Årsmelding 2018 – Foreningen for human narkotikapolitikk
Årsmøtet fant sted 20. april.

Styret 2018 – 2019:
Arild Knutsen
Elise Theodorsen
Janne Andresen
Vara:
Michelle Muren
Ida Larsen
Ida Andersen
Thomas Kjøsnes

Medlemmer:
Medlemstallet 31. desember 2018 var: 1046

Ansatte:
FHN hadde 3 ansatte i 2018

Fylkeslag:

Hordaland fylkeslag og Trondheim fylkeslag (Skriver egne årsmeldinger).

Lokaler:
FHN leier kontorlokale på Arbeidersamfunnets Plass 1. (63.5 kvm). Kostnadene for dette var på 167
832 kroner i 2018. Faste åpningstider har vært daglig, mellom 09.00 og 17.00.

Oppsøkende virksomhet og oppfølging av brukere.
FHN har i 2018 vært ute i gatene og informert om hygiene, smittefare, overdosefare og
injeksjonsteknikk. Vi tilbyr bistand, deltakelse på ansvarsgruppemøter og individuell oppfølgning av
brukere og pårørende.

Eksterne råd og utvalg med fast oppmøte:
BrukerROP hos Helsedirektoratet.
Brukerrådet hos Fagrådet på rusfeltet.
Sentralt brukerråd, Velferdsetaten, Oslo kommune.
Brukerutvalg rus, Velferdsetaten Oslo kommune
Brukerrådet på Prindsen Mottakssenter.
Arbeidsgruppe kartlegging av feltpleien, Velferdetaten Oslo kommune
Arbeidsgruppe desentralisering bydeler, Oslo kommune
Arbeidsgruppe Rus FACT bydelssamarbeid, Oslo.
Brukerråd, Søndre Oslo DPS
Sentrumsprosjektet, på Sentrum Politidistrikt.
Ressursgruppe for implementering av veileder for rusmestringsenhetene.
Brukerrådet i Skedsmo kommune.
Møte om forskning knyttet til oppstart på lavterskel metadon, ved LASSO.
Arrangement-gruppe for Verdens overdosedag i Oslo, hos Velferdsetaten.
Samhandling om ROP-tjenester på Sagatun Brukerstyrt Senter

Medlemskap nasjonalt:
FHN er medlem i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon.

Medlemsskap internasjonalt:
Vienna NGO Comitee on Drugs
Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.
Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.
NAMA, National Allliance for Methadone Advocates
Harm Reduction International
IDPC - International Drug Policy Consurption.
Correlation Network.

Høringssvar:
fhn.no:
Høringsinnspill om rusreform på Stortinget. (Januar 2018)
Regjeringen.no:
Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk om endring av sprøyteromsforskriften
(August 2018).
fhn.no:
Foreningen for human narkotikapolitikks høringssvar til Rusreformutvalget (November 2018).

Media:
Januar:
03. januar:
Dagsavisen, debatt: Halvhjertet skadereduksjon ved kommunale tiltaksapparat av Arild Knutsen.
05. januar:
Stavanger Aftenblad, debatt: Alkoholbruken blant eldre øker katastrofalt av Arild Knutsen.
13. januar:
verdidebatt.no: Avkriminalisering vs. Statlig regulering av Arild Knutsen.

15. januar:
erfaringskompetanse.no: Begynnelsen på en større rusreform Intervju av Arild Knutsen.
18. januar:
Dagbladet, kronikk: Avkriminalisering er ikke nok – 10 grunner til å regulere narkotika. Av Arild
Knutsen og Thomas Kjøsnes i Foreningen for human narkotikapolitikk og Sturla Haugsgjerd i
Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
VG, kronikk: Overgrep, traumer og omsorgssvikt av Sturla Haugsgjerd i FTR og Arild Knutsen og
Thomas Kjøsnes i FHN.
Februar:
03. februar:
Avisa Dagen: Blå Kors vil hjelpe, ikke straffe. Arild Knutsen uttalte seg i artikkel om høring på
Stortinget om rusreform.
18. februar:
VG debatt: Nå må Kristelig Folkeparti skjerpe seg! Av Arild Knutsen
19. februar:
Vårt Land skriver om Foreningen for human narkotikapolitikks kritikk av KrF for å gå imot
avkriminaliseringen. Ber KrF skjerpe seg i ruspolitikken.

26. februar:
Bergens Tidende: Nekter å ta betalt av unge pasienter.
Patrick Karlsen, fylkesleder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk berømmer Mellingen og
kollegene for å droppe egenandeler til unge. Han mener frykten for å glemme timer og pådra seg
straffegebyr, kan få unge med begynnende rusproblemer til å kvi seg for å oppsøke hjelp.
Mars:
01. mars:
=Oslo: Å juble over narkobeslag er som å juble over matsvinn. Av Thomas Kjøsnes.
04. mars:
Bergens Tidende, debatt: Russ og foreldre fortjener ærlig informasjon om rus. Av Arild Knutsen og
Thomas Kjøsnes.
06. mars:
Bergens Tidende: Bergen kan snart få heroinklinikk. Blant annet om FHNs støtte til heroinklinikk, og
RIOs motstand.
21. mars:
Vårt Oslo, debatt: Nå må det opprettes et fristed for det tunge rusmiljøet i Oslo. Nok er nok av Arild
Knutsen.
27. mars:
Fransk minidokumentar fra Stoffbrukerdagen på Stortinget, fra Sprøyterommet og fra FHNs kontor.
Oslo The overdoses Capitol.
April:
03. april:
NRK Østlandssendingen viste et innslag med Aina Stenersen, FrP og Arild Knutsen, FHNs ønske om å
opprette værested for rusmiljøet på Elgsletta.
10. april:
Fagrådet på rusfeltet: Brukernettverk ber om generelt fritak av egenandeler ved rus- og psykiske
lidelser.
I et brev til Hele- og omsorgsdepartementet, med kopi til de regionale helseforetakene og deres
brukerutvalg ber bruker- og pårørendenettverket, som Fagrådet koordinerer, om et generelt fritak av
egenandeler ved rus- og psykiske lidelser.
11. april:
Dagsavisen: Her ønsker FrP å lage et fristed for rusmisbrukere i Oslo.

13. april:
Dagsavisen: Får blankt nei til fristed for rusmisbrukere ved Akerselva.

14. april:
Dagsavisen: Navn i nyhetene. Arild Knutsen vil ha fristed for rusavhengige.
15. april:
Radio Norge: Arild Knutsen kommenterte Venstres landsmøtevedtak, der et knapt flertall stemte ned
forslag om å tillate regulert salg av andre rusmidler enn alkohol.
16. april:
Dagbladet kronikk. Regulering er løsningen av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen. (Kronikken ble også
trykket i Natt&Dag)
20. april:
Bergens Tidende debatt: Avkriminalisering beskytter ikke sårbare av Thomas Kjøsnes og Arild
Knutsen
Dagbladet: Arven etter Nini – hun viste at rusavhengige kan være sterke og kloke. (Dagbladet): - Det
viktigste Nini bidro med var en endring i holdninger. Bekjempelse av skam og stigma. Da hun og
Thorvald sto fram var det helt annerledes enn i dag. 15 år i rusfeltet er mye lenger enn 15 år i det
ordinære samfunn, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.
Vårt Oslo: Mer politi i Brugata betyr at det tunge narkomiljøet kan være i ferd med å flytte til
Urtegata.
26. april:
Arild Knutsen deltok i podcasten Rett på! Om rusreformutvalget.
Mai:
02. mai:
Arild Knutsen stilte på ROP-snakk med Morten Brodahl.
04. mai:
Sagene Avis: Narkomani er selvforskyldt, uansett hvordan du vrir og vrenger på det.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk var tilstede på boklanseringen og Bjørn
Hoel oppfordret han til å si noe om human narkotikapolitikk.
16. mai:
Avisa Dagen, debatt: Cannabis leder ikke til sterkere stoffer, av Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes.
20. mai:
Dagsavisen Nyemeninger: Fallitterklæring med politi som frontlinje mot gjengproblematikk av
Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
23. mai:
Dagsavisen Nyemeninger: Sterkt kritikkverdig avslag på rusbehandling av Arild Knutsen.
Juni:
09. juni:
Aftenposten: Et korn av stoffet er nok til at du kan dø. Nå har politiet begynt med motgift. Artikkelen
kom som følge av en felles pressemelding av Venstre på Stortinget og FHN, der vi etterlyste at
ambulansepersonell ikke kun gir Nalokson, men også deler ut.
Aftenposten: Det starter med at du ikke greier å akseptere urettferdighet eller overgrep du ser rundt
deg, av Knut Olav Åmås.
11. juni:
=Oslo: Amfetaminavhengige feilbehandles i LAR. Bør få eget tilbud. Debattinnlegg av Arild Knutsen.
12. juni:
Aftenposten debatt: Overdoseforebygging til flere grupper av Arild Knutsen.
18. juni:
Fagrådet på rusfeltet: Helsedepartementet spør om praksis ved tildeling av døgnplasser i
helseregionene. På bakgrunn av bekymringsbrev fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.
21. juni:
Dagens Medisin: Tvungent legemiddelbytte kan få konsekvenser, debattinnlegg av Arild Knutsen.
26. juni:
VG: Mener legalisering kan strupe økonomien til Young Bloods.

Podcasten Rett på! Om rus og ruspolitikk: Hva er god rusbehandling.
Styremedlem Ida Larsen stilte med Ane Ramm, pårørende og Kari Lossius i Bergensklinikken.
Juli:
02. juli:
VG: Jørgen (29) røyker cannabis lovlig hver dag.
Det er fryktelig urettferdig at noen må dra til utlandet for å hente medisinen sin, sier lederen i
Foreningen for human narkotikapolitikk.
04. juli:
Dagsavisen Nyemeninger: Usaklig angrep på det offentlige ordskiftet av politimester Sjøvold. Av
Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
05. juli:
Klassekampen: Trekker seg i protest.
Brukerorganisasjonene på rusfeltet mener norske helseforetak legger opp til farlig anbudsregime.
Nye regler og medisiner for legemiddelassistert rehabilitering svekker behandlingen og setter liv i
fare. Siden i fjor høst har Sykehusinnkjøp Helseforetak jobbet med å finne billigere medisiner for LARpasientene. Nå trekker proLAR-Nett og Marborg sine representanter ut av arbeidsgruppa i protest.
Fredag sendte de en bekymringsmelding til helseministeren og helseforetaket, i et felles brev med
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk.
10. juli:
Klassekampen debatt: Problemet er forbudet av Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes.

12. juli:
Aftenposten debatt: Ja, cannabis kan være farlig og bør derfor reguleres av Arild Knutsen.
13. juli:
Arild Knutsen deltok i ekstra nyhetssending, Dagsnytt 18 og Dagsrevyen i anledning Thorvald
Stoltenbergs bortgang.
14. juli:
Aftenposten:

16. juli:
Dagbladet: Var på vei ut for å kjøpe overdose, så ringte Thorvald.
18. juli:
Aftenposten debatt: Djevelens ildvann opp i røyk av Arild Knutsen.

20. juli:
Dagsavisen nyemeninger: Legalisering muliggjør aldersgrenser og andre håndfaste restriksjoner. Arild
Knutsen og Thomas Kjøsnes svarer Actis.
23. juli:
Klassekampen debatt: Verden leter etter ny cannabispolitikk. Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes svarer
IOGT.

24. juli:
Se og Hør: Thorvald reddet livet mitt.

25. juli:
Morgenbladet debatt: Forbud er ingen middelvei av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
30. juli:
Fontene: Rusforbud trigger stoffmisbruk. Avkriminalisering er bare første steg til en mer human
narkotikapolitikk, mener Arild Knutsen.
August:
02. august:
Arild Knutsen var på TV2-nyhetsmorgen og snakket om Thorvald Stoltenbergs kommende gravferd.
TV2: Thorvald Stoltenberg ble hyllet med taler og sang.
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, avsluttet rekken av taler under
torsdagens minnesamvær. Han begynte med å kalle Thorvald Stoltenberg for det fineste mennesket
han har møtt.
Det er ingen tvil om at Thorvald Stoltenberg reddet livet mitt.
Aftenposten: Mener Thorvald Stoltenberg bidro til å fjerne skammen fra rusmisbrukerne.

Ingen takket Thorvald Stoltenberg mer inderlig og tok forsamlingen med større storm enn Arild
Knutsen, leder av foreningen for human narkotikapolitikk.

03. august:
Vice.com: Is Norway set to spark a drug policy revolution?
06. august:
VG kronikk: En legaliseringsdebatt på villspor av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
10. august:
NRK radio og P4: Arild Knutsen kommenterte vedtak om å opprette heroinklinikker.
13. august:
=Oslo: Janne strakte seg for langt.

14. august:
NRK. Dagsnytt 18: Arild Knutsen deltok i debatt om heroinassistert behandling med helseminister
Bent Høie (H), Kristelig Folkepartis nestleder Olaug Bollestad og SERAF-forsker Thomas Clausen.
17. august:
Aftenposten debatt: På tide å ønske heroinbehandlingen velkommen av Arild Knutsen.

21. august:
TV2 Nyhetskanalen: Arild Knutsen i studio og snakket om rusreformen og om
substitusjonsbehandling.
22. august:
NRK Nyhetsmorgen: Arild Knutsen snakket om cannabis og cannabisavhengighet.

24. august:
Dagbladet debatt: De av oss som ikke fortjener trygghet av Thomas Kjøsnes.
25. august:
Bergens Tidende debatt: Det har blitt begått en angrep mot et stort fagmiljø, som det vil ta lang tid å
bearbeide av Arild Knutsen.
27. august:
Bergens Tidende: Reddet fordi jeg fikk beholde plassen min.

Som engasjert lokallagsleder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk brenner han for å bedre norsk
rusbehandling, også på et overordnet nivå.
27. august:
FHN tok initiativ til og bidro til et felles brev fra bruker- og pårørendeorganisasjoner på rusfeltet, om
å slå ring rundt praksisen på Bergensklinikken.

Bergensavisen: Slår ring rundt suspenderte ledere.
I et brev til styret i Bergensklinikkene forsvarer en rekke rusorganisasjoner behandlingsmetodene
som suspenderte Kari Lossius og Eva Karin Løvaas står for.

VG: Bergensklinikk-bråket: Rusorganisasjoner bekymret for fremtidig behandlingspraksis.
29. august:
Bergensavisen:

30. august:
P4-nyhetene:
Arild Knutsen kommenterte den kommende Verdens overdosedag.
31. august.
Ny introduksjonsvideo om motgift i nesespray, fra SERAF ble lansert, med Arild Knutsens stemme.

September:
04. september:
FHN la ut informasjonsside om Situasjonen med LAR-medisiner, etter anbudsrunden.
09. september:
Podcasten Rett på! - om rus og ruspolitikk la ut innslag om situasjonen i Bergensklinikken, og kalde
senger. Med Marit Myklebust, Frelsesarmeen, Kjersti Toppe, Senterpartiet, Lars Lien, Nasjonal ROPtjeneste og Arild Knutsen, FHN.
13 september:
Helgelands blad: Reell rusreform av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.
Innlegget sto også i Avisa Nordland, Oppland Arbeiderblad, Sør Varanger avis, Bergensavisen, Firda,
Avisa Sagat og Dagen.
Avisa Sagat:
Straffet bruker til tross for ny ruspolitikk.
FHN-medlem Gunnar Ramstad Pedersen kommenterte.
14. september:
Klassekampen:
Arild Knutsen kommenterte Actis’ ferske vedtak om avkriminalisering.
Oktober:
Erlik Oslo:
Blir Elgsletta et fristed for det tunge rusmiljøet?

02. oktober:
Nettavisen debatt: Politiet hjelper ikke ungdommen ved å løpe etter og straffe cannabisbrukere, av
Arild Knutsen.
Når politiinnsatsen er å løpe etter brukere av alternative rusmidler til alkohol, medfører det at de
fleste skjuler bruken nettopp fordi de frykter å bli tatt.

08. oktober:
Vårt land: Jubel for avkriminalisering.

09. oktober:
Klassekampen debatt: Vi må sikre trygge liv – også før rusfriheten av Thomas Kjøsnes og Arild
Knutsen.
10. oktober:
Klassekampen: Rusløft på vent.
11. oktober:
rusfeltet.no: Pakkeforløp og frykten for det ukjente av Tonje Jevari.

17. oktober:
Dagsavisen nyemeninger: Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter av Arild Knutsen og
Thomas Kjøsnes.
Journalen/Oslo Met: Forurenset heroin skaper frykt på gata.
22. oktober:
Utenfor Podcast: Thomas Anthun Nielsen snakket med Arild Knutsen om utenforskap.
25. oktober:
Vårt Oslo: Tunge narkomane kan få sitt eget fristed i Oslo sentrum. Kan være flertall i bystyret.
Artikkel fra FHNs debatt om temaet.
fhn.no:
Global kommisjon mener leger bør støtte kravet om legalisering av stoffer.
November:
02. november:
Vårt Oslo: Når skal vi slutte å jage narkomane rundt i sentrum? Byprat med Frode Woldsund og Arild
Knutsen.

05. november:
Dagbladet debatt: Når Høyesterett opphever cannabisforbudet av Thomas Kjøsnes.
I dag tolererer vi ikke intoleranse overfor homofile eller kvinner som tar abort. I framtida tror jeg
man kommer til å se på de som vil kriminalisere brukerne av rusmidler på samme måte.
14. november:
Dagbladet: Gunn Marit ble pillemisbruker av smertestillende – Tenkte ikke at jeg var narkoman.

Med Gunn Marit Berentsen, i Hordaland FHN.
27. november:
NRK Rogaland: Ministerkonferanse vil ha mer human narkotikapolitikk.
TV-innslag med helseminister Bent Høie og Arild Knutsen.
28. november:
Fagrådet på rusfeltet: Fagrådets leder representerte det sivile samfunn på ministerkonferanse.
I tillegg til Fagrådets leder var Foreningen for human narkotikapolitikk ved leder Arild Knutsen,
invitert til å holde innlegg. Innlegget til Arild Knutsen skapte stor begeistring blant ellers trauste
politikere og byråkrater.
fhn.no:
Ministerkonferanse vil ha mer human narkotikapolitikk

30. november:
Klassekampen debatt: Vi trenger kunnskap og forskning om rus av Arild Knutsen, Foreningen for
human narkotikapolitikk, Ronny Bjørnestad, proLAR-Nett og Thomas Clausen og Helge Waal i SERAF.

Desember:
Juleboka til Erlik, Sorgenfri og Megafon:
Den dagen ringte Thorvald.
05. desember:
Fagrådet på rusfeltet: Skal vi fortsatt jage folk med rusproblemer?
Om FHNs forslag om væresteder for rusmiljøet.
06. desember:
Magasinet til hiv-Norge, Positiv: Arild Knutsen kommenterte anbud på hiv-medisiner og LARmedisiner.
10. desember:
NRK Viten og vilje viste programmet En sprøyte mot rus. Om naltrekson.
Styremedlem Michelle Muren stilte opp i programmet og FHN sto som bidragsytere.
11. desember:
Vårt Oslo: Nå blir sprøyterommene i Oslo åpne for andre enn heroinister.

13. desember:
Aftenposten: Arild Knutsen om uteområde for rusmiljøet – ingen vil ha et lovtomt rom.
19. desember:
SERAF: SERAF skal utrede heroinassistert behandling.
SERAF vil gjennomføre utredningen i nært samarbeid med og i en arbeidsgruppe med Oslo og Bergen
kommune, helseforetakene ved LAR-tiltakene i Oslo og Bergen og brukerorganisasjonene;
Foreningen for Human Narkotikapolitikk og proLARNett.
Fagrådet på rusfeltet:
Bent Høie svarer brukerorganisasjonene – Er helsetjenestene til rusavhengige basert på brukeres
eller systemets behov?

21. desember:
Podcasten Rett på! Om rus og ruspolitikk: Om det ruspolitiske året 2018.

22. desember:
Klassekampen: Jaget
Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen har ikke akkurat planer om å kopiere
Hamsterdam, som i fiksjonen er fritt for hjelpetiltak. Men det Knutsen har foreslått i en artikkel i
gateavisa Erlik Oslo, kan minne om tankegangen til den desperate politimannen i tv-serien The Wire.
29. desember:
VG: Arild var på vei til å ta sitt liv – så ringte Thorvald

27. desember:
Rus og Samfunn: Inn i 2019: Hva bør gjøres på rusfeltet?
31. desember:
Dagsrevyen: La rusmiljøet få et avgrenset værested.

Presentasjoner, arrangementer og aktiviteter:
09. januar:
Arild Knutsen besøkte ettervernstiltaket LISA-gruppen i Bergen og informerte om rusreformen og om
Foreningen for human narkotikapolitikk.
29. januar:
Arild Knutsen holdt foredrag på Chateu Neuf, for 400 studenter på Politihøgskolen.
02. februar:
Arild Knutsen ga høringsinnspill på Stortinget

18. februar:
Arild Knutsen holdt foredrag for Bergen Røde Kors, sammen med representanter for proLAR-Nett.
12. februar:
Arild Knutsen ga innspill på ruspolitisk seminar, arrangert av Arbeiderpartiet, på Stortinget.

14. februar:

07. – 09. mars:
Arild Knutsen og Tonje Jevari besøkte Center for Misbrugsbehandling i Aarhus.
FHN besøkte Aarhus’ behandlingsapparat, blant annet heroinklinikken.
11. – 15. mars:
Arild Knutsen, Elise Theodorsen, John Melhus og Patrick Karlsen deltok på The sixty first session of
The Commission of Narcotic Drugs, i FN-bygningen i Wien. Carl Eliassen fra Marborg, fikk en av FHNs
tildelte plasser.
21. mars:
FHN deltok på høringsmøte for sosialbyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), om en kommende
rusmelding.

12. april:
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Foreningen for human narkotikapolitikk deltok på møte
hos Uteseksjonen i Oslo for å utveksle informasjon om unge voksne i de åpne rusmiljøene.

16. april:
Tonje Jevari og Arild Knutsen var i møte med byråd Tone Tellevik Dahl og presenterte ideen om å
opprette et værested for rusmiljøet i Oslo.

Vi var også i møte om forslaget hos leder i sosialkomiteen James Stove Lorentzen (H), nestlederen i
samme komite Erik Lunde (KrF), Aina Stenersen (FrP), Hallstein Bjercke (V) og Ivar Johansen (SV).
17. april:
Foreningen for human narkotikapolitikk og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon var i møte med
bydelsdirektør i Frogner bydel, om rus og forebygging.

19. april:
Arild Knutsen holdt åpningsinnlegg på Recovery-konferansen.
Bruker- og pårørendenettverket som koordineres av Fagrådet på rusfeltet deltok på møte med
statssekretær Anne Grete Erlandsen og Tore Sørensen og Christian Solberg, på Helse- og
omsorgsdepartementet. Arild Knutsen representerte FHN.

Arild Knutsen deltok på «Progressiv prat om ruspolitikk» - Rusreformen, hvor langt skal den gå?
Arrangert av Rødt studentlag og Oslo Sosialistiske Studenter.

20. april:
Deltok på boklanseringen til Lars Lillo Stenbergs «Nini» der Arild Knutsen har bidratt.

23. april:
Vi ble invitert med på kinofremvisning av «Røverdatter» på Stortinget. Arrangør: Venstres
stortingsgruppe.
26. – 27. april:
Arild Knutsen deltok på Fagrådet på rusfeltets seminar om omorganiseringen av Helsedirektoratet og
Fagrådets årsmøte.
27. april:
Leder i proLAR-Nett Ronny Bjørnestad og FHNs leder Arild Knutsen gikk opp og hevet et banner der
det sto «Folk dør mens vi snakker – Nok er nok!» idet helseminister Bent Høie gikk på talerstolen til
Fagrådets årskonferanse.

02. mai:
Arild Knutsen deltok på møtes hos Venstres stortingsgruppe, om substitusjonsbehandling.
07. mai:
Tonje Jevari og Arild Knutsen deltok på to dagers seminar om arbeidet omkring Oslos åpne russcener,
på et seminar på Hadeland, om tiltaksplan, sentrumssamarbeid, desentralisering, desentralisering og
desentralisering. med Politiet, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Korus, Oslo og Uteseksjonen.
Arrangert av Velferdsetaten. Arild deltok i paneldebatt og holdt et innlegg.
14.-15. mai:
Arild Knutsen deltok på nettverkssamling for den nasjonale overdosestrategi, på Scandic
Gardermoen.
23. mai:
Arild Knutsen holdt et innlegg på en støttekonsert av Brukerstemmene på rusfeltet. Intet om oss
uten oss. Konserten ble avholdt i protest mot sammensetningen i Rusreformutvalget.
23. mai:
Tonje Jevari besøkte Helse- og sosialadministrasjonen i Alta, for inspirasjon til skadereduksjon,
smittevern og overdoseforebygging.
25. mai:
Arild Knutsen deltok i møte med statssekretær Sveinung Rotevatn på Justisdepartementet, om
bøtesoning, strafferegistrering og amnestigaranti ved overdosetilfeller.

28. mai:
Arild Knutsen holdt innlegg på Gryta i Trondheim og deltok i møte med Pasientombudet, Helse- og
overdoseteamet og FHN Trøndelag.

29. mai:
Tonje Jevari besøkte Sosialmedisinsk senter i Tromsø, for inspirasjon til skadereduksjon, smittevern
og overdoseforebygging.
30. mai:
Arild Knutsen deltok på seminar på Stortinget om rusmiddeltesting.
03. juni:
Arild Knutsen holdt et innlegg under åpningen av utstillingen «Aktivistene» av Iffit Qureshi, på Utøya.
04. – 05. juni:
Arild Knutsen deltok på LAR-ledersamling i Haugesund.
06. juni:
Tonje Jevari holdt innlegg om mestrings- og endringsarbeid på seminaret velferdsdagene hos
Velferdsetaten, Oslo kommune

07. juni:
Michelle Muren og Arild Knutsen deltok på lanseringen av EUs narkotikarapport, på Helse- og
omsorgsdepartementet.
FHN takket av Velferdsetatens direktør Lilleba Fauske på avslutningsseminar hos Velferdsetaten.
08. juni:
Michelle Muren og Arild Knutsen deltok på fremleggingen av statusrapport for LAR, hos SERAF.
Arild Knutsen var guide for en gruppe tyske studenter, i Oslos gater.
12. juni:
Arild Knutsen holdt innlegg for ansatte og brukere på Varmestua i Asker, med fokus på Switchkampanjen.
22. juni. Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR-Nett deltok i møte om NTNUs
naloksonstudie og la ut informasjonsvideo.
26. juni:
FHN deltok i arrangementskomiteen ved Sommerfesten, Prindsen mottakssenter
Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR-Nett arrangerte Verdens narkotikadag – Support.
Don’t punish, i Oslo og Bergen.

FHN arrangerte debatt på Spetakkel Bar: Narkotikaen flommer og gjengproblematikken øker.

Juli
21. juli:
Tonje Jevari deltok på Mindedagen for stofbrugere, arrangert av Brugerforeningen i København.

August
13. august:
Brukerorganisasjonene var i møte hos helseminister Bent Høie, på Helse- og omsorgsdepartementet
om anbud på LAR-medisiner.

14. august:
Arild Knutsen holdt innlegg på SERAFs overdoseseminar under Arendalsuka.

21. august:
Arild Knutsen mottok Rusreform-prisen og holdt innlegg med Christine Lønne i proLAR-Nett på
Rusreformkonferansen.

23. august:
Arild Knutsen hedret Thorvald Stoltenberg på Oslo Kammermusikkfestival.

27. august:
Arild Knutsen holdt foredrag for to skoleklasser på Nannestad Videregående Skole.
28. august:
Brukerorganisasjonene deltok i møte om LAR-anbud, hos Sykehusinnkjøp, Arild Knutsen
representerte FHN.
31. august:
Arild Knutsen holdt appell på markeringer av Verdens overdosedag, i Skedsmo og i Oslo.
Michelle Alexandra Muren holdt appell på markering av Verdens Overdosedag i Oslo.

05. september:
Arild Knutsen holdt innlegg på Fagrådet på rusfeltets fagkonferanse 2018, i Trondheim.

12. september:
FHN deltok på Helsedirektoratets lanseringskonferanse for pakkeforløp.

Arild Knutsen holdt innlegg for Oslo AUF.

21. september:
Arild Knutsen holdt innlegg om substitusjon og brukerorganisering på lavterskeltiltaket Gryta,
sammen med Sverre Eika, Siri Getz Sollie og John Melhus.
Arild Knutsen holdt innlegg og deltok i debatt om substitusjonsbehandling på Litteraturhuset i
Trondheim. Med Sverre Eika og Trond Oskar Aamo, Lade behandlingssenter. LAR.Midt nektet å stille.
22. september:
Arild Knutsen holdt appell på Open House sitt arrangement: Når gata blir ditt hjem.

Oktober
06. oktober:
Arild Knutsen holdt innlegg om rusomsorg og human narkotikapolitikk, for programkomiteen for
Porsgrunn og Kragerø FrP.

15. oktober:
Arild Knutsen deltok på og ga innspill til møte om forebygging av opioidkrise i Norge, på
Helsedirektoratet.
16. oktober:
Arild Knutsen holdt innlegg om overdoseforebygging, skadereduksjon og smittevern for
representanter for rus- og psykisk helsearbeidere i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog, sammen med
representant for sprøyterommet i Oslo, overdosekoordinator i Oslo kommune, Silje Finstad og Mari
Kjølberg, avdeling rus- og psykisk helse, Skedsmo kommune.
18. oktober:
FHN arrangerte, i forbindelse med LAR-konferansen, åpent temamøte om anbud på LAR-medisiner
på FHNs kontor, og la ut filmopptak fra møtet.
23. oktober:
FHN arrangerte debatt på Røverstaden med tittelen: Hvor skal rusmiljøet være.
Med Bård Dyrdal, Leap, Mari Morken, Ap, Aina Stenersen, FrP, Julianne Ferskaug, Venstre, Ivar
Johansen, SV og Eivind Trædal, MdG. Filmoppptak av debatten ble lagt ut på nett.

25. oktober:
Rødt Oslo arrangerte debatt med tittel: Rød ruspolitikk for fremtida, er Portugal-modellen løsningen?
Debattantene var Linn Gjersing, Folkehelseinstituttet, Kenneth Arctander Johansen, RIO og Arild
Knutsen, FHN.

27. oktober:
Arild Knutsen holdt foredrag for Norsk Studentorganisasjon.
November
01. november:
Arild Knutsen bisto under omvisning på Prindsen Mottakssenter, med Seraf og en iransk stipendiat på
Norgesbesøk.
FHN tilbyr opplegg for vernepleierstudenter på FHNs kontor.
Arild Knutsen deltok i Vårt Oslos Byprat, med Frelsesarmeens Frode Woldsund.
05. november:
FHN tilbyr opplegg for vernepleiestudenter på FHNs kontor.
Tonje Jevari og Arild Knutsen var i møte med Grønland borettslags styre om forslaget om værested
for rusmiljøet.
07. – 08. november:
Arild Knutsen ledet samtale om hepatitt C, holdt innlegg om lavterskelarbeid og bidro på
miniseminarer, på Lavterskelkonferansen 2018, i Oslo.
08. november:
FHN deltok på Venstres seminar om Canadas cannabislovgivning, på Stortinget.
09. november:
Arild Knutsen deltok på regjeringens lansering av nasjonal hepatitt C-strategi, på Prindsen i Oslo.
Arild Knutsen deltok på rådslag om nasjonal overdosestrategi, på Helsedirektoratet.
12. november:
Arild Knutsen ga høringsinnspill til Rusreformutvalget.
13. november:
Arild Knutsen holdt innlegg på 10 årsjubileumsseminaret til SERAF.
15. november:
Arild Knutsen stilte på møtes hos Fafo, om kartlegging av behov for tjenester og tilbud til personer
med rusproblemer.
19. november:
FHN arrangerte Stoffbrukerdagen på Stortinget. Arbeiderpartiets stortingsgruppe inviterte oss inn.
Hovedtemaene for dagen var: Lavterskel legesentre i storbyene, anbud på LAR-medikamenter,
amfetamin-substitusjon og væresteder for rusmiljøene.

23. november:
Julianne Ferskaug i Venstre og Arild Knutsen presenterte status og historikk for rusreformen i Norge
på den europeiske skadereduksjonskonferansen i Bucuresti, Romania.

26. november:
Arild Knutsen deltok på LAR-ledersamling, på Ullevål sykehus.
27. november:
Sverre Eika og Arild Knutsen deltok på den 17. ministerkonferansen i Pompidou-gruppen i Stavanger.
Under Norges ledelse har menneskerettighetene gått fra et tema til å bli en kjerneverdi i
Europarådets ruspolitiske organ. Helseminister Bent Høie vektla viktigheten av å involvere det sivile
samfunn. Arild Knutsen og Fagrådets Jan Gunnar Skoftedalen representerte det norske
sivilsamfunnet på konferansen og holdt begge innlegg. Representanter for 39 land var tilstede på
konferansen.

29. november:
FHN arrangerte Faglig vorspiel til Verdens aidsdag sammen med hiv-Norge og Prostituertes
Interesseorganisasjon (PION). Arild Knutsen deltok i panelsamtale om anbud på hiv-medisiner og
LAR-medisiner der.
03. desember:
Tonje Jevari og Arild Knutsen deltok på seminar i Sentrumssamarbeidet.

04. desember:
Arild Knutsen holdt innlegg for fastleger i Skedsmo om skadereduksjon, smittevern og
overdoseforebygging, sammen med overdosekoordinator i Oslo kommune, Silje Finstad og Mari
Kjølberg, avdeling psykisk helse- og rus, Skedsmo kommune.
11. desember:
Michelle Muren og Arild Knutsen stilte på sprøyterommet i Oslo med Venstres helsepolitiske
talsmann Carl Erik Grimstad, i forbindelse med ny forskrift: Fra sprøyterom til brukerrom.

Sosiale tiltak:
Hver uke arrangerer FHN livssynsuavhengig samtalegruppe, støttet av Human-etisk Forbund Oslo og
Akershus. Årets høydepunkt var teaterbesøk: Verdiløse menn ved Nasjonalteateret.
Annenhver måned arrangere FHN faglige forum.

Fellesskap
FHN har gjennom 2018 hatt et utviklende, produktivt og givende år. Vi ser at vårt arbeid fører til
endring og forbedring. Vi kjenner igjen våre utspill i den offentlige debatt, og i vedtak og
beslutninger.
Vi takker alle våre støttespillere, medlemmer, frivillige og tillitsvalgte. Det er sammen vi er sterke, og
det er i fellesskap vi kan bidra til endring i riktig retning. Vi takker alle øvrige organisasjoner på feltet,
kommuner og instanser for godt samarbeid og for oppnådde mål og resultater.
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