Årsmelding 2014 ‐ Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Årsmøte fant sted 25. juni.
Styret 2014 ‐ 2015:
Leder: Arild Knutsen
Nestleder: Torstein Bjordal
Styremedlem: Nina Helen Sølling
Styremedlem: Brita Rønbeck Bølgen
Styremedlem: Pål‐Ørjan Johansen
Styremedlem: Iren Magnussen
Varamedlemmer: Line Marit Pedersen, Jan‐Erik Tørres og Asmund
Torgersbråten
Medlemmer:
Medlemstallet pr. 31.12.2014 var 926.
Ansatte:
FHN har i 2014 hatt to ansatte, en 100 % stilling og en delt stilling.
I tillegg har to arbeidet hos oss på tiltak via NAV og to har sonet straff ved jobb
hos FHN via Kriminalomsorgen.
Frivillige/Tillitsvalgte:
FHN har i 2014 hatt et stabilt styre med ujevn hyppighet på styremøtene. Vi har
hatt jevn pågang av nye medlemmer og et stadig økende antall som ønsker å
være aktive. Vi klarer stadig ikke å ivareta de som ønsker å engasjere seg, i
tilstrekkelig grad.
Vi taper tillitsvalgte, deriblant brukermedvirkere som skulle bidra til å forbedre
tjenestene til rusavhengige. (De brukermedvirkere som har hatt anledning til å
bidra har i tillegg fått problemer med offentlige kontorer som snarere vil at de
skal prioritere innbringende arbeid.)

Det at vi har midler til så få stillingsprosenter, medfører at vi taper mengder av
frivillig innsats, fordi vi ikke har folk til å ta seg av de som ønsker å aktivisere
seg. Foreningens drift preges av disse utfordringene. Men i 2014 har FHN fått
god tilførsel av aktive på kontoret på Arbeidersamfunnets Plass.

Pakking av askorbinsyre på kontoret.

Rita Dewi ble ansatt i 40 prosent stilling og Conrad Jacobsen ble engasjert ved
praksisplass. I tillegg har kontoret hatt god nytte av personer som har sonet
straff hos oss, som samfunnstjeneste. En praksis FHN og Kriminalomsorgen har
gjensidig nytte av.
Torstein Bjordal tok over ledelsen av FHN da Arild Knutsen ble lagt inn til
rusbehandling i november. Og Torstein ledet Stoffbrukerdagen på Stortinget og
flere andre arrangementer. Også Brita Rønbeck Bølgen (midl. Konstituert
nestleder), Nina Helen Sølling, Iren Magnussen og Conrad Jacobsen stilte
særskilt opp i denne perioden.
Emilia Steenstrup hadde arbeidsuke i FHN i juni, gjennom skolen.
Kontoret ble pusset opp av Nina Helen Sølling og Iren Magnussen.
Internett:
Hjemmesiden www.fhn.no oppdateres kontinuerlig og vi besvarer
henvendelser etter beste evne. FHN var aktive i sosiale medier i 2014 og brukte
disse til å opprette arrangementssider for seminarene og markeringene. Og de
andre arrangementene vi gjennomførte. FHN har en egen side og et forum på
Facebook, Twitter‐konto og en brukerprofil på YouTube.

Leder i Stortingets helse‐ og omsorgskomite Kari Kjønaas Kjos på Facebook.

Lokaler:
FHNs innekontor er i lokalene vi
leier på Arbeidersamfunnets Plass 1.
(63.5 kvm). Kostnadene for dette
var på 124.000 kroner i 2014.

Faste åpningstider har vært tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 13‐17.
FHN Hordaland har ikke hatt faste
lokaler i 2014.

Oppsøkende virksomhet og oppfølgingsarbeid:
FHN har fortsatt innsatsen med oppsøkende virksomhet i Oslo og omegn i
2014. Og samarbeidet med lavterskeltiltakene har økt. Betraktelig. Vi supplerer
kommunens smitteforebygging, med utdeling av flere typer brukerutstyr som
trengs for å forebygge hepatitt C., utover hiv‐forebygging. Vi oppfordrer aktivt
flere kommuner (Deriblant Oslo) om å tilby det samme som oss. Flere har
begynt og flere er på vei!
Vi deler også ut heroinrøykefolie og oppfordrer brukere til å vurdere å røyke
fremfor å injisere. Torstein og Arild har i samarbeid med kommunale instanser,
holdt heroinrøykekurs en rekke steder. Arild Knutsen deltar i arbeidsgruppen
på Helsedirektoratet for å forberede og gjennomføre nasjonal
overdosestrategi.

Torstein viser hvordan heroin røykes, for sprøyterommets leder og Utekontakten.

Hordaland FHN har igangsatt betydelig oppsøkende virksomhet og utdeling av
skadereduksjonsartikler, i Bergen.

FHN Hordalands julebord, med Arild og Line fra Oslo.

Når vi er ute på gaten, informerer vi om hygiene, smittefare, overdosefare og
injeksjonsteknikk. Vi tilbyr bistand, deltakelse på ansvarsgruppemøter og
individuell oppfølgning av brukere og pårørende. Vi når på langt nær fram til
alle som trenger det, men forsøker å kompensere for det med høy medieprofil
om viktigheten av slikt arbeid. Dette er svært nødvendig helseinnsats som vi
opplever at stadig anses som kontroversielt. Fordi utvidelse av bistandsarbeid
lett anses for å være i strid med den overordnede straffepolitikken og at det
sender et feil signal.
Media:
FHN har i 2014 hatt i det minste ukentlige innlegg i mediene. De fleste er linket
til på fhn.no. Styreleder Arild Knutsen har vært involvert i de fleste. Også

nestleder Torstein Bjordal har stilt opp i en rekke medieoppslag, samt skrevet
artikler.
Hovedsaker i 2014 var den nasjonale overdosestrategien, hepatitt C.‐
forebygging og Politiaksjonen i Nygårdsparken. I tillegg til at Arild ble tildelt
Amnesty‐prisen og Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Arild mottar Amnesty‐prisen 2014.

Hordaland FHN fikk stadig oftere medieoppslag og artikler på trykk i 2014. I
spissen for dette: Annette Svae, Peder Lerøy, Gunn Marit Berentsen, Ellen
Indal og Kim Jørgen Arnetvedt.
Eksterne råd og utvalg:
FHN har deltatt på:
Faste møter med brukerorganisasjoner hos Helsedirektoratet
(BrukerROP) ‐
Arild deltok på møter i Ekspertrådet i Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
Arild er i retningslinjegruppe for behandling og rehabilitering, på
Helsedirektoratet.
Torstein er i Søndre Oslo DPS brukerråd.
Arild sitter I Rus & Samfunns redaksjonsråd.
Arild deltok i Fagrådet på rusfeltets brukerråd.
Arild deltok i møtene til Brukerrådet til Klinikk psykisk helse og
avhengighet, UiO
Sporadiske møter med de øvrige brukerorganisasjonene, ”Riktig retning”.
Arild medlem i brukerråd på Manifestsenteret behandlingsinstitusjon.
Det ble opprettet brukerråd på Prindsen mottakssenter i Oslo. Torstein
og Arild med i rådet. Arild også med i nytt ekspertråd der.

Torstein hos Prindsens Mottakssenters brukerråd.

Los‐kurs:
Torstein videreutviklet Los‐kurs. Det ble laget film om prosjektet.
FHN‐representasjon og deltakelse:
08. januar: Arild på P4 om heroinassistert rehabilitering
08. januar: Torstein og Arild ledsaget SVs leder Audun Lysbakken + rådgiver på
en runde i rusmiljøene og ved sprøyterommet. Dette kom frem påTV2
nyhetene samme kveld. Og Lysbakken skrev artikkel på bakgrunn av
erfaringene.

Torstein, Arild og Audun Lysbakken.

09. januar: Arild holdt foredrag på Diakonhjemmet høyskole.
16. januar: Arild deltok i debatt om politiaksjon i Nygårdsparken, i Hulen i
Bergen.
Arild ble nominert til Årets navn i Oslo, av Natt&Dag.
15. januar: FHN fikk besøk av Milos Rados, Arbeiderpartiet
20. januar: Arild i debatt med Arne Johannessen i Actis, på Radio Norge,
angående cannabislegaliseringen i USA.

01. februar: Arild holdt innlegg for Unge Venstre
06. februar: Arild holdt innlegg på skandinavisk skadereduksjonsseminar i
København.
19. februar: Arild i debatt om narkotikaaksjoner på skoler, med leder i Kristelig
Folkeparti Ungdom. (KrFU)
20. februar: Torstein stilte på NRK, Østlandssendingen om at helseminister
Bent Høie avviste forespørsel om å tillate røyking av heroin på Sprøyterommet.
Arild ble intervjuet av NRK, Dagsnytt.
Arild stilte til debatt på Haukeland Sykehus om arbeidet mot de åpne
russcener.
27. februar: Fellesprotest fra FHN, proLAR og LAR‐Nett mot at vi usynliggjøres i
høringsrunde, av helseministeren.
28. februar: Arild i debatt på Radio Nova om legalisering av cannabis.
21. mars: FHN inviterte Helsedirektoratet og øvrige brukerorganisasjoner til
møte hos oss om Martindale metadon.

Martindale metadon–møte hos FHN.

26. mars: FHN deltok på seminar om Martindale metadon.
27. mars: Arild på Radio Norge om unaturlige dødsfall blant narkotikabrukere.
02. april: Seraf demonstrerte Naloxone nesespray for FHN.

07. april: Arild stilte til debatt på NRK Aktuelt. Om utviklingen med nye
syntetiske stoffer.
Torstein i møte med legemiddelfirma.
09. april: Arild holdt holdt foredrag for Buskerud Unge Venstre, i Drammen.
11. april: Torstein holdt appell på arrangementet 1love4peace, på
Jernbanetorvet.
24. april: Arild deltok på helseminister Bent Høies lansering av Den nasjonale
overdosestrategi. Da helseministeren var ferdig med innledningen ropte han
opp Arild for å utfylle. Det ble også mye media i samme forbindelse. Geir
Hjelmerud stilte på Dagsnytt 18.
29. april: FHN i møte med legemiddelselskap om hepatitt C.
03. mai: Arild holdt appell i Marihuanamarsjen, i Oslo
07. mai: Arild holdt innlegg på Den internasjonale skadereduksjonskonferanse i
Basel, Sveits. FHN besøkte også sprøyterom og heroinklinikker der.

27. mai: Arild var på P4 angående eksplosjon i bruk av methamfetamin.
Torstein og Arild deltok på brukerorg.møte med statssekretær på Helse‐ og
Omsorgsdepartementet.

02. juni: Arild holdt to innlegg, om Switch‐kampanjen/overdosestrategien og
om brukermedvirkning i lavterskelperspektiv, på konferanse på Hamar

04. juni: FHN stilte mannssterke opp på Fagdag hos Sirus.
07. juni: Torstein representerte FHN på «Morradi»‐stand, Musikkens Dag.
11. juni: Arild på TV2‐nyhetene om kriminalisering av tigging.
11. juni: Arild på Dagsrevyen om drap begått i rus.
16. juni: Kickstart på Velferdsetatens uke med Switch‐kurs. Torstein og Arild
bidro til gjennomføring. Arild presenterte kurset på NRK, Østlandssendingen.

18. juni: FHN deltok på demonstrasjon mot tiggeforbud.
19. juni: Arild stilte på NRK P2 for å fortelle om Naloxone nesespray, mot
overdoser.

20. juni: Torstein holdt heroinrøykeurs med Velferdsetaten på Frelsesarmeens
Fyrlyset.
25. juni: Arild deltok på helseminister Bent Høies lansering av Naloxone
nesespray, på Strax‐huset i Bergen.
25. juni: FHNs årsmøte.
26. juni: FHN arrangerte World Drug Day utenfor Stortinget. I samarbeid med
proLAR. Det ble laget en film av arrangementet.

proLARs Margrete Ofstad og FHNs Torstein Bjordal

26. juni: Torstein stilte opp direkte på Dagsrevyen, om overdoseforebygging.
27. juni: Torstein, Iren og Arild bidro til gjennomføring av Velferdsetatens
lansering av overdosestrategi.
01. juli: SVs leder Audun Lysbakken ble med Torstein og Arild ut i gatene.
08. juli: Arild på NRK, Østlandssendingen, om økt overdosefare.
Verdens Helseorganisasjon sier de anbefaler avkriminalisering av bruk og
besittelse av stoffer.
18. juli: Geir Hjelmerud dro til Sydney, Australia for deltakelse på Verdens Aids
konferanse.
30. juli: Arild stilte på Dagsnytt 18 og Dagsrevyen angående Nini Stoltenbergs
bortgang.
04. august: Arild deltok på samarbeidsmøte om Verdens Overdosedag.
12. august: Arild stilte til debatt på TV2‐Nyhetskanalen angående økning i
narkotikapågripelser.

14. august: Arild stilte til debatt med Actis generalsekretær Mina Gerhardsen
på TV2‐Nyhetskanalen, angående syntetiske stoffer.
Arild holdt foredrag på Diakonhjemmet folkehøyskole.
18. august: Arild holdt tale til etter‐samlingen under Nini Stoltenbergs gravferd.
Torstein besøkte ngoVeza, lavterskeltiltak i Beograd.
24. august: FHN fikk besøk av Enrico Fletcher, Encod.
25. august: Portrettintervju med Arild på Radio Nova.
Arild stilte på Dagsnytt 18, om politiaksjonen i Nygårdsparken.
Torstein holdt foredrag om skadebegrensning, på Safir (Kirkens Bymisjon)
29. august: Arild og Thorvald Stoltenberg på TV2, God Morgen Norge, om
Verdens Overdosedag.

Helseminister Bent Høie innleder overdosemarkeringen.

31. august: Verdens overdosedag. Arild ledet markeringen, der blant andre
Fabian Stang, Bent Høie og Thorvald Stoltenberg holdt innlegg. Arild stilte opp
for innslag for Dagsrevyen.
01. september: Arild på TV2 Nyhetene om overdosekampanjen.
02. september: Torstein og Iren på lansering av Medivirs nye hepatitt C.‐
medisin.

11. – 12. september: Torstein og Arild holdt heroinrøykekurs på
Sosialmedisinsk senter i Tromsø.

16. september: Torstein, Conrad og Arild var hos pro‐Sentret angående hiv‐
arbeid.
18. september: Arild var hos Radio Norge og snakket om Barnevern.
22. september: Arild holdt innlegg for Arbeiderpartiets helsefraksjon, på
Stortinget.
24. september: Arild var på TV2 Nyhetene, om flyttingen av rusmiljøet.
05. oktober: Arild og generalsekretær Kari Sundby i Landsforbundet Mot
Stoffmisbruk ga sammen ut artikkelen: ”Overdoseforebyggingen må styrkes”.
15. oktober: Torstein til Frankfurt for å lage film til Stoffbrukerdagen. Besøkte
heroinklinikk i Frankfurt.

24. oktober: Arild mottok Amnesty‐prisen i Bergen.

Hordaland FHN gratulerer Arild med Amnesty‐prisen

Asmund, Iren, Torstein og Pål‐Ørjan på hepatitt C.‐konferanse i Berlin.
30. oktober: Torstein i møte med Teddy TV.
05. november: Arild mottok Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid, i
Trondheim.

Line, Arild og Torstein.

10. november: Torstein på seminar om sentrumssatsingen i Oslo.
14. november: Torstein i radiodebatt på NRK med Senterpartiets Kjersti Toppe.
17. november: Arild deltok i paneldebatt på Akademiske kvarter i Bergen, om
aksjonen mot rusmiljøet i Nygårdsparken.
18. november: Stoffbrukerdagen. På Stortinget. Arbeiderpartiet inviterte.
Torstein ledet. Film ble laget. Media.

Utenfor Stortinget 18. november.

29. november: Arild sto fram om at han er lagt inn på
rusbehehandlingsinstitusjon, i Klassekampen.
Arild holdt foredrag på Sogndal Folkehøgskule.
30. november: Faglig Vorspiel før Verdens aidsdag. FHN, PION og Hiv‐Norge
arrangerte. Torstein arrangør og i panelet
14. desember: Torstein og Asmund Torgersbråten holdt innlegg på
høringsmøte på Stortinget.

15. desember: Arild var på nyhetene på NRK P2, om stadig økende
narkotikabeslag til liten nytte.
24. desember: Torstein i samtale med Håvard Rem på NRK P2.

27. desember: Stort intervju med Arild og hans sprekk, i Aftenposten. Fulgt opp
med en rekke artikler, radio‐ og TV‐innslag de neste dager og uker.

Hordaland FHN 2014:
Se Hordaland FHNs årsmelding.
Medlemskap i nasjonale organisasjoner:
FHN er medlem i Fagrådet på rusfeltet.
Medlemskap i internasjonale organisasjoner:
FHN er medlem av Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.
Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.
NAMA, National Allliance for Methadone Advocates.
Og
Harm Reduction International.

Minnemarkeringer for narkotikadødsfall
Foreningen for human narkotikapolitikk har hver første onsdag i måneden
arrangert minnemarkeringer for narkotikadødsfall utenfor Stortinget. Fram til
31. august 2014: Den første store samarbeids‐Overdosedagen. Året etter at
FHN etablerte arrangementet Overdose Awareness Day, er dette blitt et felles
samarbeid med Helsedirektoratet, Landsforbundet Mot Stoffmisbruk,
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og mange flere. Et samlet rusfelt.
Overdoseforebygging er nå etablert politikk. Tidligere opplevde FHN det som
kontroversiell vinkling. Våre månedlige minnemarkeringer er heretter avviklet.

Revisjon og regnskap koster ca 70.000, ‐ i året

Arild Knutsen

Torstein Bjordal

