstein Bjordal 

Conrad Jacobsen 

Janne Andresen 

Elise Theodorsen 

Vara: Michelle A. Muren, Thomas Gabrielsen og Thomas Kjøsnes,  

 

Medlemmer: 
Antall medlemmer pr. 31.12.2017 var 1057. 

 

Ansatte. 
FHN har i løpet av 2017 hatt 3 ansatte, gjennom hele eller deler av året. I 2017 har der vært utført 

arbeidsutprøving/arbeidstrening i samarbeid med NAV, samt soning av samfunnsstraff i samarbeid 

med Kriminalomsorgen. 

 

Internett:    
Hjemmesiden www.fhn.no ble betydelig oppdatert. FHN har aktivt brukt sosiale medier som 

formidlingskanal i 2017. Sosiale medier er brukt til å opprette arrangementssider for seminarer og 

markeringene vi gjennomførte og deltok på.   

 

Lokaler: 
FHN leier kontorlokale på Arbeidersamfunnets Plass 1. (63.5 kvm).  Kostnadene for dette var på 

165732,00 kroner i 2017. Faste åpningstider for publikum har vært ukedager kl. 11‐17. Den øvrige tid 

har kontoret vært benyttet til møtevirksomhet og har vært fast arbeidsplass for både ansatte og 

frivillige. Kontoret benyttes også til veiledning, foredrag og besøk av studenter og elever. 

I 2017 har lokalene i mindre grad vært arena for sosiale arrangementer eller samlinger. 

 

 



Oppsøkende virksomhet og oppfølging av brukere.  

 

  
 

 
 

Eksterne råd, utvalg og paraplyorganisasjoner: 
 

 
 

 

FHN var/ble medlem i flere råd og utvalg i 2017: 

• Bruker ROP hos Helsedirektoratet.  

• Brukerråd hos Fagrådet på rusfeltet.  

• Ekspertråd hos Velferdsetaten.  

• Brukerråd på Prindsen Mottakssenter.  

• Sentrumsprosjektet, med Sentrum Politidistrikt.  

• Ressursgruppe for implementering av veileder for rusmestringsenhetene. 

• Brukerråd hos Søndre Oslo DPS 

• Naloksonprosjekt – et samarbeidsprosjekt 

• Ressursgruppe for nasjonal overdosestrategi 

FHN har i 2017 vært ute i gatene og delt ut 

brukerutstyr (sprøyter, kokekar, askorbinsyre, 

røykefolie) og informert om hygiene, 

smittefare, overdosefare og 

injeksjonsteknikk. Vi tilbyr bistand, deltakelse 

på ansvarsgruppemøter og individuell 

oppfølgning av brukere og pårørende.  

 



FHN er medlem i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon.  

 

FHN er medlem i disse internasjonale organisasjonene: 

• Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.    

• Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.    

• NAMA, National Allliance for Methadone Advocates,  

• Harm Reduction International 

• IDPC, International Drug Policy Consurption.  

 

 

Nevneverdig fra 2017: 
  

Januar. 
Om Arild Knutsen og boka Fra forbud til fornuft i =Oslos januar-utgave om ruspolisk snuoperasjon. 

«Snart er det avleggs å straffe rusmisbrukere» 

 

.  

 

14. januar: VG har flere siders oppslag om Arild Knutsens vei ut av rusproblemene. «Med kompishjelp 

ut av rusen». Om hjelpen han fikk av Øyvind Bergheim.

 

18. januar: Iffit Qureshis fotoutstilling på 

Interkulturelt museum, Aktivistene. Arild 

Knutsen var blant de fotograferte. Arild m.fl. 

fra FHN deltok på åpningen.  

 

 
  

19. januar: Hordaland FHN deltok på møte i overdosestrategiteamet i Bergen. 

24. januar: Arild Knutsen deltok i møte med LAR-Nett, proLAR, Normal og Foreningen Tryggere 

Ruspolitikk. 



25. januar. Dokumentarfilmskapere var i møte med Arild Knutsen på FHNs kontor.  

27. januar. Conrad Jacobsen konsulterte fotografen Néha Hirve vedrørende hennes fotobok og 

kortfilm fra Oslos rusmiljø. 

 

Februar. 
Human-Etisk Forbunds medlemsavis «Fri Tanke» skrev om Arild Knutsen og hans bok «Fra forbud til 

fornuft» 

 
 

02. februar: Lister. Farsunds avis skrev om Arild Knutsens tilfriskning.  

 

03. februar: Janne og Rolf Andresen holdt foredrag for Kafé Pluss på Hamar. 

 

 
 

06. februar: Arild deltok på rådslag på Helsedirektoratet, om pakkeforløp, rus og psykisk helse. 

08. februar: Arild og en representant for ACTIS holdt foredrag på Foss videregående.  



12. februar: Kim Jørgen Arnetvedt ble intervjuet av iFinnmark.no om hepatitt C. og manglende 

behandlingstilbud for smittede.  

16. februar: Arild var med i en paneldebatt om legalisering av cannabis under uka på Lillehammer. 

17. februar: Arild Knutsen holdt foredrag på Nannestad videregående Skole. Michelle Muren var med 

og filmet. 

 

  
  

18. februar: Arild Knutsen skrev om overdosearbeidet, VG. «Flere enn heroinbrukere må reddes.» 

20-22. februar: Arild Knutsen holdt switch-kurs i Bergen på oppdrag fra Bergen Etat for psykisk helse 

og rustjenester. 

23. februar: Arild Knutsen og Conrad Jacobsen deltok på Helse- og Omsorgsdepartementets 

dialogmøte. 

Arild holdt et innlegg, i sammenheng med FNs narkotikakommisjon 2017.

 

 

27. februar. FHN tok initiativ til, og arrangerte, 

demonstrasjon utenfor 

Utenriksdepartementet sammen Amnesty 

Norge og =Oslo med krav om at myndighetene 

protesterer mot Filippinenes president 

Rodrigo Dutertes utenomrettslige 

massehenrettelser av stoffbrukere.  

Appellanter: Lars Gule, menneskerettsaktivist, 

Peder Ægenes, Amnesty og Arild Knutsen. 

 

  



Mars. 
02. mars: Arild Knutsen holdt innlegg på Oslo Rådhus om boligbehovsplan, et seminar arrangert av 

Helse- og sosialkomiteen.  

06. mars: Hordaland FHN holdt årsmøte. Arild Knutsen deltok.  

09. mars: Arild Knutsen deltok i et innslag på TV2-Nyhetene om herointørke i Oslo.  

 

 
 

21. februar: Arild Knutsen ble intervjuet av Minerva angående følgene for heroinmarkedet etter 

politiets store heroinbeslag i februar. 

28. mars: Michelle Muren og Arild Knutsen stilte som menneskebøker til menneskebibliotek for 

humanistiske konfirmanter i Horten. 

29. og 30. mars: John Melhus deltok på ruskonferansen "Øyet som ser" som ble arrangert av St. Olavs 

Hospital i Trondheim. 

 

April. 
Arild Knutsen uttalte seg i =Oslo om situasjonsutviklingen på gateplan: «Brugata er det nye Plata.» 

03. april: Arild Knutsen FHN, Ronny Bjørnestad i Prolar og Dag Myhre i LAR-Nett skrev i Dagbladet om 

at Klassekampen gjorde feil i å fremstille de tre brukerorganisasjonene som motstandere av 

heroinassistert behandling.  

05. april: Janne Andresen deltok på Fagrådets samarbeidsmøte for bruker- og 

pårørendeorganisasjonene. 

08. april: VG skrev at Sivilombudsmannen kritiserte Bergenspolitiet etter bortvisning av Kim Jørgen 

Arnetvedt i Hordaland FHN, da han delte ut brukerutstyr i Bergen sentrum. 

21. april. Arild Knutsen holdt innlegg før en paneldebatt på temamøte om rus, «Øl og politikk», i Ås i 

Akershus. 

 

Mai.  
04. mai: Conrad Jacobsen deltok på Velferdsetatens fagseminar "I rus og dus- om overdoser, 

forebygging og samhandling". 

06. mai: Arild Knutsen holdt innlegg på Marihuanamarsjen i Oslo. 

06. og 07. mai: John Melhus representerte FHN på arrangement ved Foreningen Tryggere 

Ruspolitikk.  

11. mai: Torstein Bjordal og Conrad Jacobsen deltok på Fagrådets årsmøte. 

12. mai: Janne Andresen og Conrad Jacobsen deltok på Fagrådets ruspolitiske seminar "Politikk og fag 

- ikke på samme lag". Janne Andresen holdt et innlegg. 

16. mai: FHN ved Conrad Jacobsen bistod med teksthjelp til Néha Hirves fotobok. 



Juni. 
Conrad Jacobsen fullførte Serafs universitetskurs i rusmedisin. 

 

06. juni: FHN signerte Hege Grostads opprop for avkriminalisering av prostitusjon. 

07. juni: Prolar og FHN deltok på arrangement med studentene på Høgskolen i Bergen, Kronstad. 

08. juni: FHN underskrev et protestbrev til brasilianske myndigheter vedrørende deres voldelige 

overgrep mot crackrøykere i Sao Paulo og nedleggelsen av det skadereduserende tiltaket Bracos 

Abertos. 

19. juni: Janne og Rolf Sverre Andresen ble intervjuet av Vårt Oslo. «Ble rusfrie i Asia, nå hjelper de 

rusavhengige i Norge.» 

26. juni. Foreningen for human narkotikapolitikk tok initiativ til fellesmarkering i Bergen sentrum 

med Røde Kors, Prolar og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk på FNs «Verdens narkotikadag». 

Appeller ble holdt av ordfører Marte Mjøs, Frank Aarebrot, Thomas Anthun Nielsen og Hans Fredrik 

Marthinussen. Arild Knutsen var konferansier på arrangementet.  

 

   
 

FNs «verdens narkotikadag» ble også markert i Oslo, med FHN som medarrangør. Michelle Muren og 

Kim Jørgen Arnetvedt holdt innlegg der.  

30. juni: John Melhus i Trøndelag FHN skrev kronikk i Trønder-Avisa sammen med Siri Getz Sollie og 

Ina Roll Spinnangr. «Vi trenger en trøndersk rusreform».  

 

Juli. 
12. juli: Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen skrev artikkel om Verdens narkotikadag på nymeninger.no 

«FNs narkotikadag i demringstid» 

12. juli: Årsmøte 2017 ble avholdt i Oslo. 

 

 



21. juli: Janne Andresen, Rolf Sverre Andresen, Michelle Muren, Elise Theodorsen og Arild Knutsen 

deltok på Den Internationale Mindedag for Stofbrugere, i København. Arild Knutsen holdt innlegg 

der.  

 

 
 

 

August. 
Foreningen for human narkotikapolitikk fikk den 18.august «Special consultative status» i United 

Nations Department of Economic and Social Affairs. 

 

Arild Knutsen var første gjest i Lise Aasmundstads første podcast-sending, Rett på – podcast om rus 

og ruspolitikk. Øvrige gjester i programmet var helseminister Bent Høie og Petter Nyquist (Petter 

Uteligger).  

 

06. august: Arild Knutsen skrev i Aftenposten om «Mangel på tilbud om analyse av syntetisk 

narkotika». 

14-18. august: Erik Bjerke representerte FHN på Arendalsuka. 

28. august: Arild Knutsen deltok på planleggingsmøte til RØST, brukerkonferansen i Bergen. 

29. august: Arild Knutsen skrev om at «Det må gjøres mer for å bekjempe rusmiddelrelaterte 

dødsfall» på nyemeninger.no. 

 

Arild Knutsen innledet til paneldebatt om ruspolitikk i valgkampen, på Vaskeriet i Bergen. I panelet 

satt sosialbyråd Erlend Horn, Fredrik Jomark i Liberalistene, stortingsrepresentant Erik Skutle, 

stortingskandidat Line Meyer og gruppeleder for Bergen Ap, Rune Bakervik. 

30. august. Arild Knutsen deltok på brukerkonferansen Røst i Bergen, og holdt bokstand der.  



30 og 31. august: Janne og Rolf Andresen deltok på Folkets Gaves rehabiliteringskonferanse i 

Haugesund.  

31. august. Arild Knutsen stilte på NRK Dagsrevyen og VGTV i anledning Verdens Overdosedag. FHN 

deltok med ansatte og frivillige på Prindsen mottakssenters markering av den internasjonale 

overdosedagen.  

 

 
 

Arild Knutsen holdt innlegg på Verdens Overdosedag-markeringen, som var tilknyttet NM i 

Gatefotball, ved Rådhuset i Oslo. 

 

         
 

 

September. 
Arild Knutsen uttalte seg om Fentanyl i en artikkel i =Oslo. 

 

07. september: Conrad Jacobsen deltok på Serafs åpne fagmøte "Sprøyterom eller brukerrom". 

08. september: Conrad Jacobsen ble intervjuet av journaliststudent fra Høyskolen i Oslo og Akershus. 

08. september: Conrad Jacobsen bisto med tekst til en fordypningsoppgave om rusproblematikk ved 

Diakonhjemmet. 



09. september: Arild Knutsen holdt foredrag for Bergen Røde Kors sammen med Sindre Remme 

Strand i Prolar. 

 

 
 

19. september: Janne Andresen deltok på Velferdsetatens kurs om sosiale medier. 

21. september: Arild Knutsen og Conrad Jacobsen deltok på Kontaktkonferansen 2017, på 

Helsedirektoratet.  

25. september. Arild Knutsen gikk ut mot urimelig behandling av rusavhengige ved Legevakten i Oslo, 

i en artikkel i Vårt Oslo. «Når streite folk kommer til Legevakten, møtes de av helsepersonell. Når 

rusavhengige kommer, blir de bedt om å gå». 

 

 
 

27. september: Janne Andresen deltok ved Velferdsetatens kurs om styrearbeid. 

 

Oktober. 
Janne Andresen og Arild Knutsen skrev en tekst hver til et prosjekt med 13 tekster om ruspolitikk, 

som senere ble levert til helseminister Bent Høie. 

04. oktober: Elise Theodorsen, Ellen Indahl, Kim-Jørgen Arnetvedt og Stig Norland deltok på 

Fagrådets årlige nasjonale ruskonferanse, i Bergen - "Å sitte stille gir ingen hvile- om betydningen av 



arbeid og aktivitet i rusbehandling og oppfølging". Arild holdt bokstand der med boka «Fra forbud til 

fornuft».  

04. oktober: Arild Knutsen var i samtale og møte med to studentgrupper som jobbet med å utvikle 

overdose-apps. 

 

 
 

Elise Theodorsen og Arild Knutsen deltok på ruspolitisk debatt hos Juridisk studentutvalg. Arild holdt 

innlegg der.  

 

 
 

 

10. oktober: Arild Knutsen og Conrad Jacobsen deltok på konferansen "Kritisk blikk på rusbehandling" 

arrangert av VID vitenskapelige høyskole og Høyskolen i Oslo og Akershus. 

 

 

 



Arild Knutsen deltok i møte med ledergruppe på Legevakten i Oslo. 

 

 
 

11. oktober: Arild Knutsen deltok på dag 2 på seminar om Kritisk blikk på rusbehandling, denne 

dagen var kun for brukere. "Når behandlingen blir verre enn sykdommen" arrangert av VID 

Vitenskapelige høyskole. 

13. oktober: Kronikk i Aftenposten «Se kompisen din bli skutt i kneskålen», signert av en rekke 

representanter fra flere brukerorganisasjoner og rusorganisasjoner, deriblant Janne Andresen og 

Arild Knutsen fra FHN. 

13. oktober: Tonje Jevari og Arild Knutsen stilte sammen med en rekke representanter for bruker- og 

rusorganisasjoner og leverte 13. ruspolitiske tekster til helseminister Bent Høie. Arild uttalte seg på 

NRK, Østlandssendingen i den anledning.  

 

         
 

17. – 18. oktober: Arild Knutsen deltok på konferanse om veileder for tvangstiltak overfor personer 

med rusmiddelproblemer. 

19. oktober: Arild Knutsen holdt foredrag på Nannestad videregående skole. 

20. oktober: Arild Knutsen holdt foredrag på Persbråten videregående skole. 

22. oktober: Arild Knutsen skrev innlegg på nyemeninger.no sammen med Heidi Hansen i 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon om «Regjeringens oppnedtrappingsplan for rus- og psykisk 

helsefelt». 

24. oktober: Arild Knutsen hadde veiledningsmøte med en gruppe vernepleierstudenter, på FHNs 

kontor.  

25. oktober: Arild Knutsen holdt foredrag på rus- og psykisk helsekonferanse, på Jæren i Rogaland.  

26. oktober: Arild Knutsen ble portrettintervjuet på NRK P2s radioprogram Ekko. Med Thorvald 

Stoltenberg. 



30. oktober: Arild Knutsen skrev på nymeninger.no «Fra paradoksal narkotikapolitikk til reell 

ruspolitisk reform». 

31. oktober. Arild Knutsen deltok på innspillmøte hos Venstres stortingsgruppe, på Stortinget.  

 

 
 

 

November. 
01.november: Arild Knutsen deltok på brukerrådslag om utarbeidelse av nye retningslinjer for 

opiatavhengige.  (LAR-retningslinjer)

 

02. november:  

Arild Knutsen deltok på møte om  

«Recovery i psykisk helse- og rusbehandling», 

på Litteraturhuset i Oslo. 

 

06. november: Arild Knutsen deltok i møte om regjeringens opptrappingsplan, hos Byrådsavdelingen 

for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo. 

07. – 08. november: Arild Knutsen deltok på to dagers møte om nasjonal overdosestrategi, arrangert 

av Helsedirektoratet.  

09. november: Arild Knutsen skrev på nyemeninger.no om at «Byrådet i Oslo tar fra de vanskeligstilte 

og gir til etablerte småbarnsfamilier». 

09. november: FHN ved Patrick Karlsen, Elise Theodorsen og Arild Knutsen avholdt møte for 

brukerrepresentanter i Bergen, for felles ruspolitisk forum.  

LAR-Nett, Prolar, Normal og Hordaland FHN stilte på møtet.  

 

 

 

 

 

 



12. november: Arild Knutsen holdt foredrag 

for omsorgsgruppe i Hordaland Røde Kors, på 

et seminar på Stord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. november: Venstre inviterte FHN til Stoffbrukerdagen 2017, på Stortinget. En rekke brukere og 

brukerorganisasjoner deltok. 

 

     
 

 

15. november: Arild Knutsen ble intervjuet på NRK P2s radioprogram Ekko, om heroinmotgiften 

nalokson. 

15. november: Arild Knutsen holdt foredrag for en studentgruppe fra Eidsvoll videregående skole, på 

FHNs kontor.  

15. november: Arild Knutsen skrev leserinnlegg i Trønderavisa: «Foreningen for human 

narkotikapolitikk advarer mot kutt i lavterskeltiltaket Felten i Steinkjer». 

16. november: Arild Knutsen opprettet underskriftskampanje mot kutt i Felten. 1157 skrev under på 

den. 

16. november: FHN Hordaland deltok og hadde stand på seminaret "Etterlatte ved narkotikarelatert 

død" arrangert av Høgskulen på Vestlandet og Bergen Kommune. 

17. november: Arild Knutsen ble intervjuet av Trønder-Avisa om underskriftskampanjen for å redde 

Felten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. november: Annette Svae skrev innlegg i 

Dagbladet om at «Urinprøver er en 

risikosport». 

 

 
 

20. november: Trønder-Avisa skrev om underskriftskampanjen for å redde Felten, i artikkelen 

«Overveldende respons». 

20. november: Arild Knutsen deltok i workshop i byrådsavdelingen for eldre og helse i Oslo, med 

byråd Inga Marte Thorkildsen. 

 

 
 

21. november: Arild Knutsen deltok på psykiatriseminar om kjærlighet som medisin. 

23. november: Arild Knutsen ble intervjuet av erfaringskompetanse.no i artikkelen «Recovery-

bevegelsen er demoniserende». 

24. november: Annette Svae og Arild Knutsen skrev replikk til ACTIS i Dagbladet. «Krav om urinprøver 

tar fokus fra tilrettelegging».  

25. november: Arild Knutsen skrev på verdidebatt.no: «Rusbehandling: Lar bør vurderes nedlagt». 

 

 

27. november: Arild Knutsen deltok på 

International Naloxone Conference, på 

Holmenkollen. 

 

 
 



Desember. 
06. desember: Arild Knutsen skrev replikk til ACTIS i Dagbladet at «Kriminaliseringen av stoffbrukere 

preger overdosestatistikken». 

08. desember: Arild Knutsen holdt innlegg på seminar om akutte tjenester, i Oslo. Janne Andresen 

filmet innlegget.  

10. desember: Arild Knutsen ble intervjuet på FHNs kontor av et fransk filmteam om 

narkotikapolitikk, med særlig fokus på sprøyterommet.  

11. desember: Arild Knutsen og Annette Svae skrev innlegg på nyemeninger.no. «Derfor jages 

stoffavhengige vekk».  

 

 

 

11. – 12. desember: Arild Knutsen deltok på 

seminar om rus- og psykisk helse, arrangert av 

Velferdsetaten. Arild holdt foredrag der 

sammen med Heidi Hansen i Rusmisbrukernes 

Interesseorganisasjon. 

 

 
 

13. desember: Conrad Jacobsen og Arild Knutsen deltok på russeminar på Helsedirektoratet, i 

anledning superbyråkrat Martin Blindheims 70-årsdag. 

 

 
 

Arild Knutsen ble intervjuet på NRK radios Her og nå, om varslet rusreform på Stortinget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. desember: Arild Knutsen ble sitert i en 

rekke internasjonale nettaviser om forslaget 

på Stortinget om rusreform.  

 

 
 

16. desember: VG skrev om Arild Knutsens reaksjoner på stortingsforslaget om rusreform. 

 

 
 

18. desember: Arild Knutsen skrev artikkel på erlik.no: «Sekteriske rusvelferdsprofitører, en 

konsekvens av norsk rusbehandling?». 

 

 

 

29. desember: Arild Knutsen skrev artikkel i 

Dagbladet: «Stor forvirring rundt narkovedtak 

i Stortinget».   

 

 



 

 

Klipp fra brev som IDPC samlet underskrivere til.  

November 2017.  

Underskrevet av Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk. 

 

 


