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Styret
Ved inngangen til 2015 satt styret konstituert på ekstraordinært styremøte 16.12.14. Alle ble 

valgt for perioden frem til neste ordinære årsmøte.

- Styreleder Peder Lerøy.

- Nestleder Annette Svae. 

- Styremedlem Gunn Marit Berentsen - økonomiansvarlig.

- Styremedlem Ellen Indal - sekretær.

- Styremedlem Thomas W. Mjøs - ansvarlig for utdeling av brukerutstyr.

- Vara Thomas Kjøsnes

- Vara Kim Jørgen Arnetvedt

- Vara Helge Maxim Holmås

Styret konstituert ved Årsmøte i FHN Hordaland den 11.05.15.
- Leder Annette Svae ble valgt for en periode på to år.
- Nestleder Peder Lerøy ble valgt for en periode på et år.
- Styremedlem Gunn Marit Berentsen - økonomiansvarlig
- Styremedlem Ellen Indal - sekretær
- Styremedlem Stig Norland
- Styremedlem Thomas Kjøsnes
- Vara Kim-Jørgen Arnetvedt
- Vara Karoline Sandnes Olsen
- Vara Thomas Valle Mjøs 
- Vara Trond Vathne Tvedten

Medlemmer

Det var 108 medlemmer per 31.12.15.



FHN Hordaland har gjennomført planen om å avholde “Tematreff for medlemmer” hvor det 

første ble avholdt mandag 2. februar 15. (Se prosjekter for mer informasjon). Betalende 

medlemmer har i tillegg stemmerett ved Årsmøte som er åpent for alle medlemmer.

Medlemmer med bostedsadresse i Hordaland melder seg inn i FHN sentralt og blir samtidig 

medlem av FHN Hordaland. Medlemskontingenten er fortiden kr. 200 etter vedtak ved 

Årsmøte i FHN i 2015. 30 % av medlemskontingenten tilfaller FHN Hordaland. 

Innmelding skjer via  https://www.fhn.no/ 

Daglig drift

Hjemmekontor

FHN Hordaland drives fra flere hjemmekontor. Vi holder kontakten via Styresiden vår på 
Facebook og samarbeider også via Googles kontorplattformer dokumenter, regneark og 
presentasjoner på internett. FHN Hordalands side, FHN lukket forum.

Utgifter: Alle bidrag har vært frivillige i 2015 og har blitt finansiert gjennom private mobil og 
internettabonnementer og privat IT-utstyr. FHN Hordaland her imidlertid dekket deler av 
Annette og Gunn Marit sine utgifter til kontormateriell. 

Oppsøkende arbeide på internett. FHN Hordaland har daglig vært i aktiv og tett kontakt med

brukere på våre internettsider på Facebook.

Internettplattfomer for drift av hjemmekontor

Styresiden på Facebook

Styresiden på FB brukes til utveksling av informasjon og kontakt mellom styremedlemmene. 

Det ble avgjort på styremøte den 02.12.14 at styresiden kan brukes til å ta enkle avgjørelser 

i felleskap der det ikke er nødvendig å avholde styremøte.

Styresiden har fungert godt til gjensidig utveksling av informasjon og samordning samt 

gjennomføring av ulike gjøremål for dem som sjekker den jevnlig. Det er imidlertid et 

problem at noen i styret sjelden besøker siden og slik går glipp av informasjon. I 2016 vil vi 

se på om vi skal opprette en “Koselig påminnings-tjeneste” før viktige begivenheter.

Samarbeid på Google hjem og kontor

Uten at det er blitt tatt noe styrevedtak på det har det begynt å blomste et samarbeid å 

Google hjem og kontor. Vi anvender dokumenter til å skrive kronikker og debattinnlegg både

på egenhånd eller i samarbeide. Vi har også begynt å anvende verktøyet til å utføre fellles 

kontoroppgaver som å skrive møteliste, liste over mediedekning, søknader og årsrapport. 

https://www.fhn.no/


Systemet har sine svakheter og styrker og det kan være ønskelig med programvare som er 

kompatibelt med offentlige instanser. Et problem er at det ikke er alle som bruker Google 

som sin private plattform. Bruk av programvaren er avhengig av internettilgang og den er 

svært enkel, dvs. den mangler funksjoner Microsoft Office har.

Internettfora

FHN Hordaland driver en egen side på Facebook. Den ble opprettet 03.01.15 og nådde 
oppunder 500 likerklikk ved utgangen av året med stadig tilsig av nye interesserte. Driften av
siden er per i dag basert på frivillig arbeid. https://www.facebook.com/fhnhordaland

FHN Hordaland er ellers tilknyttet FHN sin nettside https://www.fhn.no/ hvor man finner 
kontaktinformasjon. FHN legger også ut den mediedekning FHN Hordaland greier å få til, 
slik at den når bredere ut også til medlemmer utenfor Hordaland. 

FHN Hordaland drev også en lukket facebookgruppe. Denne ble omdøpt fra “FHN 

Hordaland - lukket forum” til “FHN - lukket forum”  da vi ønsket å opprettholde muligheten for

mer private diskusjoner, men samtidig ønsket at hele FHN skulle ha et slikt tilbud. 

https://www.facebook.com/groups/176128995908692/

FHN Hordalands medlemmer har ellers anledning til å dele lenker eller å delta i den sentrale,
åpne facebookgruppen “FHN - forum” drevet av FHN sentralt. 
https://www.facebook.com/groups/118877364894955/

Mobiltelefon

FHN eier en mobiltelefon type Nokia enkleste modell med dobbelt  og kontantkort fra 
Telenor. Nummeret er 974 05 650. Telefonen er i dag hos Annette, men er ikke i drift da hun
foretrekker å bruke sin egen smarttelefon.

Kontor ved Batteriet Vest Norge

FHN Hordaland fikk brukertilknytning til Batteriet Vest Norge den 31. oktober 14.
FHN Hordaland benytter lokalene til Batteriet fast den 1. mandagen i måneden fra klokken 
18.00 - 21.00. Vi benytter oss også av lokalet i åpningstiden tirsdag, torsdag og fredag fra kl.
10.00 - 15.00.

Vi har avholdt 1 årsmøte, 9 styremøter og 7 “Tematreff for medlemmer og inviterte” (se 
prosjekter)
FHN Hordaland har også booket møterommet til diverse møter gjennom 2015.

I 2014 avgjorde styret at bruken av Batteriet er begrenset til styremedlemmer, da det
er mange organisasjoner som benytter lokalet. Andre som er tilknyttet FHN kan bruke
lokalet etter avtale. Dette har fungert bra i 2015.

Kun en person kan ha nøkkelkort til Batteriet og den kan ikke lånes vekk. Om denne
personen blir syk må andre innhente nøkkelkort til lån fra Batteriet eller eventuelt ordne med

https://www.fhn.no/


at noen åpner lokalet. Annette Svae har nøkkelkortet per i dag.

Utenom den daglige driften deltok FHN Hordaland på svært nyttige kurs om ulike sider ved 
organisasjonsdrift arrangert av Batteriet i 2015 (se Kurs og konferansevirksomhet).

Årsmøtet i FHN Hordaland 11.05.15. 18.10 - 21.00

FHN Hordaland avholdt årsmøte på Batteriet Vest Norge. Det ble foretatt demokratisk valg 

av alle medlemmene i styret (se Styret ovenfor). 

Rådgivningsmøte 24.11.15. 13.00 – 14.00 

Møte med leder og konsulent ved Batteriet omkring økonomi og muligheter for FHN 

fremover angående det å sysselsette noen gjennom FHN Hordaland. Mulige løsninger for 

finansiering. Honorarer, arbeidstrening versus lønnet arbeide og krav til de ulike modellene.

Styremøter - 9

FHN Hordaland avholdt styremøtene våre på Batteriet Vest Norge, om ikke annet er nevnt.
- Mandag 02.02.15 kl. 18.10 - 19.15. 

- Mandag 02.03.15 18.00 - 19.15.

- Mandag 30.03.15 18.10 - 20.45. Kombinert Styremøte og Tematreff for medlemmer 
og inviterte. Det ble avgjort å ikke skrive referat da møtet var uformelt.

- Mandag 27.04.15 18.10 - 20.45: Styremøtet med interesserte medlemmer. 
- Fredag 07.08.15 18.00 - 20.00. Et litt festligere styremøte på Peppes Pizza. 

            FHN i Oslo spanderte som takk for innsatsen så langt i 2015.
- Mandag 07.09.15. Styremøte kl. 18.10 - 19.15

- Mandag 05.10.15 18.10 - 19.15.

- Mandag 02.11.15 18.10 - 19.15.

- Mandag 07.12.15 18.10 - 19.15.

Tematreff for medlemmer - 7 (se Prosjekt nedenunder)

Økonomi

Midler på konto per 31.12.15 er kr. 10204,09.

Helse Vest RFH

FHN Hordaland søkte tilskudd på 310.000 fra Helse Vest RFH, men mottok et tilskudd 

pålydende kr. 10.000. FHN Hordaland søkte midler fra Helse Vest RFH til brukerutstyr, drift,,

kursing og representasjon og midlene har blitt brukt til disse formålene. Ingen ubrukte midler 

av tilskuddet pr 31.12.15.



Grasrotandelen Norsk Tipping

FHN Hordaland mottok i 2015 kr 7990,69 (+ ubrukte midler fra 2014 = kr 12858,58) av 

grasrotandelen fra Norsk Tipping. Pengene har gått til brukerutstyr, generell drift og 

representasjon.

Gaver

FHN Hordaland har mottatt gaver pålydende kr. 1.300 (+ ubrukte midler i 2014 = kr 

5695,58).

Pengene brukes til brukerutstyr, generell drift og representasjon.

Kontingent

FHN Hordaland fikk overført kr. 1965 i kontingentmidler for 2015.

‘FHN sentralt

Grunnet svært dårlig økonomi fikk FHN Hordaland innvilget et tilskudd på kr. 15000 for 2015 

fra FHN i Oslo. Ingen ubrukte midler pr 31.12.2015.

FHN i Oslo betalte også for reise og opphold for tre personer ved Stoffbrukerdagen 2015 på 

Stortinget, 1 reise til Brugerforeningens 22 årsdag i København, for to personer til foredrag 

med Johan Hari i Oslo og for to personer til FHNs årsmøte.

Styremedlemmer 

Styremedlemmer har også bidratt via sin privatøkonomi.

Søknad om midler

Søknad om midler fra Arbeids og velferdsetatens fattigdomsmidler ble sendt den 18.12.15

Søknad om midler fra Helse Vest RFH for 2016 ble sendt den 30.12.15.

Samarbeid
FHN Hordaland har jobbet aktivt med å skape gode relasjoner med andre aktører på 
rusfeltet i Hordaland. Vi har løpende samarbeid med Etat for psykisk helse og rustjenester 
Bergen kommune, Strax-huset og Statens institutt for avhengighetsforskning (SERAF), 
Hjellestadklinikken og Batteriet Vest Norge.

Batteriet Vest Norge

Se Daglig drift og Kurs og konferansevirksomhet.



Switch-kampanjen

Switch-kampanjen som kom i stand etter initiativ fra FHN er idag en del av Nasjonal 
overdosestrategi. Switch-kampanjen har fått flere samarbeidspartnere gjennom 2015.

Strax-huset arrangerer møter mellom samarbeidspartnerne og avholdt en ukentlig kampanje
hvor FHN Hordaland deltok. Bergens Tidende dekket saken (se mediedekning).

FHN Hordaland har gjennom hele året delt ut røykefolie og oppfordret brukere til å skifte fra 
injisering til røyking, hvor vi har informert om skadereduksjon. FHN Hordaland har sørget for 
omtale om Switch i våre internettfora og ved ulike anledninger i pressen.

10.06.15 og 12.06.15. Begge dager fra klokken 11.00 - 13.00. Switch-kampanje Uke 24. 

FHN Hordaland deltok i Switchkampanjen sammen med Straxhuset, Kirkens Bymisjon, MO 

Wergeland, MO Nesttun og Bjørnsonsgate booppfølgingstjeneste. Vi gikk fra den Blå steinen

og inforemerte bruker om Switch. Delte ut røykefolie og naloxonspray. Fredag kom BT og 

dekket kampanjen. Tilstede for FHN Hordaland: Annette Svae.

Naloxon nesespray

Etter at Arild Knutsen i 2009 initierte debatt om Naloxon nesespray til hurtig inngripen
ved overdoser har Statens institutt for rus og avhengighetsforskning (SERAF) blitt satt i gang
et prøveprosjekt i byene Bergen og Oslo. Prosjektet i Bergen koordineres ved Strax-huset.

FHN Hordaland er med i prosjektets referansegruppe i Bergen. Møtene avholdes ved Strax-
huset. Det ble avholdt to møter i 2015.

FHN Hordaland har ikke ansvar for utdeling av sprayen, men har bidratt med å gjøre 
sprayen kjent blant brukere som injiserer opiater gjennom kontakt med dem. Vi har også 
informert jevnlig på våre nettfora og i ulike mediesammenhenger.

Kim-Jørgen Arnetvedt fra FHN Hordaland deltok som hovedperson i en SERAF 
videoproduksjon. Filmen er informasjonsmateriell SERAF skal bruke på konferanser mm. 
Filmen er offentlig tilgjengelig på You Tube: https://www.youtube.com/watch?
v=HIvpqT7o74U

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Straxhuset

Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Områdesatsing, Bergen kommune, ba Strax-huset om å
gjennomføre et samarbeid med ulike sentrale aktører om kartlegging av konsekvenser og 
utfordringer sett i forhold til inntak av rusmidler på åpne russcener i 2014.

FHN Hordaland har deltatt i HKHen, som hadde sin avsluttende konsultasjon den 15.01.15.

Rapporten ble gitt ut den 30.06.15: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/tiltak-mot-
rus/9818/article-127799

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/tiltak-mot-rus/9818/article-127799
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/tiltak-mot-rus/9818/article-127799
https://www.youtube.com/watch?v=HIvpqT7o74U
https://www.youtube.com/watch?v=HIvpqT7o74U


Hurtig kartlegging og handling (HKH) av åpne russcener i Bergen sentrum 

Utekontakten

FHN Hordaland deltok i Utekontaktens HKH, som startet opp våren 2014, men vi trakk oss 

fra samarbeidet i februar 15. Dette begrunnet vi med at vi ikke ønsket “å være til støtte for 

politiet i det arbeid de er satt til å utøve i forbindelse med Handlingsplan mot åpne 

russcener, med skyhøy bøtelegging også for små brukerdoser og bortvisninger av folk med 

avhengighet til tyngre illegale stoffer i visse avgrensede byområder. Bøtene fører til 

senskader for brukerne da gjeldsbyrden kan vanskeliggjøre deres rehabilitering og 

bortvisningspraksisen er ekskluderende, der brukerne trenger inkludering i samfunnet for å 

kunne bli bedre.” Vi vil imidlertid samarbeide med Utekontakten ved andre anledninger.

Arbeidsgruppe for lokal overdosestrategi i Bergen kommune

Arbeidsgruppen er lagt under Etat for rus og psykisk helse. Ansvarlig i FHN Hordaland er 

Annette Svae. 

Mål og visjoner for arbeidet er a. redusere tallet på dødelige og ikke dødelige overdoser, b. 

hindre alvorlig helseskade som følge av overdose, c. myndiggjøre personar med alvorlig 

rusbruk, d. bedre vurdering av risiko og forebygging av selvmord ved overdose. e. bedre 

oppfølging etter overdose, f. bedre hjelpetilbudet til pårørende:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/presserom/pressemeldinger/article-

128278#.VcnuXqbtmPM.facebook 

 I 2015 konsentrerte samarbeidspartnerne seg om arrangere Overdosemarkeringen 2015 på

Festplassen den 31. august, som dette året var sponset av Helsedirektoratet i anledning 

Overdosekonferansen i Bergen 2015. Det ble laget en video : “Overdosemarkeringen på 

Festplassen.” https://www.youtube.com/watch?v=2ll-vXVyGhc&feature=share

Samarbeidsgruppen er en del av Nasjonal overdosestrategi og vil forstette også innover i 

2016. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Nasjonal-overdosestrategi-

20142017/id757507/

FHN Hordaland deltok på 5 møter i 2015. Vi var også med å dele ut flygeblader og hadde 

stand på Overdosemarkeringen på Festplassen.

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Nasjonal-overdosestrategi-20142017/id757507/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Nasjonal-overdosestrategi-20142017/id757507/
https://www.youtube.com/watch?v=2ll-vXVyGhc&feature=share
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/presserom/pressemeldinger/article-128278#.VcnuXqbtmPM.facebook
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/presserom/pressemeldinger/article-128278#.VcnuXqbtmPM.facebook


Referansegruppe Etat for rus og psykisk helse Bergen Kommune

Etat for rus og psykisk helse ligger under Sosial, bolig og områdesatsing. Peder Lerøy og 

Ellen Indal deler ansvaret. En Brukerundersøkelse i etat for rus og psykisk helse ble 

evaluert, en gjennomgang av ROP-forløpet, samt revisjon av Avd. for psykisk helse Bergen 

sine retningslinjer. Det har vært avholdt 3 møter i 2015.

Brukerutvalg Hjellestadklinikken

FHN Hordaland ble i begynnelsen av 2014 invitert til å være med i brukerutvalget ved

Hjellestadklinikken. Ansvarlig i FHN Hordaland er Gunn Marit Berentsen.

Brukerutvalget har jobbet med ulike saker i 2015. Året startet med invitasjon til 

BrukerUtvalget om møte med gjennomgang av undersøkelse “Pasienterfaringer” gjort av 

Helsedirektoratet høsten 2014, med et oppfølgingsmøte noen måneder seinere.

Det har også vært stort fokus på boligsituasjonen for mennesker med ruslidelse, f.eks.så er 

ifølge undersøkelser ca 40% av alle personer som kommer ut fra behandling uten egen 

bolig. Problemet er stort for hele denne gruppen og BU bidrar på ulike måter med press på 

de respektive myndigheter.

HK har ansatt en Erfaringskonsulent i 50% stilling - dette er et pilotprosjekt.

I 2016 har Stiftelsen Bergensklinikkene 25 års jubileum og dette skal markeres bl.a. med en 

Brukerkonferanse 10.mai. BU er med i planleggingen og forberedelse til denne konferansen,

dette arbeide begynte høsten 2015.

Det ble avholdt 6 møter i 2015 hvor FHN Hordaland deltok på alle.

Ettervernsdager ved Hjellestadklinikken

FHN Hordaland ble invitert med til å delta på Åpne dager ved Hjellestadklinikken i 

begynnelsen av 2014. Ulike organisasjoner, foreninger og kommunale foretak stiller opp 

med stand og materiell hvor innlagte ved Hjellestadklinikken kan få informasjon om 

ulikeartede tilbud. De åpne dagene på Hjellestadklinikken er i tillegg en god møteplass for 

folk som jobber på samme felt. Ansvarlig i FHN er Gunn Marit Berentsen. Det ble avholdt 4 

åpne dager i 2015.

Fedreprosjektet - Arbeidsgruppe

Fedreprosjektet er ett samarbeid mellom Solheimsviken Helsestasjon, Bergensklinikkene, 

Barnevernstjenesten, Nav kommune og Helse Vest, Avd. for rusmedisin. 



Ansvarlig i FHN Hordaland er Peder Lerøy.

Prosjektet startet opp i 2015 etter en undersøkelse gjort av fedre tilknyttet Avdeling for rusfri 

start på livet ved Solheimsviken helsestasjon. Der kom det frem at det er særdeles lite fokus 

blant fedre og vordende fedre med rusproblematikk opp mot behandling og opp mot sosiale 

rettigheter gjennom f.eks. NAV. 

I 2015 ble det opprettet en arbeidsgruppe med formål å fremlyse problemstillingene ved 

holdningsarbeid og undersøke muligheten for å foreslå tiltak for å forbedre rettighetene til 

pasientgruppen.

Arbeidsseminar på Hotell Norge november 15

Arbeidsgruppens oppgaver har vært å arrangere et arbeidsseminar. Her fikk alle som jobber 

opp mot pasientgruppen mulighet til å komme på foredrag, samt diskutere problemstillingene

og foreslå tiltak i og på tvers av etatene. Over 100 personer deltok.

Forslagene fra deltakerne på arbeidsseminaret ble samlet inn og systematisert. Det jobbes 

med å utvikle konkrete tiltak, prosjekter for inkludering av fedre, samt muligheter for å 

påvirke retningslinjer som sikrer at fedre med rusproblematikk får lik rett på hjelp og 

behandling som mødre har.

Det ble avholdt 8 møter i 2015.

Prosjekter

Aksjon Bortvist på Festplassen 10. juli 15.

FHN Hordaland ble kontaktet av initiativtakere Silje O. Heltne, Johnny Nordstrøm og Tommy

Bergset Soltvedt  etter at det hadde blusset opp mediedekning om bortvisningspraksisen 

som har oppstått i forbindelse med kommunens Handlingsplan mot åpne russcener. De 

ønsket å bidra til å organisere en event. FHN Hordaland sa ja og var etter dette med å 

arrangere.



 

FHN Hordaland bidro til å skaffe appellanter, vi 

hadde treff hos Annette for å lage bannere og 

flygeblader og vi mobiliserte blant brukere som er 

berørt av praksisen og andre, både på sosiale 

medier og i gatene. Vi stilte også opp i NrK 

Hordalands forhåndsdekning av aksjonen og i 

Bergensavisens oppfølging etterpå.

Brukerne stilte mannsterke for å gi beskjed om at de har fått nok av bortvisningspraksis og forhøyede 

bøtesatser i avgrensede sentrumsområder.



Det kom et par hundre deltagere hvorav svært mange var folk som er personlig berørt av 

bortvisningspraksisen. Brukerne var svært fornøyde med å få en anledning til å si fra om det 

som oppleves som en dypt urettferdig praksis med utgangspunkt i at man blir oppfattet som 

å tilhøre en gruppe mennesker man i bysamfunnet - gjennom bortvisningspraksisen - gir 

klare signaler om at de helst ikke vil se.

Aksjon Bortvist ble filmet av Wenche Irene Berentsen og er lagt ut på You Tube i tre deler:

a. Diverse appeller: https://www.youtube.com/watch?v=X14NJEwKfy8
b. Annette Svae sin appell: https://www.youtube.com/watch?v=5BrOVmKRkBM
c. Kim Jørgen Arnetvedt sin appell: https://www.youtube.com/watch?v=6lT9P0aNcaE
d. Lenke til Facebook-eventen vår: https://www.facebook.com/events/1455069134789803/

Aksjon Bortvist var svært vellykket og resulterte i at organisasjonene RIO og proLAR ble 
inspirert til å avholde en liknende event i Oslo på bakgrunn av at det også der skjer en 
utstrakt bortvisningspraksisen i forbindelse med Sentrumsaksjonen. 
Lenke til Facebook-eventen i Oslo: https://www.facebook.com/events/799069700204322/

Aksjonen bidro også til å øke kunnskapen om hva som foregikk i Bergen på den tiden til 

større deler av befolkningen.

Se ellers “Mediedekning” nedenunder for lenker til medieomtalen av Aksjon Bortvist.
.
Finansiering: Et honorar pålydende kr 1.500 ble gitt filmprodusenten. FHN Hordaland hadde 
også utgifter til materiell.

Fortsatt bortvist på Festplassen 03.09.15. 16.30 - 21.30.

FHN Hordaland ble kontaktet av initiativtaker Silje O. Heltne om å delta med appeller og 

materiell til den kulturelle demonstrasjonen mot bortvisingspraksisen i deler av Bergen 

Sentrum. Silje gjorde en kjempejobb med å arrangere eventen og booket en mengde gode 

band som støttet saken. FHN Hordaland deltok med å dele ut flygeblader, men var 

dessverre opptatt med Overdosekonferansen i dagene før så vi fikk ikke mobilisert i gatene.

https://www.facebook.com/events/799069700204322/
https://www.facebook.com/events/1455069134789803/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6lT9P0aNcaE&h=8AQEq1liR&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5BrOVmKRkBM&h=hAQHpKJGY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX14NJEwKfy8&h=CAQEfL-Te&s=1


Annette Svae har appell på den kulturelle demonstrasjonen Fortsatt bortvist den 03.09.15.

De kulturelle bidragene

Motbakkeorkesteret med Helge Jordal, Gatas Parlament, Balle Malurt & Sønn, Nick Dahl, 

General Chesz, Le Flan de Sang, Ganezha, The Longboards og Sleeping Heads.

- Aksjonen ble dekket i studentmagasinet Atrium http://atrium.b.uib.no/2015/09/fortsatt-

bortvist/ 

- Appell ved Annette Svae:   https://www.youtube.com/watch?v=g8l3FlAATEE

- Appell av Hans Fredrik Marthinussen hvor FHN Hordaland blir nevnt: 

https://www.youtube.com/watch?v=FjQygqlYGTs

- Appell av Kristian Soltvedt: https://www.youtube.com/watch?v=E_yNFybcYAA 

- FHN Hordaland deltok også med trommeslager Kim Jørgen Arnetvedt som spilte i 

Motbakkeorkesteret:   https://www.youtube.com/watch?v=MLARPhUns4U

- Lenke til Facebookevent: https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153479082907110&set=gm.1700161440205079&type=3&theater 

Den kulturelle aksjonen ble svært vellykket og en stor takk rettes til alle som deltok frivillig.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153479082907110&set=gm.1700161440205079&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153479082907110&set=gm.1700161440205079&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=MLARPhUns4U
https://www.youtube.com/watch?v=E_yNFybcYAA
https://www.youtube.com/watch?v=FjQygqlYGTs
https://www.youtube.com/watch?v=g8l3FlAATEE
http://atrium.b.uib.no/2015/09/fortsatt-bortvist/
http://atrium.b.uib.no/2015/09/fortsatt-bortvist/


Stoffbrukerdagen 2015 på Stortinget 18.11.15 11.00 - 15.00.

Kim-Jørgen, Gunn Marit og Annette mekker plakater med FHNere fra Oslo og Trondheim og proLAR. 

FHN i Oslo arrangerte tradisjonen tro Stoffbrukerdagen på Stortinget. Kim-Jørgen, Gunn 

Marit og Annette dro over fjellet med tog og deltok med å lage i stand materiell til 

demonstrasjonstoget som gikk fra Tigeren til Stortinget. Det ble deretter avholdt møte på 

Stortinget hvor flere politikere var kommet for å møte stoffbrukerne og høre hva de mener. 

Saker som ble tatt opp var blant annet utvidet medikamentutvalg i LAR og UNGASS 2016.

Dagen ble avsluttet med samvær på kontoret og en god middag. FHN i Oslo sponset turen 
for FHN Hordaland.

Arbeiderpartiet.no 19.11.15. “Lavterskeltilbud og bedre medisinering i fokus.” 
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Helse/Lavterskeltilbud-og-bedre-medisinering-i-fokus

Film av Ole Magnus Kinappel. You Tube 21.11.15. “Stoffbrukerdagen 2015. Lavterskeltilbud,
UNGASS og bedre medisinering.” https://www.youtube.com/watch?v=hc9TnXqXE0U

Oppsøkende arbeid og utdeling av brukerutstyr

FHN Hordaland har drevet med oppsøkende arbeid rettet mot brukerne i åpne

stoffmarkeder ved Korskirken og ved Strax-huset gjennomsnittlig en gang annenhver uke i 

2015 hvor det har vært perioder med hyppigere og perioder med mindre hyppig utdeling. 

Ansvarlig i FHN er Thomas Valle Mjøs. 

Det første halve året foregikk utdelingen i Vågsbunnen. I slutten av juni viste politiets - på 

den tiden intense aksjonering i Vågsbunnen - å ha fordrevet brukene som trakk dit ned etter 

https://www.youtube.com/watch?v=hc9TnXqXE0U
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Helse/Lavterskeltilbud-og-bedre-medisinering-i-fokus


parken stengte høsten før. Mange hadde allerede da forflyttet seg bort til Strax-huset på 

Gyldenpris. Dette medførte at vi i FHN Hordaland etterhvert vurderte å dele ut ved Strax-

huset. Det viste seg å være behov for utdeling utenom Straxens åpningstider. Noen brukere 

ville heller ikke oppsøke Strax-huset, selv om de var i undergrunnen utenfor.

 

Vi supplerer kommunens smitteforebygging med utdeling av flere typer brukerutstyr som

trengs for å forebygge smitte av blant annet hepatitt C og HIV. Vi deler også ut røykefolie og

oppfordrer brukerne til å vurdere å røyke fremfor å injisere. I 2015 var vi aktive med å 

promotere Naloxon prøveprosjektet i forbindelse med utdelingen.

Ellers har vi det samme inntrykket som i fjor at brukerne oppholder seg mer hjemme hos 

hverandre etter den store forflytningen av miljøet. Dette kan føre til at bruken av allerede 

brukt utstyr eller deling av brukt utstyr øker og derved også smittefaren. 

Brukerutstyrutdelingen er nyttig med tanke på å opprettholde kontakt med

brukere som er avhengighet av tyngre illegale stoff. Brukerne har uttrykt at de er

fornøyd med vår tilstedeværelse. Det at vi er en brukerorganisasjon og at flere i

utdelingsgruppen har brukererfaring har vist seg å være en stor fordel for å opparbeide

gjensidig tillit og respekt. FHN Hordaland har også vært behjelpelige med å videreformidle

utfordringer og problemområder denne gruppen har overfor politikere og andre aktører på

rusfeltet.

Det er hovedsaklig Thomas VM, Kim-Jørgen, Stig og Annette som har delt ut utstyr. Vi har 

turnert på dette. Finansiert av Helse Vest, grasrotandelen og gaver.

Tematreff for medlemmer og inviterte

Prosjektansvarlig: Annette Svae
Finansiering: Utgifter til bevertning har blitt sponset privat av styremedlemmer. Ingen utgifter 
til foredragsholdere i 2015. Prosjektet er av ovennevnte grunn ikke med i regnskapet for 
2015.

Vi har vært mellom 6 og 10 tilstede på treffene hvorav noen fra styret, noen medlemmer, 
samt pårørende av medlemmer.

Vanlig “Tematreff med medlemmer og inviterte” gikk ut i April til fordel for “Styremøte med 

interesserte medlemmer” vi trengte å informere om styresaker.

Tematreff for medlemmer og inviterte i 2015

Tematreffene er ment som et uformelt forum for å diskutere narkotikapolitiske spørsmål og å bli 



bedre kjent med hverandre. Det ble livlige debatter på alle de 7 treffene.

Mandag 02.02.15 19.30 - 20.45. Februartema

Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland hadde den glede å invitere medlemmer til vårt 

første “Tematreff for medlemmer og inviterte”. Grunnet oppstart ble februartemaet et uformelt møte 

hvor FHN Hordaland informere om hva som skjer i foreningen og ellers det å treffe medlemmer, bli 

kjent og sette igang narkotikapolitisk debatt.

Mandag 02.03.15 19-30 - 20.45. Marstema 

- “LAR som metode sett fra et brukerperspektiv”

- “Strategier for hvordan å fremme sakene våre før kommunevalget 2015 og hvilke saker vi 
bør legge vekt på.”

- Innspill fra medlemmer om hva de tenker de kan bidra med eller ønsker fra FHN Hordaland
fremover.

Mandag 30.03.15 18.10 - 20.45. Påsketema

- Et uformelt møte med inspirerende narkotikapolitiske samtalerover noe smått å spise, kaffe
og te. 

Alle som hadde energi til å lage noe tok med mat og drikke. Det ble selvsagt for mye mat og god 
stemning.

Mandag 07.09.15 19.15 - 20.45. Septembertema

Det kommende kommune og fylkestingsvalget.

Mandag 05.10.15 19.15 - 20.45. Oktobertema 

- Oppsummering av kommune og fylkestingsvalget Denne gangen vil vi ta snakke litt om 

hvordan det gikk med valget.

- Debatt om FHN Hordalands satsingsområder og litt om hva vi alle kan bidra med ut fra tid 

og forutsetninger.

Mandag 02.11.15 19.30 - 20.45. Novembertema

Vi retter blikket mot FNs spesialsesjon UNGASS i april 2016 og endringen av narkotikapolitikken.

Mandag 07.12.15 19.30 - 20.45. Juletreff i FHN Hordaland lokallag med “Annettes urtekrydrete 

julegløgg uten toddy”. Desembertema

-  Debatt om saker FHN Hordland har arbeidet med i 2015. Sakene er: sprøyterom, 

bortvisningspraksisen, LAR medisinering, UNGASS 2016 og reguleringsskampen.

- Litt om bokprosjektet til Bergensklinikkenes 25 års jubileum i 2016 og FHN Hordalands 

deltakelse.

Drug-testing 

Styret startet innledende utredning om muligheten for at foreningen kan teste for ektheten av
illegale rusmidler som et skadereduserende tiltak. Prosjektet viste seg imidlertid å bli for 
omfattende for en forening av FHN Hordalands størrelse og har blitt skrinlagt inntil videre.



Prosjektansvarlig: Stig Norland

Aksjon mot mobbing

FHN Hordaland vedtok å være med å arrangere Aksjon mot mobbing sammen med Batteriet
Vest Norge og andre organisasjoner som et tilknyttet Batteriet. 
Det ble avholdt et initierende møte i arbeidsgruppen den 11.11.15. 13.00 – 15.00 på 
Batteriet Vest Norge. Peder og Annette deltok. Det ble ganske snart klart at FHN Hordaland 
ikke ville kunne delta da verken Annette eller Peder hadde kapasitet til å gjennomføre det.

Bergensklinikkenes 25 års jubileum. Fotobok-prosjekt 

Prosjektansvarlig: Det var først Gunn Marit, men er nå Annette da det viste seg hun var mer 

i kontakt med de rekrutterte til prosjektet.

Trappen Motiveringsenter administrerer fotobokprosjektet, mens FHN Hordaland deltar med 

å finne brukere, som skal få utdelt hvert sitt engangskamera for å ta bilder av livene sine. De

kan velge innfallsvinkel selv. FHN Hordaland har rekruttert fire personer. De fikk utdelt 

kamera i oktober med innleveringsfrist på Trappen før jul. Fristen ble utsatt til den første 

uken etter jul.

FHN Hordaland avholdt møte med de rekrutterte den 24.11.15, 12.00 – 13.00 på Batteriet 

Vest Norge. Helge Nilsen, Kim-Jørgen og en til stilte opp på møtet med Annette.

Bergensklinikkene finansierer prosjektet.

Forskning og skoleprosjekter

Høyskolen i Sogn og Fjordane - Skoleprosjekt 09.03.15 18.00 - 21.00. 

Studentene i psykisk helsevern ved Høyskolen i Sogn og Fjordane Camilla Systad og 

Hildegunn Sortland  intervjuet Annette og Gunn Marit omkring LAR, sidebruk og 

lekkasjeproblematikk.

Høyskolen i Bergen - Mastergradsprosjekt 23.03.15 18.00 - 21.00 

Mastergradstudentene ved Høyskolen i Bergen i faget Samfunnsarbeid Mehdi og Joakim 

Brotkorb intervjuet Gunn Marit og Annette omkring: "How does a community-based initiative 

called “The battery” contribute to transformative change?"



Norges kreative høyskole 29.09.15. 

Studenter ved Norges kreative høyskole intervjuet Annette og Kim-Jørgen i forbindelse med 

en prosjektoppgave innen faget film. De lager en dybdereportasje om hvordan det har gått 

med stoffmiljøet etter stengingen av Nygårdsparken.

Kurs og konferansevirksomhet

Fremtid 2015 17. - 19.02.15.

Annette stilte opp i telefonintervju i en Workshop i konferansen Fremtid 2015 ved Nordahl 
Grieg videregående skole kalt "Et verdig liv, en bærekraftig by". Elevene hadde fokus på 
stengingen av Nygårdsparken og konsekvenser av den.

Hvordan profilere din organisasjon 25.02.14 17.00 - 20.00. 

Kurs arrangert av Batteriet Vest Norge. Gunn Marit, Stig og Annette deltok.

Brukerstyrt medvirkning i behandling og oppfølging av ROP - pasienter, ut av 

rusmiddelavhengighet og inn i de sosiale felleskap 05.03.15. 

Kurs arrangert av Bergensklinikkene. Annette deltok og finansierte kurset selv.

Konfliktløsning 26.03.15. 17.00 - 21.00.

Kurs arrangert av Batteriet Vest Norge på Magdalena. Kursleder Stein Hatlem Forsdal. 

Gunn Marit, Stig og Annette deltok.

Housing First. Nasjonal konferanse i Bergen 20.04.15. 09.00 - 18-00. 

Husbanken, NAV og Helsedirektoratet arrangerte konferansen på Scandic Hotell. Gunn 

Marit og Annette deltok.

http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/artikler/housing-first/housing-first-nasjonal-

konferanse-i-bergen-2015/

Mediedekning: 

http://www.napha.no/content/8861/-Slutt-pa-hjemloshet-innen-2016?

utm_medium=epost&utm_source=Nyhetsbrev+Napha&utm_campaign=NAPHA-nytt+uke+17

Organisasjonsledelse 21.04.15 17.00 - 21.00. 

Batteriet Vest Norge arrangerte kurs i organisasjonsledelse på Magdalena. Kursleder: Pål 

Isdahl Solberg. Gunn Marit og Annette deltok.

http://www.napha.no/content/8861/-Slutt-pa-hjemloshet-innen-2016?utm_medium=epost&utm_source=Nyhetsbrev+Napha&utm_campaign=NAPHA-nytt+uke+17
http://www.napha.no/content/8861/-Slutt-pa-hjemloshet-innen-2016?utm_medium=epost&utm_source=Nyhetsbrev+Napha&utm_campaign=NAPHA-nytt+uke+17
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/artikler/housing-first/housing-first-nasjonal-konferanse-i-bergen-2015/
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/artikler/housing-first/housing-first-nasjonal-konferanse-i-bergen-2015/
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/artikler/housing-first/housing-first-nasjonal-konferanse-i-bergen-2015/


Påvirkningsarbeide 22.04.15 17.00 - 21.00.

Batteriet Vest Norge arrangerte kurs i påvirkningsarbeide på Magdalena. Arrangør: Batteriet.

Kursleder: Pål Isdahl Solberg. Gunn Marit og Ellen deltok.

Musikkterapi, rus og psykiske lidelser 04.05.15 - 05.05.15. 

Bergensklinikkene arrangerte konferansen på Radisson Blue Royal Hotell Bryggen. Kim-

Jørgen og Helge Maxim deltok.   http://bergensklinikkene.no/hjem/musikkterapi-rus-og-

psykiske-lidelser-4-5-mai-i-bergen/

En gang må jeg bli sett 05.05.15 - 06.05.15.

Velferdsetaten Oslo arrangerte konferansen på Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo. Peder 

deltok.

Makt og muligheter 19.05.15 - 20.05.15. Tema: “Når lydbølger knuser glass.” 

Batteriet arrangerte konferansen på Bymisjonssenteret i Tøyen kirke. Gunn Marit og Annette

deltok for FHN etter forespørsel fra Batteriet Vest Norge  som betalte reise og opphold..

https://www.facebook.com/events/1547265388896641/

http://www.batteriet.no/velkommen-til-konferansen-makt-og-muligheter-19-20-mai-2015-i-

oslo/

Forebygging av overdoser 04.06.15 09.00 - 15.30

Stiftelsen Bergensklinikkene arrangerte kurset på Radisson Blu Hotell Norge. Gunn Marit 

deltok.

Rusfaglig forum 18.06.15 09.00 - 15.30

Bergensklinikkene arrangerte Arrangør: Bergensklinikkene. Sted: Raddison Blue Norge. 

“Boligproblematikk overfor stoffbrukere.” Innlegg av Annette Svae. Innlegget kommer i tre 

deler fordi mobilen gikk varm.

Del 1:   https://www.youtube.com/watch?v=__Lxsh0arwI
Del 2:   https://www.youtube.com/watch?v=4HMAyoi3GL
Del 3:   https://www.youtube.com/watch?v=nrJshz4TuVk

God dekning av Annettes innlegg i Rus og Samfunn 29.06.15: http://rus.no/id/979.0 "Annette

Svae, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk i Hordaland trakk frem den store 

utfordringen med bostedsløshet for rusmiddelbrukere. Hun var krystallklar på at uten bolig 

har all annen form for behandling liten hensikt og rettet kraftig kritikk mot myndighetene som 

ikke satser mer på å løse denne utfordringen."

http://rus.no/id/979.0
https://www.youtube.com/watch?v=nrJshz4TuVk
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4HMAyoi3GL4&h=XAQGYCdnn&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D__Lxsh0arwI&h=2AQFy2flC&s=1
http://www.batteriet.no/velkommen-til-konferansen-makt-og-muligheter-19-20-mai-2015-i-oslo/
http://www.batteriet.no/velkommen-til-konferansen-makt-og-muligheter-19-20-mai-2015-i-oslo/
https://www.facebook.com/events/1547265388896641/
http://bergensklinikkene.no/hjem/musikkterapi-rus-og-psykiske-lidelser-4-5-mai-i-bergen/
http://bergensklinikkene.no/hjem/musikkterapi-rus-og-psykiske-lidelser-4-5-mai-i-bergen/


Overdosekonferansen i Bergen 31. 08. - 01.09.15.

Overdosekonferansen ble arrangert av SERAF, Bergen kommune, Forskningsrådet og 

Helsedirektoratet, i samarbeid med Bergensklinikkene, Helse Bergen, SIRUS og 

Folkehelseinstituttet, proLAR, FHN og FHN Hordaland. Sted: Raddison Blue Royal Hotell.

Det ble avholdt en mottakelse i Håkonshallen om kvelden den 31. august. 

FHN Hordaland hadde stand på konferansen begge dagene.

Dag 1 Fokus på overdoseforebygging

Annette fikk æren av å åpne konferansen sammen med Jørgen Bramness fra SERAF og 

Gitte Huus fra Folkehelseinstituttet.   https://www.youtube.com/watch?v=m2AkcM4n1BE

Annette holdt innlegget "Nygårdsparken ett år etter - utfordringer sett fra et 

brukerperspektiv." i sesjon 4 Storbysituasjonen: https://www.youtube.com/watch?

v=TIYEsaLh2xc

Dag 2 ThINC Bergen 2015. The International Naloxone Conference.

Filmpremiere.  "How I saved my friend with nasal Naloxone" med Kim Jørgen Arnetvedt i 

hovedrollen ble vist på storskjerm og rundt om på små tv-skjermer i lokalet ellers. 

https://www.youtube.com/watch?v=myF864PjIHU

Klipp fra filmen ble brukt som teaser til konferansen: https://www.youtube.com/watch?

v=GYK6hp82uT8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GYK6hp82uT8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GYK6hp82uT8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=myF864PjIHU
https://www.youtube.com/watch?v=TIYEsaLh2xc
https://www.youtube.com/watch?v=TIYEsaLh2xc
https://www.youtube.com/watch?v=m2AkcM4n1BE


Kim-Jørgen samtaler med Henriette på Strax-huset om Naloxon prøveprosjektet i forbindelse med 
filminnspilling der Kim-Jørgen har hovedrollen.

Arild Knutsen deltok i paneldebatten: "Future potential of Nalxone distribution. Research and

medical evidence for Naloxone in the community."

Omtale av konferansen

Rus og samfunn 09.09.15. “Internasjonal overdosekonferanse”. Reportasje. Intervju med 
Kim-Jørgen. FHN Hordalands innsats også nevnt. http://www.rus.no/id/994.0

UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin 16.09.15 “Overdosekonferansen 
2015.” Reportasje, omtale av Annette og Kim-Jørgens bidrag. 
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-
saker/2015/overdosekonferansen-2015.html 

CTV News gjennom The Associated Press 29.11.15 “Local leaders in Norway mull medical 
heroin to treat drug epidemic.” Intervju med Kim-Jørgen. http://www.ctvnews.ca/health/local-
leaders-in-norway-mull-medical-heroin-to-treat-drug-epidemic-1.2679007
CNS News gjennom The Associated Press 29.11.15 “Norway mulls using heroin to prevent 
deadly overdoses.”
http://www.cnsnews.com/news/article/norway-mulls-using-heroin-prevent-deadly-overdoses 

Økonomikurs for organisasjoner 16.09.15 17.00 – 20.00

Batteriet Vest Norge arrangerte kurs på Kafe Magdalena. Gunn Marit deltok.

Fagrådets Nasjonale Ruskonferanse 22. og 23.09.15

Fagrådet arrangerte konferansen på Radisson Royal Plaza i Oslo. Annette deltok. FHN 

Hordaland betalte konferanseavgiften, mens Annette sponset reise og opphold selv.

http://www.cnsnews.com/news/article/norway-mulls-using-heroin-prevent-deadly-overdoses
http://www.ctvnews.ca/health/local-leaders-in-norway-mull-medical-heroin-to-treat-drug-epidemic-1.2679007
http://www.ctvnews.ca/health/local-leaders-in-norway-mull-medical-heroin-to-treat-drug-epidemic-1.2679007
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2015/overdosekonferansen-2015.html
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2015/overdosekonferansen-2015.html
http://www.rus.no/id/994.0


Rusfaglig forum 10.12.15 10.00 – 15.00.

Bergensklinikkene arrangerte konferansen på Radisson Blue Norge.

Annette Svae satt i panelet og deltok med et 7 minutters innlegg og en kommentar:

- “Er det takhøyde i Husbanken?” https://www.youtube.com/watch?v=EvyBTk01V3w
- “Bolig til eldre stoffbrukere” https://www.youtube.com/watch?v=VeojY7HUycw

Vi var syv fra FHN Hordland som deltok på konferansen.

Møter, foredrag etc.

Gatejuristen i Bergen

Gatejuristen i Bergen har bistått FHN Hordaland i klagesaker på vegne av FHN Hordalands 
tillitsvalgte og medlemmer til Politimesteren og til Politidirektoratet. I den anledning har vi 
hatt flere møter med dem.

Lunsjmøte Batteriet Vest Norge 30.01.15 12.00 - 14.00.

Bli kjent med andre organisasjoner som anvender Batteriet og komme med forslag til kurs vi 
kan tenke oss å være med på. Gunn Marit og Annette deltok.

Innlegg og debatt med ansatte på MO Wergeland 23.02.15 14.15 - 15.15. 

Annette informerte om FHN Hordaland sin virksomhet og politiske ståsted til ansatte på MO 
Wergeland. Delte ut materiell.

Lunsjmøte i anledning verdens dag for sosial rettferdighet 27.02.14 12.00 - 14.00. 

Arrangert av Batteriet Vest Norge. Løvstakken Bærekraftig liv holdt innlegget “Borgerlønn og
Bærekraftig liv”. Gunn Marit, Stig, Annette deltok.

Veien videre 31.03.15 10.00 - 12.00. 

Veien Videre er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen, som 
startet opp i januar 2014. Prosjektets mål er å bistå mennesker med rusrelaterte utfordringer 
etter utskrivelse fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i døgninstitusjon.
Sted: Botreningssenteret på Gyldenpris. Gunn Marit og Annette informerte teamet i Veien 
videre om brukerperspektiver på hva brukere har behov for i fasen etter utskrivelse.

"David Nutts narcopolitics." 08.04.15 17.00 – 19.00. 

Studentersamfunnet arrangerte debatt med den kjente og kontroversielle rusforskeren David

Nutt på Kvarteret. FHN Hordaland stilte mannsterke. Ellen, Gunn Marit, Thomas K., Kim-

Jørgen, Stig, Trond og Annette deltok.

https://www.youtube.com/watch?v=VeojY7HUycw
https://www.youtube.com/watch?v=EvyBTk01V3w


"Kroppen for voksne: om rus og livssmerter" 15.04.15 19.00 - 20.00. 

Haukeland sykehus arrangerte debatt med Trond-Viggo Torgersen og overlege Svein 
Skjøtskift fra Avdeling for rusmedisin på Litteraturhuset. Ble sendt på NrK P1 i redigert 
utgave. Annette, Ellen og Gunn Marit Berentsen deltok.

Psykedelika til folket 03.05.15 18.00 - 20.00 

Forum for praktisk psykologi arrangerte foredrag med forsker og entrepenør Pål-Ørjan 

Johansen fra Stiftelsen Emma Sofia på SV fakultetet, UiB.  Annette, Stig, Kim-Jørgen og 

Arild Knutsen var tilstede.   https://www.facebook.com/events/1576400522612477/

Helse og sosialfaglig forum 20.05.15 11.00 - 13.00.

Strax-huset arrangerte forumet på Strax-huset. Temaet var fokus på sommeren 2015, 

Switchkampanjen og Naloxson nesespray-utdeling. Ellen deltok. 

https://www.facebook.com/events/908972549176371/

Filminnspilling 10.06- 11.06.15

Kim Jørgen Arnetvedt er med på filminnspilling med Henriette fra Straxhuset. Det lages film 
med Kim Jørgen i hovedrollen om Naloxon nesespray. Filmen skal vises på 
overdosekonferansen den 31. august 15.

Årsmøte FHN i Oslo. 29.06.15. Kl. 18.00 - 20.00.

Annette og Kim Jørgen deltok fra FHN Hordaland. FHN i Oslo finansierte reise og opphold.

Bortvisning oppheves 07.07.15 kl. 11.00

Et uformelt møte mellom Annette Svae og innsatsleder Kjetil Dybsland ved Bergenspolitiet 
oppsto på benken utenfor Korskirken i forbindelse med at Annette brøt en bortvisning hun 
hadde fått, der hun ble kriminalisert mistenkt for kanskje å skulle bedrive 
narkotikakriminalitet. Det ble ganske kjapt klart at hun ikke villle bli bøtelagt og at 
bortvisningen ble trukket tilbake. De to hadde deretter en god narkotikapolitisk debatt og 
Dybsland spanderte fiskekaker på Hagelins. 

Annette ga allerede da beskjed om at hun ville klage saken inn overfor politimesteren som 
privatperson selv om bortvisningen var trukket tilbake, fordi hun ville ha klarlagt om 
bortvisningen hadde vært gyldig i utgangspunktet. Saken ble siden klaget videre til 
Politidirektoratet. 

Saken tas mer her i FHN Hordalands årsmelding til tross for å være privat, fordi den fikk 
ringvirkninger for det offentlige ordskiftet omkring bortvisningspraksisen generelt sett. Se 
mediedekning. 

https://www.facebook.com/events/908972549176371/
https://www.facebook.com/events/908972549176371/
https://www.facebook.com/events/908972549176371/
https://www.facebook.com/events/908972549176371/
https://www.facebook.com/events/1576400522612477/


Møte på den Blå steinen 28.07.15 12.30 - 13.00

Bergens Tidende arrangerte et uformelt møte mellom Sosialbyråd Silje Hjemdal (FrP) og 
Annette Svae på Den blå steinen. Møtet skjedde i forbindelse med en debattrekke initiert av 
en kronikk av Ina Roll Spinnangr og Annette Svae, sosialbyrådens svar på denne og Annette
sitt svar på byrådens innspil igjen. Se mediedekning.

Valgsending NrK 1 21.08.15

Kim-Jørgen forklarer Leo Ajkic hvordan KrF har trenert muligheten for å etablere sprøyterom i Bergen 
i over ti år. Innslaget i NrKs valgsending fikk politisk påvirkning på prosessen i Bergen og KrF har lagt 
sin motstand til side i det nye byrådssamarbeidet med AP og V. Sprøyterom skal etableres i 
september 2016.

NrK P3 kontaktet Annette for briefing om situasjonen i stoffmiljøet i Bergen og om FHN 
Hordaland kunne være behjelpelig med å finne frem til en bruker NrK og Leo Ajkic kunne 
følge rundt i miljøet til valgsending fra Bergen den 21.08.15.

Kim-Jørgen viste Leo og crewet rundt i miljøet og ble intervjuet, mens Annette stilte ved 
Straxen for å dele ut utstyr og ble intervjuet i den forbindelsen den 15.08.15..

Hovedfilminnsalg i Valgsendingen fra Bergen var filmen FHN Hordaland hjalp til med å spille

inn. Innslaget ble sendt i beste sendetid fredag og nådde frem til folk i hele landet.

Lenker til innslaget på You Tube (Se ellers mediedekning) 

Leo Ajkic intervjuer Erna Solberg og filmen vises:   https://www.youtube.com/watch?

v=asfsNB8s4LI

Leo Ajkic intervjuer ungdomspolitikere:   https://www.youtube.com/watch?v=HtfsgVgrFOw

https://www.youtube.com/watch?v=HtfsgVgrFOw
https://www.youtube.com/watch?v=asfsNB8s4LI
https://www.youtube.com/watch?v=asfsNB8s4LI


Mekking av materiell og pakking av askorbinsyre 29.08.15. 

FHN Hordaland møttes hjemme hos Annette. Vi koste oss med pizza fra Peppes.

Valgdebatt om ruspolitikk 07.09.15. 13.00 - 15.00. 

Kirkens bymisjon arrangerte valgdebatt på Gimle kulturhus. Annette og Kim-Jørgen deltok. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdy29MS7I4A

Brugervennprisen 03.11.15

Brugerforeningen feiert 22 årsdag i København. Utdeling av brugervennprisen. Fra FHN 

Arild, Line og Annette. Annette ble sponset av FHN i Oslo.

Seks måneder til UNGASS 2016. 19.11.15

Debatt. Fordragsholdere: Nils August Andresen Jørgen Minerva, Bramness SERAF, Sturla 

Haugsgjerd freelanceskribent, Eirik Løkken fra Civita, Stig Erik Sørheim fra Actis. Tilstede fra

FHN Hordaland: Gunn Marit Berentsen, Kim Jørgen Arnetvedt og Annette Svae.

https://www.facebook.com/events/1528435710780487/

Johan Hari om krigen mot narkotika 27.11.15 Kl. 19.00 

Minerva, Natt & Dag, Stiftelsen Fritt Ord og Den konservative studenterforeningen 

arrangerte foredrag med Johan Hari samt at han møtte Minerva-redaktør Nils August 

Andresen, psykologiprofessor Fanny Duckert og rusforsker Helene Jensvoll, til samtale om 

utformingen av, og debatten om, narkotikapolitikken nasjonalt og globalt på Chateau Neuf.

Debattredaktør i NATT&DAG Vilde Sagstad Imeland ledet samtalen. FHN sponset Stig og 

Annette over fjellet.

Mediedekning
FHN Hordaland har skrevet kronikker, tipset media om saker, blitt intervjuet og vært aktive 
med å skape debatter omkring våre saker  i 2015. Aktivitetsnivået har vært over all 
forventning.

NrK Dagsrevyen 03.01.15. Arild og Line på Hjellestadklinikken. FHN Hordaland hjelper med 
å skaffe brukere til intervju i Hollendergaten og Annette havner på Dagsrevyen:
http://www.nrk.no/norge/knutsen-fikk-stotte-fra-henne-han-knivstakk-1.12129906

Bergens Tidende 03.01.15. “Jeg har skuffet mange.” Intervju med Arild Knutsen og omtale 
av situasjonen for de med tyngre avhengighet i Bergen.   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--
Jeg-har-skuffet-mange-3272727.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Jeg-har-skuffet-mange-3272727.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Jeg-har-skuffet-mange-3272727.html
http://www.nrk.no/norge/knutsen-fikk-stotte-fra-henne-han-knivstakk-1.12129906
https://www.facebook.com/events/1528435710780487/
https://www.youtube.com/watch?v=Zdy29MS7I4A


Bergens Tidende 14.01.15. “Uforsvarlig bøtelegging.” Debattinnlegg av Annette Svae. 
http://www.bt.no/meninger/debatt/Uforsvarlig-botelegging-3280152.html

- Bergens Tidende, papirutgave 14.01.15 https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153116785021535&set=t.719936534&type=3&theater

Advokatbladet.no 15.01.15. “Bergenspolitiet bøtelegger narkomane.” 
FHN Hordalands debattinnlegg i BT ble sitert i Advokatbladet.no
http://www.advokatbladet.no/2015/01/bergenspolitiet-botelegger-narkomane/

Bergensavisen 15.01.15. “Stoffavhengige blir plassert oppå hverandre på hospitser.” 
Kronikk av Annette Svae. 

http://www.ba.no/Stoffavhengige_blir_plassert_opp__hverandre_p__hospitser-5-8-
2266.html 

- Bergensavisens papirutgave 15.01.15 
https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=10153117806566535&set=pb.719936534.-
2207520000.1423329051.&type=3&theater

TV2 20.01.15. Arild Knutsen i TV2 om økning i antallet anmeldt narkotikakriminalitet. 
https://www.youtube.com/watch?v=0cVo1_JFGOk#t=113

Tips fra FHN Hordaland til NrK Hordaland om brev fra Helse Bergen til fastleger

1. NrK Hordaland 23.01.15. “Innfører strenger regler for utdeling av LAR medikamenter.”
http://www.nrk.no/hordaland/innforer-strengere-regler-for-utdeling-av-lar-medikamenter-
1.12161256
2. NrK Hordaland 24.01.15. “Frykter strengere LAR kontroll gir flere overdosedødsfall.”
http://www.nrk.no/hordaland/frykter-strengere-lar-kontroll-gir-flere-overdosedodsfall-
1.12165751
3. NrK Hordaland 30.01.15. “Vil hindre eksnarkomane i å selge medisinene sine.”
http://www.nrk.no/hordaland/vil-hindre-eks-narkomane-i-a-selge-medisinene-sine-
1.12176170

*

Bergens Tidende 03.02.14. Arild Knutsen intervjuet om nye rutiner ved rusakutten.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skal-ikkje-lenger-vekkje-overdoseoffer-3294141.html

Brostein 10.02.14. “Økning i antall anmeldt narkotikakriminalitet.” Annette stiller opp til 
intervju i studentoppgaven til studenter ved Medievitenskap, Universitetet i Bergen.
http://brostein.uib.no/2015/02/10/okning-i-anmeldt-narkotikakriminalitet/

Bergensavisen 20.03.15. “Sosialbyråden opptrer som justisminister.” Kronikk av Annette 
Svae. http://www.ba.no/Sosialbyr_den_opptrer_som_justisminister-5-8-41596.html 

- Bergensavisens papirutgave 20.03.15: 
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/16664474627/sizes/k/

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F70575220@N00%2F16664474627%2Fsizes%2Fk%2F&h=0AQHiXd4R&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FSosialbyr_den_opptrer_som_justisminister-5-8-41596.html&h=kAQFeOk7D&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbrostein.uib.no%2F2015%2F02%2F10%2Fokning-i-anmeldt-narkotikakriminalitet%2F&h=VAQHZ94KJ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FSkal-ikkje-lenger-vekkje-overdoseoffer-3294141.html&h=gAQHywRrr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Fvil-hindre-eks-narkomane-i-a-selge-medisinene-sine-1.12176170&h=CAQEfL-Te&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Fvil-hindre-eks-narkomane-i-a-selge-medisinene-sine-1.12176170&h=CAQEfL-Te&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Ffrykter-strengere-lar-kontroll-gir-flere-overdosedodsfall-1.12165751&h=5AQHnjz_9&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Ffrykter-strengere-lar-kontroll-gir-flere-overdosedodsfall-1.12165751&h=5AQHnjz_9&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Finnforer-strengere-regler-for-utdeling-av-lar-medikamenter-1.12161256&h=tAQGyCIln&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Finnforer-strengere-regler-for-utdeling-av-lar-medikamenter-1.12161256&h=tAQGyCIln&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0cVo1_JFGOk%23t%3D113&h=FAQEHdnJw&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153117806566535&set=pb.719936534.-2207520000.1423329051.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153117806566535&set=pb.719936534.-2207520000.1423329051.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153117806566535&set=pb.719936534.-2207520000.1423329051.&type=3&theater
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FStoffavhengige_blir_plassert_opp__hverandre_p__hospitser-5-8-2266.html&h=1AQFPZbpI&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FStoffavhengige_blir_plassert_opp__hverandre_p__hospitser-5-8-2266.html&h=1AQFPZbpI&s=1
http://www.advokatbladet.no/2015/01/bergenspolitiet-botelegger-narkomane/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153116785021535&set=t.719936534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153116785021535&set=t.719936534&type=3&theater
http://www.bt.no/meninger/debatt/Uforsvarlig-botelegging-3280152.html


Bergensavisen følger opp boligsaken fra 2014

1. Bergensavisen 21.03.15. "Bergen er Mortens soverom." Mortens historie.
http://www.ba.no/Bergen_er_Mortens_soverom-5-8-42343.html

2. Bergensavisen 21.03.15. "Bergen kommune har skapt belastede «ghettoer»", FHN 
Hordaland uttaler seg.
http://www.ba.no/__Bergen_kommune_har_skapt_belastede__ghettoer_-5-8-42274.html
3. Bergensavisen 21.03.15. "Kan få et annet tilbud etter fire års kamp." Hva sier 
boligetaten: http://www.ba.no/Kan_f__et_annet_tilbud_etter_fire__rs_kamp-5-8-42301.html
4. Forhistorie Bergensavisen 30.10.14. "Morten (43) har stått i boligkø i fire år" 

http://www.ba.no/nyheter/article7655762.ece

Nettavisen plukker opp saken den 22.03.15.
Nettavisen 22.03.15. “Bergen kommune har skapt belastede ghettoer.” Annettes kommentar.
http://www.nettavisen.no/nyheter/-bergen-kommune-har-skapt-belastede-
ghettoer/8557933.html
Nettavisen 22.03.15. “Kan få et annet tilbud etter fire års kamp.” Kommunens kommentar: 
http://www.nettavisen.no/nyheter/kan-fa-et-annet-tilbud-etter-fire-ars-kamp/8557937.html

Annen mediedekning om Mortens boligsak.
Bergensavisen 03.04.15. "Prisen for å kreve trygghet":
http://www.ba.no/Prisen_for___kreve_trygghet-5-8-48205.html
Bergensavisen 28.05.15. "Hjemløse Morten fikk campingvogn av en fremmed som ville 
hjelpe."
http://www.ba.no/Hjeml_se_Morten_fikk_campingvogn_av_en_fremmed_som_ville_hjelpe-
5-8-83000.html 

*

Bergens tidende 25.03.15. “Husker ikke hva Skutle fortalte.” Arild Knutsen om bøtesatsen til 
Erik Skutle(H).
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Husker-ikke-hva-Skutle-fortalte-3328411.html

- Forhistorie Bergens Tidende. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skutle-ble-botelagt-for-
narko-sopp-3327947.html

Nrk Ytring 07.04.15. “Spekulativ overdosestatistikk.” Kronikk av Arild Knutsen om 
overdoseutrykninger. http://www.nrk.no/ytring/spekulativ-overdosestatistikk-1.12297852

- Kronikken er svar på denne artikkelen i Bergens Tidende 06.04.15
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Langt-farre-overdoseutrykninger-i-Bergen-

3334375.html

Aftenposten 09.04.15. “Vi gir de sårbare, fattige og enkelte etniske minioritetet skylden for 
samfunnets narkotikaproblemer.” Kronikk av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-gir-de-sarbare_-fattige-og-enkelte-etniske-
minoriteter-skylden-for-samfunnets-narkotikaproblemer-7974049.html

Tidsskriftet for Den norske legeforening 10.04.15. "Legers ansvar i legaliseringsdebatten." 
Kronikk av Annette Svae. http://tidsskriftet.no/article/3310913

- Engelsk utgave:   http://tidsskriftet.no/article/3320751/en_GB

http://tidsskriftet.no/article/3320751/en_GB
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftidsskriftet.no%2Farticle%2F3310913&h=zAQGnkmpC&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FVi-gir-de-sarbare_-fattige-og-enkelte-etniske-minoriteter-skylden-for-samfunnets-narkotikaproblemer-7974049.html&h=hAQHpKJGY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FVi-gir-de-sarbare_-fattige-og-enkelte-etniske-minoriteter-skylden-for-samfunnets-narkotikaproblemer-7974049.html&h=hAQHpKJGY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FLangt-farre-overdoseutrykninger-i-Bergen-3334375.html&h=PAQHrXJqk&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FLangt-farre-overdoseutrykninger-i-Bergen-3334375.html&h=PAQHrXJqk&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fytring%2Fspekulativ-overdosestatistikk-1.12297852&h=gAQHywRrr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FSkutle-ble-botelagt-for-narko-sopp-3327947.html&h=GAQGn9884&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FSkutle-ble-botelagt-for-narko-sopp-3327947.html&h=GAQGn9884&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2F--Husker-ikke-hva-Skutle-fortalte-3328411.html&h=gAQHywRrr&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FHjeml_se_Morten_fikk_campingvogn_av_en_fremmed_som_ville_hjelpe-5-8-83000.html&h=zAQGnkmpC&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FHjeml_se_Morten_fikk_campingvogn_av_en_fremmed_som_ville_hjelpe-5-8-83000.html&h=zAQGnkmpC&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FPrisen_for___kreve_trygghet-5-8-48205.html&h=FAQEHdnJw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nettavisen.no%2Fnyheter%2Fkan-fa-et-annet-tilbud-etter-fire-ars-kamp%2F8557937.html&h=iAQHVPpSl&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nettavisen.no%2Fnyheter%2F-bergen-kommune-har-skapt-belastede-ghettoer%2F8557933.html&h=UAQHIz63H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nettavisen.no%2Fnyheter%2F-bergen-kommune-har-skapt-belastede-ghettoer%2F8557933.html&h=UAQHIz63H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Farticle7655762.ece&h=tAQGyCIln&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FKan_f__et_annet_tilbud_etter_fire__rs_kamp-5-8-42301.html&h=UAQHIz63H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2F__Bergen_kommune_har_skapt_belastede__ghettoer_-5-8-42274.html&h=mAQHgCPDd&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2FBergen_er_Mortens_soverom-5-8-42343.html&h=bAQG-BQX8&s=1


Bergens Tidende 20.04.15. "LAR - systemet oppleves som inhumant." Kronikk av Annette 
Svae.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/LAR-systemet-oppleves-inhumant-3342245.html

Bergens Tidende 06.05.15. "Mannen fikk boten firedoblet." Artikkel der tidligere leder for 
FHN Hordaland Ragne Hagrum Gjengedal er sitert. 
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mannen-fikk-boten-firedoblet-
3354628.html#.VUt1i4FchoQ.facebook

Budstikka 07.05.15. "Forbud som liksomforebygging." Kronikk av Thomas Kjøsnes, Arild 
Knutsen og Teri Krebs (Stiftelsen Emma Sofia). 
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/16778158143/sizes/k/

- Også lagt ut på Dagsavisens Nye meninger: 

http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread311097/#post_3110
97

Cannabis, MDMA, psykedelika og behovet for en ny narkotikapolitikk

Bergens Tidende 26.05.15. Debattinnlegg av Annette Svae.
1.  "Det handler om å redusere skadene."  http://www.bt.no/meninger/debatt/Det-handler-
om-a-redusere-skadene-3366521.html

- Bergens Tidendes papirutgave. https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152869004892066&set=gm.790053344444017&type=1&theater

2. TV2s Underhuset 15.05.15. "Derfor vil forskeren legalisere ecstacy og LSD." 
Debattinnlegget ovenfor er en kommentar til debatt hvor Pål Ørjan Johansen, styremedlem i 
FHN sentralt var med. http://www.tv2.no/v/916411/
3. Norweed 30.05.15. Norweed siterer og legger ut lenke til debattinnlegget mitt på sin 
blogg: http://norweed.blogg.no/1433007562_fremgang_i_den_ruspol.html

Debatt om debatten om heroinassistert rehabilitering

Dagsavisen Nye Meninger 09.06.15. "Er heroinklinikker å gi opp kampen mot 
narkotikaproblemer?" Debattinnlegg av Arild Knutsen og Annette Svae. 
http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread311756/
Debattinnlegget var en kommentar til 

- 1. NrK Dagsrevyen 02.06.15 
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19060215/02-06-2015?

fb_ref=Default#t=10m20s
- 2. NrK 02.06.15. “Heroinassistert rehabilitering er respektløst.” Artikkel. 

http://www.nrk.no/norge/_-heroinassistert-behandling-er-respektlaust-
1.12390621 

RIO svarte i Dagsavisen Nye Meninger den 10.06 15 
"Heroinvedtaket er symbolpolitisk selv om FHN ikke vil det."
http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread311780/

*

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyemeninger.no%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1015%2Fthread311780%2F&h=NAQFyjqu3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fnorge%2F_-heroinassistert-behandling-er-respektlaust-1.12390621&h=kAQFeOk7D&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fnorge%2F_-heroinassistert-behandling-er-respektlaust-1.12390621&h=kAQFeOk7D&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdagsrevyen%2FNNFA19060215%2F02-06-2015%3Ffb_ref%3DDefault%23t%3D10m20s&h=OAQGWsL3y&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdagsrevyen%2FNNFA19060215%2F02-06-2015%3Ffb_ref%3DDefault%23t%3D10m20s&h=OAQGWsL3y&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyemeninger.no%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1015%2Fthread311756%2F&h=pAQGN_7NO&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnorweed.blogg.no%2F1433007562_fremgang_i_den_ruspol.html&h=4AQHpYJpN&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tv2.no%2Fv%2F916411%2F&h=8AQEq1liR&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152869004892066&set=gm.790053344444017&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152869004892066&set=gm.790053344444017&type=1&theater
http://www.bt.no/meninger/debatt/Det-handler-om-a-redusere-skadene-3366521.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Det-handler-om-a-redusere-skadene-3366521.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyemeninger.no%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1015%2Fthread311097%2F%23post_311097&h=QAQExPY8F&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyemeninger.no%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1015%2Fthread311097%2F%23post_311097&h=QAQExPY8F&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F70575220@N00%2F16778158143%2Fsizes%2Fk%2F&h=nAQHHktYc&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FMannen-fikk-boten-firedoblet-3354628.html%23.VUt1i4FchoQ.facebook&h=hAQHpKJGY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FMannen-fikk-boten-firedoblet-3354628.html%23.VUt1i4FchoQ.facebook&h=hAQHpKJGY&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fkronikk%2FLAR-systemet-oppleves-inhumant-3342245.html&h=cAQEvMnq5&s=1


Bergens Tidende 14.06.15. Reportasje fra Switchkampanjen uke 24. "Flere røyker heroin.”
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Flere-royker-heroin-3380788.html 

Bortvisningssakene

1. Bergensavisen 21.06.15. "Foreningen for human narkotikapolitikk bortvist fra 
Vågsbunnen." Reportasje.
http://www.ba.no/nyheter/foreningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-fra-
vagsbunnen/s/5-8-97490
Nettavisen 21.06.15. Nettavisen plukker opp saken fra Bergensavisen.
http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/foreningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-
av-politiet-da-de-delte-ut-utstyr-til-de-rusavhengie/3422802110.html
2. Bergensavisen 21.06.15. “Skandaløst av politiet.” Politikerne reagerer.
http://www.ba.no/nyheter/skandalost-av-politiet/s/5-8-100271 
3. Bergensavisen 22.06.15. “Dette var en feilvurdering.” 
Politiet beklager at de bortviste FHN Hordaland for å dele ut brukerutstyr.
http://www.ba.no/nyheter/dette-var-en-feilvurdering/s/5-8-100643
4. Summetonen i Bergensavisen 23.06.15 https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153535620946535&set=a.10153535431741535.1073741853.719936534&type=3&th
eater
6. Dagbladet 23.06.15. "Ville hjelpe rusmisbrukere, ble bortvist fra sentrum i 24 timer. 
Forening for human narkotikapolitikk i Hordaland reagerer sterkt." Reportasje.
http://www.dagbladet.no/2015/06/23/nyheter/bergen/narkotikapolitikk/innenriks/rus/3979279
0/
7. Bloggeren Aftenstierne 24.06.15. “Farlige MDMA.” 
Gir kritikk til Bergenspolitiets bortvisning av FHN Hordaland og poster en grunnleggende 
gjennomgang over hvordan MDMA fungerer i hjernen. 
http://aftenstierne.blogg.no/1435140851_de_hobbynarkomane.html

*

Rus og Samfunn 29.06.15. “Faglig påfyll i Bergen”. Reportasje fra Rusfaglig forum den 
18.06.15 med god dekning av Annettes innlegg.   http://rus.no/id/979.0

SERAF video 29.06.15. Teaser til film om Naloxon nesespray med Kim-Jørgen Arnetvedt fra
FHN Hordaland i hovedrollen. Filmen skal vises på Overdosekonferansen 31. august - 1. 
september i Bergen. Samarbeidsprosjekt mellom SERAF, Strax-huset og FHN Hordaland.
https://www.youtube.com/watch?v=GYK6hp82uT8&feature=youtu.be

Bergensavisens papirutgave 05.07.15. "Brukerrom er skadereduksjon." Kronikk av Annette. 
https://www.flickr.com/photos/135561672@N08/22630870799/in/dateposted-public/ 

- og https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153573401296535&set=a.10152193648536535.1073741827.719936534&typ
e=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153573401296535&set=a.10152193648536535.1073741827.719936534&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153573401296535&set=a.10152193648536535.1073741827.719936534&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153573401296535&set=a.10152193648536535.1073741827.719936534&type=1&theater
https://www.flickr.com/photos/135561672@N08/22630870799/in/dateposted-public/
https://www.youtube.com/watch?v=GYK6hp82uT8&feature=youtu.be
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frus.no%2Fid%2F979.0&h=CAQEfL-Te&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faftenstierne.blogg.no%2F1435140851_de_hobbynarkomane.html&h=9AQEtOhu0&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2F2015%2F06%2F23%2Fnyheter%2Fbergen%2Fnarkotikapolitikk%2Finnenriks%2Frus%2F39792790%2F&h=UAQHIz63H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2F2015%2F06%2F23%2Fnyheter%2Fbergen%2Fnarkotikapolitikk%2Finnenriks%2Frus%2F39792790%2F&h=UAQHIz63H&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153535620946535&set=a.10153535431741535.1073741853.719936534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153535620946535&set=a.10153535431741535.1073741853.719936534&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153535620946535&set=a.10153535431741535.1073741853.719936534&type=3&theater
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fdette-var-en-feilvurdering%2Fs%2F5-8-100643&h=fAQFbHuFW&s=1
http://www.ba.no/nyheter/skandalost-av-politiet/s/5-8-100271
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nettavisen.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fforeningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-av-politiet-da-de-delte-ut-utstyr-til-de-rusavhengie%2F3422802110.html&h=vAQE72h6K&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nettavisen.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fforeningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-av-politiet-da-de-delte-ut-utstyr-til-de-rusavhengie%2F3422802110.html&h=vAQE72h6K&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fforeningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-fra-vagsbunnen%2Fs%2F5-8-97490&h=0AQHiXd4R&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fforeningen-for-human-narkotikapolitikk-bortvist-fra-vagsbunnen%2Fs%2F5-8-97490&h=0AQHiXd4R&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fnyheter%2Flokalt%2FFlere-royker-heroin-3380788.html&h=0AQHiXd4R&s=1


Aksjon Bortvist 

1. Vestlandsreyven 09.07.15. Reportasje og god forhåndsdekning av aksjonen.
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99070915/09-07-2015#t=59s 
2. Dagsrevyen 21, 09.07.15. Reportasjen fra Vestlandsrevyen havnet i Dagsrevyen 21.
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21070915/09-07-2015 og
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21#t=9m35s 

- Videoen er også lagt ut på You Tube: https://www.youtube.com/watch?
v=rnlLXvoPBHE 

3. NrKs nettavis 09.07.15. “Stor aksjon mot bortvisning av narkomane.” Artikkel.
http://www.nrk.no/hordaland/stor-aksjon-mot-bortvisning-av-narkomane-1.12450118 

4. Bergensavisen 10.07.15. “Diskriminerende, sadistisk og uverdig.” Reportasje fra 
aksjonen. http://www.ba.no/nyheter/diskriminerende-sadistisk-og-uverdig/s/5-8-113597 
5. NrK Vestlandsrevyen 10.07.15. Nyhetsinnslag fra aksjonen. 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen#t=6m45s
*

Debatten går i Bergens Tidende med oppfølging av bortvisningssakene og 

alternativer til bruk av politimakt og heroinassistert rehabilitering

1. Bergens Tidende 17.07.15.  "Bedre enn bortvisning." Kronikk av Ina Roll Spinnangr (V) og
styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk og Annette Svae, leder i FHN 
Hordaland. http://www.bt.no/meninger/debatt/Bedre-enn-bortvisning-3400654.html 
2. Bergens Tidende 23.07.15. “Heroin er ingen mirakelkur.” Sosialbyråd Sllje Hjemdal (FrP) 
svarer på Ina og Annettes kronikk. 
http://www.bt.no/meninger/debatt/Heroin-er-ingen-mirakelkur-3403805.html 
3. Blogg, Aftenstierne 24.07.15. Aftenstjerne kommenterte sosialbyråd Silje Hjemdals innspill
på sin blogg. http://aftenstierne.blogg.no/1437729649_er_legemiddelassister.html 
4. Bergens Tidendes papirutgave 28.07.15. "Syk - ikke kriminell." Debattinnlegg av Erlend 
Horn og Kjell Andersland. Innlegget gjengitt på Venstres egen side: 

http://www.venstre.no/artikkel/2015/07/28/syk-ikke-kriminell/ 
5. Bergens Tidende 29.07.15. Debattinnlegg av Annette Svae. Svar på sosialbyrådens 
utspill. "Du tar feil, byråd." http://www.bt.no/meninger/debatt/Du-tar-feil_-byrad-3407023.html
6. Bergens Tidende 01.08.15. "Åpne russcener er uakseptable." Debattinnlegg av 
sosialbyråd Silje Hjemdal (FrP) med referanse til Annette Svae og FHN Hordaland.

http://www.bt.no/meninger/debatt/Apne-russcener-er-uakseptabelt-
3409155.html#comment-2168870513 
7. Bergens Tidende 05.08.15.  "Mens de narkomane dør." 
Debattinnlegg av tidligere styreleder i FHN Hordaland Ragne Hagrum Gjengedal.

http://www.bt.no/meninger/debatt/Mens-de-narkomane-dor-3411324.html
*

Forbudene skaper sterkere stoffer

1. Dagsavisens Nye meninger 22.07.15. Kronikk av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen. 
"Politijakt presser cannabisbrukere mot dødelige syntetiske stoffer." 

http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread312601/

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyemeninger.no%2Falle_meninger%2Fcat1003%2Fsubcat1015%2Fthread312601%2F&h=xAQGuh2OK&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FMens-de-narkomane-dor-3411324.html&h=SAQEJzZ5f&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FApne-russcener-er-uakseptabelt-3409155.html%23comment-2168870513&h=ZAQH7JROX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FApne-russcener-er-uakseptabelt-3409155.html%23comment-2168870513&h=ZAQH7JROX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FDu-tar-feil_-byrad-3407023.html&h=UAQHIz63H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.venstre.no%2Fartikkel%2F2015%2F07%2F28%2Fsyk-ikke-kriminell%2F&h=RAQFumtxL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faftenstierne.blogg.no%2F1437729649_er_legemiddelassister.html&h=qAQEYTwnu&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FHeroin-er-ingen-mirakelkur-3403805.html&h=NAQFyjqu3&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bt.no%2Fmeninger%2Fdebatt%2FBedre-enn-bortvisning-3400654.html&h=qAQEYTwnu&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdistriktsnyheter-vestlandsrevyen%23t%3D6m45s&h=bAQG-BQX8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fdiskriminerende-sadistisk-og-uverdig%2Fs%2F5-8-113597&h=aAQHp6cB4&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nrk.no%2Fhordaland%2Fstor-aksjon-mot-bortvisning-av-narkomane-1.12450118&h=vAQE72h6K&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrnlLXvoPBHE&h=BAQECrrap&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrnlLXvoPBHE&h=BAQECrrap&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdagsrevyen-21%23t%3D9m35s&h=lAQFWNltG&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdagsrevyen-21%2FNNFA21070915%2F09-07-2015&h=0AQHiXd4R&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftv.nrk.no%2Fserie%2Fdistriktsnyheter-vestlandsrevyen%2FDKHO99070915%2F09-07-2015%23t%3D59s&h=4AQHpYJpN&s=1


2. Trønderavisa 22.07.15. Reportasje med sitater fra Thomas og Arilds kronikk i Dagavisens 
Nye meninger. "Politiet presser folk mot syntetisk hasj."   http://www.t-
a.no/nyheter/article11343833.ece 
3. Leder i Verden Gang kommenterer FHNs uttalelser i Trønderavisa 25.07.15. 

https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/19542999163/sizes/h/
*

Bergensavisens dekning av Bjørnsonsgate kommunalboligkompleks. 

FHN Hordaland har vært behjelpelige med briefing og kommentarer.
1. Bergensavisen 02.08.15.  "Adresse narkoreir." Innblikk i brukernes liv i Bjørnsonsgate.
http://www.ba.no/nyheter/politikk/arstad/adresse-narkoreir/f/5-8-122028
2. Bergensavisen 02.08.15. "Sosialbyråden om narkoreir. - Alternativiet er verre." 
Sosialbyråd Silje Hjemdal (FrP) uttalelse. 

http://www.ba.no/nyheter/politikk/arstad/sosialbyraden-om-narkoreir-alternativet-er-
verre/s/5-8-123021 
3. Bergensavisens papirutgave 02.08.15.  "Det blir en ond sirkel for dem." FHN Hordaland 
uttaler seg. https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/20260937431/sizes/h/

- Bergensavisen 03.08.15. FHN Hordalands uttalelse. "Det blir en ond sirkel." 
http://www.ba.no/det-blir-bare-en-ond-sirkel/s/5-8-123990 

4. Bergensavisen 03.08.15.  "Ett postnummer. 352 kommunale boliger." 
Generelt om kommunalboliger. http://www.ba.no/nyheter/sosiale-forhold/bergen-sentrum/ett-
postnummer-352-kommunale-boliger/s/5-8-123555

*

Vårt Lands Verdidebatt.no 05.08.15. "Forbud stopper hjelpen, ikke hasjen." 
Kronikk av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen. 
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11590256/#post_11590256 

Bergenseren 18.08.15. "Vil overdosene til livs." Intervju med Kim-Jørgen og Annette. 
Reportasje i forbindelse med Verdens overdosedag 31 august.
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/publikasjoner/301/article-128476

- https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=533669336785845&set=a.118939348258848.24513.100004283501755&type=1
&theater&notif_t=like_tagged

- Arild har lagt artikkelen ut på Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/20788010335/sizes/h/

NrK1 Valgsending fra Bergen 21.08.15

FHN Hordaland hjalp P3s Leo Ajkic med å lage reportasje fra stoffmiljøet til valgsending fra 
Bergen på NrK1. Kim-Jørgen Arnetvedt fulgte Leo Ajkic rundt i miljøet og bort til den nyeste 
samlingsplassen på Gyldenpris ved Straxhuset.

1. Video ble først lagt ut på P3s Facebookside og nådde svimlende seertall: 
https://www.facebook.com/NRKP3/videos/10153592684605996/?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/NRKP3/videos/10153592684605996/?hc_location=ufi
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/20788010335/sizes/h/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533669336785845&set=a.118939348258848.24513.100004283501755&type=1&theater&notif_t=like_tagged
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533669336785845&set=a.118939348258848.24513.100004283501755&type=1&theater&notif_t=like_tagged
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533669336785845&set=a.118939348258848.24513.100004283501755&type=1&theater&notif_t=like_tagged
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/publikasjoner/301/article-128476
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread11590256/#post_11590256
http://www.ba.no/nyheter/sosiale-forhold/bergen-sentrum/ett-postnummer-352-kommunale-boliger/s/5-8-123555
http://www.ba.no/nyheter/sosiale-forhold/bergen-sentrum/ett-postnummer-352-kommunale-boliger/s/5-8-123555
http://www.ba.no/det-blir-bare-en-ond-sirkel/s/5-8-123990
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F70575220@N00%2F20260937431%2Fsizes%2Fh%2F&h=SAQEJzZ5f&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fpolitikk%2Farstad%2Fsosialbyraden-om-narkoreir-alternativet-er-verre%2Fs%2F5-8-123021&h=OAQGWsL3y&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fpolitikk%2Farstad%2Fsosialbyraden-om-narkoreir-alternativet-er-verre%2Fs%2F5-8-123021&h=OAQGWsL3y&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ba.no%2Fnyheter%2Fpolitikk%2Farstad%2Fadresse-narkoreir%2Ff%2F5-8-122028&h=vAQE72h6K&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F70575220@N00%2F19542999163%2Fsizes%2Fh%2F&h=oAQFiUEgu&s=1
http://www.t-a.no/nyheter/article11343833.ece
http://www.t-a.no/nyheter/article11343833.ece


2. Videoen ble deretter vist i Valgsending på NrK1 i beste sendetid fredag kl. 21.45. 
https://tv.nrk.no/serie/valg-2015-tv/NNFA80000515/21-08-2015
3. Realterte artikler og videoer lagt ut på NrKs nettside: 

http://www.nrk.no/hordaland/_jeg-kjenner-henne-jo_-er-hun-dod__-1.12511747
- Leo om hvorfor narkotikapolitikk er viktigere i valgkampen enn bybanesaken: 

http://www.nrk.no/video/PS*225564
4. Valgsendingen på nettet: http://www.nrk.no/valg2015/alt-om-nrks-valgsending-fra-bergen-
1.12499895

*

Bergens Tidendes papirutgave 22.08.15. “Flere overdoser etter stengingen.” 
Kommentar fra FHN Hordaland.
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/125-flere-overdoser-etter-stenging-3422454.html
Artikkelen kan lastes ned her:
http://bergensklinikkene.no/hjem/erling-pedersen-de-okte-overdosetallene-i-bergen-henger-
ogsa/

Aftenposten 23.08.15. "Et forbedret LAR og støtte fremfor straff vil gi resultater." 
Debattinnlegg av Arild Knutsen og Annette Svae.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Foreningen-for-Human-Narkotikapolitikk-skriver-
Et-forbedret-LAR-og-stotte-fremfor-straff-vil-gi-resultater-8131974.html

NrK Hordaland 25.08.15. “KrF - et brukerrom løser ikke rusproblemet - det bare 
vedlikeholder det.”
Reportasjen i NrKs valgsending ble fulgt opp med sitater fra Kim-Jørgen omkring KrFs 
uttalelser om brukerrom.
http://www.nrk.no/hordaland/krf_-_-et-brukerrom-loser-ikke-rusproblemet_-det-bare-
vedlikeholder-det-1.12515698

NrK Hordaland 25.08.15. "Ett år siden parken stengte. Folk vet ikke lenger hvor de får fatt i 
narkotika." Reportasje om at et år har gått siden stengingen av Nygårdsparken. Intervju med
Annette. 
http://www.nrk.no/hordaland/ett-ar-siden-parken-stengte_-_-folk-vet-ikke-lenger-hvor-de-far-
tak-i-narkotika-1.12508497

Bergensavisen 26.08.15. "Ønsker seg brukerrom". Reportasje. Intervju med Annette. 
http://www.ba.no/nyheter/laksevag/rus/onsker-seg-brukerrom/s/5-8-140791
Også i papirutgaven.

Atrium 07.09.15 “Fortsatt bortvist”. Reportasje. http://atrium.b.uib.no/2015/09/fortsatt-bortvist/

Bergens Tidende 09.09.15. KrF svarer på FHNs kritikk av deres holdninger til brukerrom.”Vi 
avfeier ikke brukerrom.”   http://www.bt.no/meninger/debatt/Vi-avfeier-ikke-sproyterom-
3434655.html#.VfLZOi7tHHA.twitter

Rus og samfunn 09.09.15. “Internasjonal overdosekonferanse”. Reportasje. Intervju med 
Kim-Jørgen. FHN Hordalands innsats også nevnt. http://www.rus.no/id/994.0

http://www.rus.no/id/994.0
http://www.bt.no/meninger/debatt/Vi-avfeier-ikke-sproyterom-3434655.html#.VfLZOi7tHHA.twitter
http://www.bt.no/meninger/debatt/Vi-avfeier-ikke-sproyterom-3434655.html#.VfLZOi7tHHA.twitter
http://atrium.b.uib.no/2015/09/fortsatt-bortvist/
http://www.ba.no/nyheter/laksevag/rus/onsker-seg-brukerrom/s/5-8-140791
http://www.nrk.no/hordaland/ett-ar-siden-parken-stengte_-_-folk-vet-ikke-lenger-hvor-de-far-tak-i-narkotika-1.12508497
http://www.nrk.no/hordaland/ett-ar-siden-parken-stengte_-_-folk-vet-ikke-lenger-hvor-de-far-tak-i-narkotika-1.12508497
http://www.nrk.no/hordaland/krf_-_-et-brukerrom-loser-ikke-rusproblemet_-det-bare-vedlikeholder-det-1.12515698
http://www.nrk.no/hordaland/krf_-_-et-brukerrom-loser-ikke-rusproblemet_-det-bare-vedlikeholder-det-1.12515698
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Foreningen-for-Human-Narkotikapolitikk-skriver-Et-forbedret-LAR-og-stotte-fremfor-straff-vil-gi-resultater-8131974.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Foreningen-for-Human-Narkotikapolitikk-skriver-Et-forbedret-LAR-og-stotte-fremfor-straff-vil-gi-resultater-8131974.html
http://bergensklinikkene.no/hjem/erling-pedersen-de-okte-overdosetallene-i-bergen-henger-ogsa/
http://bergensklinikkene.no/hjem/erling-pedersen-de-okte-overdosetallene-i-bergen-henger-ogsa/
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/125-flere-overdoser-etter-stenging-3422454.html
http://www.nrk.no/valg2015/alt-om-nrks-valgsending-fra-bergen-1.12499895
http://www.nrk.no/valg2015/alt-om-nrks-valgsending-fra-bergen-1.12499895
http://www.nrk.no/valg2015/alt-om-nrks-valgsending-fra-bergen-1.12499895
http://www.nrk.no/video/PS*225564
http://www.nrk.no/hordaland/_jeg-kjenner-henne-jo_-er-hun-dod__-1.12511747
https://tv.nrk.no/serie/valg-2015-tv/NNFA80000515/21-08-2015


UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin 16.09.15 “Overdosekonferansen 
2015.” Reportasje, omtale av Annette og Kim-Jørgens bidrag. 
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-
saker/2015/overdosekonferansen-2015.html 

Bortvisningspraksisen sett i et jussperspektiv med mer

1. Bergens Tidende 13.09.15. "Ulovlig bortvisning." Kronikk av jussprofessor Hans Fredrik 
Marthinussen hvor bortvisninger av FHN Hordaland er nevnt. 
http://www.bt.no/meninger/debatt/Ulovlig-bortvisning-3436581.html
2. Bergens Tidende 15.09.15. "Lovlig bortvisning." Kronikk av stasjonssjef Valland ved 
Bergen politikammer hvor bortvisning av FHN Hordaland er nevnt. 
http://www.bt.no/meninger/debatt/Lovlig-bortvisning-3439864.html
3. Bergens Tidende 16.09.15. Reportasje. «Avviser kritikk fra jussprofessor.» 
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Avviser-kritikk-fra-jussprofessor-3440236.html
4. Bergens Tidende 19.11.15 Leder av Frode Bjerkestrand, som kommer med en reflektert 
og god kommentar til Handlingsplan mot åpne russcener og konfliktlinjer slik de fremstår ett 
år etterpå.   http://www.bt.no/meninger/kommentar/bjerkestrand/Byen-for-nesten-de-fleste-
3442739.html
5. Bergens Tidende 21.09.15.  «Politistaten Vågsbunnen». Svarinnlegg av jussprofessor 
Hans Fredrik Marthinussen ved UiB.   http://www.bt.no/meninger/debatt/Politistaten-
Vagsbunnen-3442238.html
6. Bergens Tidende 25.09.15. «Professoren tar fortsatt feil.» Svarinnlegg av Stasjonssjef 
Valland ved Bergen politikammer. http://www.bt.no/meninger/debatt/Professoren-tar-fortsatt-
feil-3446388.html
7. Rus & Samfunn 08.10.15. Reportasje. «Bortvisninger til besvær» 
http://www.rus.no/id/999.0
8. Rus & Samfunn. 08.10.15. «Bortvist». Kronikk i spalten Innhogg av Annette Svae. 
http://www.rus.no/id/998.0
9. Bergens Tidende 20.11.15
Reportasje. Intervju med Annette Svae. «Politidirektoratet refser Bergenspolitiet.» 
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politidirektoratet-refsar-bergenspolitiet-3480240.html

*

Bygdanytt 15.09.15. "Miljøet er blitt hardere." Reportasje. Intervju med Kim-Jørgen. 
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/21242555898/sizes/k/

Bergens Tidende 27.09.15. «Dobling av besøk på MO sentrene.» Reportasje. Intervju med 
Annette.   http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Dobling-av-besok-pa-MO-sentrene-3443554.html

Bergens Tidende 06.10.15.  «Skeptisk til LAR-senter.» Reportasje. Intervju med Annette. 
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skeptisk-til-lar-utdeling-pa-Wergeland-3451726.html
Artikkelen sto i Bergens Tidendes papirutgave den 05.10.15

Bergens Tidende 01.11.15. «Refser at ikke politiet dukket opp.» Reportasje. Intervju med 
Annette.  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Refser-at-politiet-ikke-dukket-opp-3471383.html

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Refser-at-politiet-ikke-dukket-opp-3471383.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skeptisk-til-lar-utdeling-pa-Wergeland-3451726.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Dobling-av-besok-pa-MO-sentrene-3443554.html
https://www.flickr.com/photos/70575220@N00/21242555898/sizes/k/
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politidirektoratet-refsar-bergenspolitiet-3480240.html
http://www.rus.no/id/998.0
http://www.rus.no/id/999.0
http://www.bt.no/meninger/debatt/Professoren-tar-fortsatt-feil-3446388.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Professoren-tar-fortsatt-feil-3446388.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Politistaten-Vagsbunnen-3442238.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Politistaten-Vagsbunnen-3442238.html
http://www.bt.no/meninger/kommentar/bjerkestrand/Byen-for-nesten-de-fleste-3442739.html
http://www.bt.no/meninger/kommentar/bjerkestrand/Byen-for-nesten-de-fleste-3442739.html
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Avviser-kritikk-fra-jussprofessor-3440236.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Lovlig-bortvisning-3439864.html
http://www.bt.no/meninger/debatt/Ulovlig-bortvisning-3436581.html
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2015/overdosekonferansen-2015.html
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2015/overdosekonferansen-2015.html


Bergensavisens papirutgave 16.10.15. «Det haster med å innføre en ny ruspolitikk.»
Annette Svae er blitt nevnt i et debattinnlegg av Erling Pedersen om boligløshet: 
http://www.bergensklinikkene.no/hjem/erling-pedersen-det-haster-med-a-innfore-en-ny-
ruspolitikk-i/#.ViJksvYxII0.facebook 

TV2 Sitert 09.11.15. «Forbud er en farlig strategi mot mindre skadelige rusmidler.» 
Kronikk av Thomas Kjøsnes, Arild Knutsen og Annette Svae. 
http://www.tv2.no/2015/11/09/nyheter/cannabis/2sitert/actis/7602323

- Svar på kronikk av Mina Gerhardsen i TV2 Sitert 02.11.15 «Legalisering – farlig 
strategi mot farlige rusmidler.»   http://www.tv2.no/2015/11/02/nyheter/2sitert/7541812

Bergens Tidende 11.11.15. «Politiet må vise toleranse.» 
Debattinnlegg av Arild Knutsen og Annette Svae. Kuttet versjon. 
http://www.bt.no/meninger/debatt/Politiet-ma-vise-toleranse-3477945.html

- Dagsavisen Nye Meninger 12.11.15. «Politiet må vise toleranse ved Straxhuset i 
Bergen.» Kronikk av Arild Knutsen og Annette Svae. Kronikken i sin helhet: 
http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread314921/#post_3149
21

Bergens Tidende 20.11.15. «Politidirektoratet refser Bergenspolitiet.» 
Reportasje. Intervju med Annette. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politidirektoratet-refsar-
bergenspolitiet-3480240.html

Arbeiderpartiet.no 19.11.15. “Lavterskeltilbud og bedre medisinering i fokus.” 
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Helse/Lavterskeltilbud-og-bedre-medisinering-i-fokus

Film av Ole Magnus Kinappel. You Tube 21.11.15. “Stoffbrukerdagen 2015. Lavterskeltilbud,
UNGASS og bedre medisinering.” https://www.youtube.com/watch?v=hc9TnXqXE0U

CTV News gjennom The Associated Press 29.11.15 “Local leaders in Norway mull medical 
heroin to treat drug epidemic.” Intervju med Kim-Jørgen. http://www.ctvnews.ca/health/local-
leaders-in-norway-mull-medical-heroin-to-treat-drug-epidemic-1.2679007

NrK 1 Natta Norge 30.11.15. Thomas Seltzer var med Annette i stoffmiljøet i Bergen. 
https://tv.nrk.no/serie/natta-norge/MUHH44000415/sesong-1/episode-4
You Tube:   https://www.youtube.com/watch?v=DXhqOixalkU

- og https://www.youtube.com/watch?v=Llr8PdQTpdQ

Rus & Samfunn 06.12.15. «Hva er det med Bergen» FHN Hordaland får skryt. 
http://www.rus.no/id/1017.0 
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http://www.ctvnews.ca/health/local-leaders-in-norway-mull-medical-heroin-to-treat-drug-epidemic-1.2679007
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