ÅRSBERETNING 2021
Foreningen for human narkotikapolitikk

FHN arrangerer Verdens narkotikadag - Support. Don't punish 2021, sammen med proLAR Nett.
Foto: Erik Foss
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1.0 FHN - en bruker- og interesseorganisasjon på
rusfeltet
1.1 Styret i FHN 2021
Styreleder:
Arild Knutsen.
Styremedlemmer:
Elise Theodorsen og Ida Therese Grythe-Andersen.
Vara:
Dag Andreas Torp, Grete Solhaug Olsen og Thomas Kjøsnes.
Styremøter i 2021 var i årets første halvår månedlige, og i siste halvår hver 14 dag. Møtene har i
hovedsak vært digitale i 2021.
Årsmøtet 2021 ble avholdt 1.mars.
Daglig leder:
Tonje Jevari

1.2 Medlemmer
Medlemsvekst i 2021: 107 medlemmer.
Medlemstall 31.desember 2021: 1207 medlemmer

1.3 Lokaler
FHN sentralt holder til i Oslo sentrum.
Adresse: Torggata 9A, 0181 Oslo.
Kontorlokalene er på 75 kvadratmeter.

3

1.4 Ansatte i FHN
I 2021 hadde vi lønnede ansatte i til sammen 3,15 årsverk, inkludert prosjekter.
Våren 2021 hadde vi også en gjennomføring av samfunnsnyttig tjeneste hos oss, via
Kriminalomsorgen Oslo friomsorgskontor.
Første halvår i 2021 var en student ved Sosialt arbeid, VID, vitenskapelige Høgskole i Oslo i
50% praksis.

1.5 Regionslag og avdelinger
FHN Vestland, FHN Midt-Norge (Egne årsmeldinger), FHN Nord, og FHN Viken.

1.6 Støttespillere og bidragsytere
Takk til alle som har gitt oss tillit, gaver, økonomiske bidrag, oppgaver som berettiger tilskudd,
kontingenter og arbeidstimer i 2021.
Det er takket være medlemmer og støttespillere at vi eksisterer og er i virksomhet.
Gavegivere kan kreve fradrag for gaver til godkjente organisasjoner, forhåndsgodkjent av
Skatteetaten. FHN er godkjent organisasjon for slike fradrag.

Særlig takk til:
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2.0 Innledning
Tidlig i 2021 bar tiden preg av sitrende spenning om hva regjeringen skulle foreslå i forbindelse
med rusreformen. En ting var at Rusreformutvalget hadde foreslått avkriminalisering av bruk og
besittelse av mindre mengder narkotika, men vi våget ikke helt å tro at den konservative
regjeringen ville foreslå noe helt i nærheten. De holdt kortene tett til brystet. Vi måtte
imøtekomme uheldige og feilaktige utspill mot rusrefomen ved en rekke anledninger. Og i januar
ga vi ut en video med tittelen: “I forkant av rusreformen”, der vi formidlet brukerstemmer og
Skyggeutvalgets rapport til Stortinget. Dette gjorde vi sammen med Høyres
stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.18. februar inviterte daværende helse- og
omsorgsminister Bent Høie lederne i FHN og RIO for å orientere om neste dags presentasjon
av regjeringens rusreform. Dette for at henholdsvis Arild Knutsen og Kenneth Arctander
Johansen kunne oppdatere sine respektive organisasjoner om hovedtrekkene i reformen i
forkant.

I den trykte proposisjonen fra regjeringen, hadde Høie skrevet en hilsen til vår styreleder:
“Kjære Arild! Takk for at du ikke ga opp og fikk oss til å lytte til slutt. Dette er Lex “Knutsen”!
Beste hilsen Bent”
Dette var en bemerkelsesverdig anerkjennelse til sivilsamfunnet som sådan og særlig til
brukerorganisasjonene. Regjeringens modell var litt mer konservativ enn forslaget til
Rusreformutvalget, men i prinsippet det samme.
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En sterkt humaniserende modell for avkriminalisering, der trusselen om straff erstattes med
tilbud om hjelp. Forslaget falt i juni, men i november foreslo Oslo Høyre en forsøksordning med
en lokal rusreform. Vi hadde gitt innspill i forkant. Og i desember gikk fem partier i et nytt
Storting sammen om en omkamp. I den anledning inviterte de FHNs styreleder Arild Knutsen til
å møte media for å presentere omkampen om rusreformen sammen med dem.

Foto: Morten Lauveng.
2021 var også året der vi endelig fikk gjennomslag for at substitusjonsbehandling skal tilbys ved
andre alvorlige avhengigheter enn kun for opioider. Vi fikk delta i utformingen av de kommende
forsøksordninger med amfetaminsubstitusjon. Og imens ble heroinklinikker sakte, men sikkert
bygget opp i Oslo og Bergen. Vi hadde representanter i ressursgruppene for begge. Vårt forslag
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om å opprette avgrensede uteområder for rusmiljøene i Oslo falt i 2021, men debatten førte
blant annet til vedtak om et nytt brukerrom i Oslo. Med en akseptsone rundt.
Vi leverte også høringsinnspill til reviderte retningslinjer for LAR i 2021 og deltok i en rekke
møter med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om opiatsubstitusjon.

I september gikk legen Sverre Eika bort. Sverre Eika var landskjent som “de narkomanes lege”
og hadde bemerket seg som en som hjalp vanskeligstilte der det offentlige apparatet kom til
kort. I 2016 tildelte Foreningen for human narkotikapolitikk Brukervennprisen til Sverre Eika.
Sverre Eika syntes det var en skam at Norge ikke klarer å ivareta de få tusen vanskeligstilte
stoffbrukere og fant det merkelig at man ikke kunne bruke hele Felleskatalogen for å finne riktig
medisin. Og at man kun kunne substituere opiatavhengighet og ikke andre alvorlige
avhengigheter. Vi minnes Sverre Eika med stor sorg og dyp takknemlighet.
FHN hadde landssamling i Bergen i september, der vi blant annet inviterte Christian Ohldieck til
å holde foredrag for oss om reviderte retningslinjer for LAR og om heroinklinikken i Bergen.

2.1 Jubileum
2021 var et jubileumsår for oss i FHN. Med 15 års engasjement for en mer human
narkotikapolitikk har vi nå blitt en akkurat passe rebellsk tenåring. Vi er veldig stolte av alt vi har
fått gjennomslag for. Samfunnet har beveget seg flere sjumilssteg disse 15 årene. Vi markerte
jubileet med en film som oppsummerer våre 15 år i grove trekk, og der nåtidens ansatte og
tillitsvalgte ble presentert. Med korte tilbakeblikk og hilsninger fra våre samarbeidspartnere og
venner. Filmen ble laget av Morten Willoch Wærø i Kubrix, og kan sees på vår hjemmeside, på
vår facebookside, og på YouTube.
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2.2 Brukervennprisen 2021
Hvert femte år deler Foreningen for human narkotikapolitikk ut Brukervennprisen til noen som
har utmerket seg særlig i narkotikapolitikken eller i rusomsorgen.
I 2011 ble Thorvald Stoltenberg tildelt Brukervennprisen.
I 2016 ble Brukervennprisen tildelt Sverre Eika i Kirkens Bymisjon og Eva Karin Løvaas i
Stiftelsen Bergensklinikkene
I 2021 fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Brukervennprisen. Det var et enstemmig
styre og en samlet organisasjon som på den måten takket Bent Høie og hedret han for sitt
arbeid for en mer human narkotikapolitikk og for hans involvering av sivilsamfunnet.

Foto: Erik Foss
Bent Høie har i større grad enn noen andre bidratt til å endre folks holdninger til brukere av
illegale rusmidler og spilt en avgjørende rolle for norsk og internasjonal narkotikapolitikk. Han
har løftet fram brukerrepresentantene som ingen andre før han og bidratt til at vi har fått oppleve
noen av våre mest gripende og uforglemmelige øyeblikk.
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3.0 Råd, utvalg og arbeidsgrupper
Foreningen for human narkotikapolitikk er representert i et bredt antall råd og utvalg på rus- og
psykisk helsefeltet. Brukermedvirkning og brukerrepresentasjon er blant våre viktigste oppgaver,
og vi opplever økt etterspørsel og interesse for vår deltakelse.

3.1 Formelle brukerråd og -utvalg gjennom året:
●

Sentralt brukerråd, Velferdsetaten Oslo kommune (FHN har lederrollen)

●

Brukerråd, OUS, Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA).

●

Helsedirektoratets BrukerROP.

●

Helsedirektoratets sentrale Brukerråd.

●

Ruspolitisk råd, Bergen kommune

●

Komite og arbeidsgruppe for arrangement Verdens Overdosedag, Etat for rus og psykisk
helse, Bergen kommune.

●

Ressursgruppe for rus og psykiatri, Bergen kommune

●

Ressursgruppen som utreder substitusjonsbehandling som amfetaminavhengige. BAR
Bergen Addiction

●

Ressurs- og arbeidsgruppe for Heroinassistert behandling i Bergen HABIB, Haukeland
universitetssykehus

●

Brukerråd, Skedsmo kommune.

●

Brukerutvalg rus, Velferdsetaten Oslo kommune (FHN har lederrollen).

●

Brukerråd Prindsen mottakssenter, Oslo kommune.

●

Brukerråd Søndre Oslo DPS, Universitetssykehuset Oslo (FHN har lederrollen).

●

Samarbeidsforum psykisk helse og avhengighet, Søndre Nordstrand DPS, bydel
Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Oslo kommune.

●

Brukerrepresentasjon ved NAV samarbeid, bydel Østensjø, Nordstrand, Søndre
Nordstrand og Søndre Oslo DPS.

●

Bruker- og pårørendenettverket i Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon.

●

Sentrumsamarbeidet, Byrådsavdelingen, Oslo kommune.

●

Arbeidsgruppe Overdosedagen 2021, KORUS Oslo, Oslo kommune, Nalokson Norge.

●

Brukerutvalg Nasjonalt kompetansesenter ROP, (NKROP) Sykehuset innlandet.

●

Arbeidsgruppe Kunnskapsgrunnlag på alkoholområdet, KORUS Oslo.

●

Arbeidsgruppe overdoseforebyggende arbeid, KORUS Oslo

●

Ressursgruppe PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune.

●

Arbeidsgruppe boligbehov og kvalitet, PRIOslo, Velferdsetaten Oslo kommune
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●

Arbeidsgruppe helhetlige tjenester PRIOslo, Velferdsetaten, Oslo kommune

●

Ressursgruppe desentralisering og samskaping, Velferdsetaten Oslo kommune

●

Ressursgruppe HABiO, heroinassistert behandling i Oslo, Oslo Universitetssykehus.

●

Beboerråd, Oslo Boligbygg Oslo KF

●

Styringsgruppe, russtrategi, Byrådsavdelingen, Oslo kommune

●

Arbeidsgruppe, LAR ledersamling, Universitetet i Oslo

●

Ressursgruppe for utarbeiding av substitusjonsbehandling for amfetaminavhengige,
Rusforsk, Universitetssykehuset i Oslo.

3.2 Situasjonsbestemte, rådgivende oppdrag med kortere
varighet:
●

Arbeidsoppdrag Covid-19, informasjonsutvikling og formidling, Velferdsetaten Oslo
kommune.

●

Arbeidsgruppe arrangement Ledersamling, for bydelsdirektører i Oslo kommune,
KORUS Oslo.

●

Ressursgruppe medisinfaglig tilbud til beboere i heldøgn omsorgsbolig, Senter for
omsorgsforskning, NTNU

●

Fokusgruppe, Forskningsprosjekt gode boligløsninger for ROP brukere, Psykisk
helsearbeid Tromsø, NORCE.

●

Faggruppe, konkurransegrunnlag kjøp av institusjonsplasser, Velferdsetaten Oslo
kommune

●

Referansegruppe tekstutarbeidelse vedtaksbrev, Velferdsetaten, Avdeling for bolig og
analyse

●

Referansegruppe «varslingssystem for overdosefare», Helsedirektoratet

●

Ressursgruppe Kvarus og Brukerplan, KORFOR, Helse Stavanger

3.3 FHN som høringsinstans
FHN er høringsinstans på rusfeltet. Vi får i tillegg til selvstendige høringsinnspill anledning til å
bidra ved andres høringsinnspill, og til å komme med høringsinnspill gjennom våre brukerråd og
brukerutvalg. I 2021 har FHN sendt inn høringsinnspill som høringsinstans, og sendt inn 6
høringsinnspill via brukerråd, arbeidsgrupper og utvalg vi sitter i.

10

4.0 Faste arrangementer
4.1 Verdens narkotikadag - Support. Don`t punish

Foto: Erik Foss.
Hvert år siden 2010 har FHN arrangert Verdens narkotikadag. Generalforsamlingen i FN vedtok
i 1987 at datoen 26. juni skal markere FNs arbeid for å bedre arbeidet mot misbruk og handel
med narkotika. Vi ønsker derimot en slutt på krigen mot narkotika.
Vi markerte dagen sammen med proLAR Nett og fikk et rekordhøyt antall oppmøtte i 2021.

4.2 Stoffbrukerdagen
Stoffbrukerdagen er et årlig arrangement der Foreningen for human narkotikapolitikk inviterer
stoffbrukere og brukerrepresentanter på Stortinget for å fremme sin sak. I 2021 måtte vi gjøre
det annerledes på grunn av corona-pandemien og lagde videoen I forkant av rusreformen
sammen med Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

4.3 Narkotikapolitisk byvandring
FHN har gjennom flere år tilbudt guidede byvandringer i Oslo sentrum. Også i 2021 har disse
turene vært gjennomført, for politikere, studentgrupper og andre interesserte. Byvandringen
følger i fotsporene til det åpne rusmiljø gjennom historien. Fra nisseberget i Slottsparken, via
Plata ved Oslo S. og til dagens tilholdssteder for de åpne rusmiljøene. Deltakerne har gjennom
turen fått en presentasjon av historien, de politisk vedtatte føringer og tiltak i tjenestetilbudet, og
brukeropplevelser. Naturlige stoppesteder i byvandringen har vært kunstneren Lars Sandås sine
kunstverk “Små monumenter”, og referanser til hans Narkoatlas Oslo.
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Foto FHN.

4.4 Verdens overdosedag 2021
FHN, KORUS Oslo og Velferdsetaten er hovedaktører i arrangementskomiteen som markerte
Verdens overdosedag 31. August i Oslo. Med oss var flere andre organisasjoner og instanser
invitert til et fellesarrangement. Markeringen ble holdt på Jernbanetorget, og bød på appeller og
innlegg fra både byrådsavdelingen ved Rina Mariann Hansen, Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo, velferdsetaten, samt bruker- og pårørendestemmer.
Tradisjonen tro ble minnebok og lys satt fram, og tomme hvite sko, med navn og rose plassert
rundt på plassen. FHN arbeider aktivt overfor bydelene i Oslo, og andre byer hvor vi har
tillitsvalgte og lag, for at dagen skal markeres.

Foto: FHN.
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5.0 FHN er medlemmer i følgende organisasjoner
5.1 Nasjonale medlemskap
•

Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon.

FHN har en aktiv rolle som deltaker i Fagrådets Nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner
og samarbeider ellers tett med Fagrådet.

5.2 Internasjonale medlemskap
•

INPUD, International Network of People who Use Drugs.

•

EuroNPUD og Correlation - European Harm reduction Network.

•

ENCOD, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.

•

NAMA, National Alliance for Methadone Advocates.

•

HRI, Harm Reduction International.

•

IDPC, International Drug Policy Consumption.

•

Vienna NGO Committee on Drugs.

FHN har en rådgivende status i FN (ECOSOC Special Consultative Status).Med dette har vi
mulighet til gi innspill og råd til FN sitt arbeid på rusfeltet. FHN har siden 2017 hatt ECOSOC
Special Consultative Status. Vi har deltatt i samtlige møter i FN’s Commission on Narcotic
Drugs i Wien og selv organisert 2 side eventer.
I 2021 ble John Melhus i FHN “Focal Point” for Norge og var med på å samle spesialister og
organisasjoner for å gi informasjon til IDPCs narkotikapolitiske måleverktøy “index”, samt for å
lansere indexet i Norge. Utveksling av kunnskap og utvikling av kompetanse om
skadereduksjon er en av våre satsingsområder, og det er av stor betydning å prioritere
skadereduserende arbeidsinnsats ut over Norges grenser.
European Network of People who use Drugs (EuroNPUD) representerer interessene til
personer som bruker rusmidler i EU og Europa. De er aktive i flere nettverk og fremmer
brukermedvirkning og deltagelse i flere institusjoner som eksempelvis UNAIDS, EMCDDA,
C-EHRN og INPUD. FHN deltok i flere møter med EuroNPUD i 2021 og hadde en representant i
et nyopprettet “Advocacy Team”.
I 2021 utviklet IDPC sammen med Mainline, Health(e)Foundation og Frontline AIDS et
nettbasert kurs om avkriminalisering for alle som vil lære mer om hva avkriminalisering
innebærer. John Melhus fra FHN ble engasjert til å snakke om prosessen og utfordringene ved
rusreformen i Norge i kurset.
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6.0 FHN i media
Januar
12. januar:
NRK Dagsrevyen
Narkotika til en gateverdi på 20.000 kroner kan bli straffritt å bære på seg – Frp reagerer

Hvis Rusreformutvalget får det som de vil, kan du potensielt ha på deg godt over 300 rusdoser
av mange ulike narkotiske stoffer uten å straffes for det. – Grov og intensjonell misforståelse,
kontrer lederen for human narkotikapolitikk.
20. januar:
Bergensavisen
Dagens naboer til rustiltak ber kommunen ta ansvar
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Så lenge kommunen husker at det er midlertidig, er dette bedre enn at de ikke har noe sted å
bo. Det sier Morten Sommerbakk fra Foreningen human narkotikapolitikk.

Februar
11. februar:
Rus&Samfunn
Smitte i rusmiljøene: — Må gi riktig medisin for å forebygge
Det gambles med folks liv og helse når det ikke gis et bredt tilbud av substitusjonsmedisin til
rusavhengige for å forebygge smitte. FHN-leder Arild Knutsen krever at Helsedirektoratet gir
kommunene grønt lys til å kunne tilby riktig erstatningsmedisin.
16. februar:
VG
Samlet rusfront mot Bøhler og Vedum: - Det er bare bullshit
Jeg synes det var et slag under beltestedet fra Bøhler. At man dytter syke foran seg i en kamp
for en mer liberal ruspolitikk, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).
Nettavisen
Drøye utspill i mediene for å kunne straffeforfølge ungdom

Foto: FHN
Det kan trygt sies at Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug og Åshild Bruun Gundersen er de som la
lista for utspill mot avkriminalisering av ungdom da de gikk ut på Dagsrevyen 11. januar og fikk
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lagt opp store mengder narkotika fra Kripos sitt beslagslager, skriver John Melhus og Arild
Knutsen.
17. februar:
Dagbladet
Det er vanskelig. Det plager meg virkelig
I 20 år kjempet Bent Høie innbitt mot avkriminalisering av narkotikabruk. Så kom møtene med
dem som rammes av dagens politikk. Arild Knutsen er leder i Foreningen for human
narkotikapolitikk og sto i debatter mot Bent Høie i over ti år. Før Høie innrømmet at Knutsen
hadde hatt rett. - Nils Christie, Thorvald Stoltenberg og Bent Høie blir stående som tre søyler for
en helt utrolig narkotikapolitisk utvikling i Norge.
VG
Se dokumentaren Vinden snur

I flere år har Norge vært i Europa-toppen for overdosedødsfall. Kim-Jørgen, Arild og Michelle
har lenge jobbet for å få endret hvordan samfunnet behandler rusavhengige. Bent Høie har
innrømmet at han tok feil. Samtidig kjemper de tre hovedpersonene også sine egne, personlige
kamper.
VG
Kjemper for rusreform: Jeg viser meg på mitt mest sårbare
Jeg er kjempenervøs, fordi dette er noe jeg ikke har opplevd før. Jeg har vært i media, siden jeg
er med i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), hvor jeg har kjempet for ulike politiske
ting, men dette er første gang jeg er med i en dokumentar hvor jeg virkelig forteller om mitt liv,
sier Michelle Muren.
18. februar:
Venstre
Rusreformen: Direktesending med Guri Melby, Johan H. Andresen og Arild Knutsen
Arrangert av Venstre, dagen før regjeringens innstilling ble offentliggjort.
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19. februar:
Aftenposten
«You had right. I had wrong.»
I salen satt Arild Knutsen, gjennom mange år en utrettelig forkjemper for en endring av
ruspolitikken. Han tok ordet for å gi sin innstendige takk for Høies snuoperasjon. Han minnet
ministeren om årevis med protester utenfor Stortinget. For nesten døve ører. Ruskonvertitten
Høie svarer at han husket alle disse kampene godt. Og avslutter med de bevingede ord,
etterfulgt av jublende applaus: «You had right. I had wrong.»
NRK
Dagsnytt 18

Helseminister Bent Høie og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
innledet diskusjonen om regjeringens rusreform.
TV2 Nyhetene
Nyhetsinnslag på TV2-sendingen 18.30. om regjeringens rusreform. Med helseminister Bent
Høie, kunnskapsminister Guri Melby, Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Og
med kommentarer fra politikere på Stortinget.
iHarstad
Regjeringen vil hjelpe og ikke straffe de som bruker små mengder narkotika: – Dette er en
utrolig stor dag
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En som er glad for det nye forslaget er Marino Jonassen i Forening for human narkotikapolitikk.
Dette er en utrolig stor dag. Det er den største sosialpolitiske reformen noensinne, der man
fokuserer på å hjelpe og ikke straffe, sier Jonassen.
20. februar:
Klassekampen
Reformistenes store dag

I 25 år har Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, jobbet mot straff
som virkemiddel i narkotikapolitikken. Med framleggingen av regjeringens rusreform i går, er
målet innen rekkevidde for rusfeltets «grand old man»
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22. februar:
Drugreporter
The Norwegian Government’s Proposal for Drug Policy Reform: Support, Don’t Punish
The Norwegian government presented its plan to decriminalise drug use last week – read this
report from Arild Knutsen, a leading drug user activist.
23. februar:
Aftenpostens podcast: Kort forklart
Rusreformen: Derfor kan små doser bli straffefrie
I årevis har rusmisbrukeren Michelle Alexandra i Foreningen for human narkotikapolitikk
kjempet for å endre ruspolitikken, og før helgen skjedde det. Rusreformen ble lagt fram, men et
stortingsflertall kan knuse Michelle Alexandras drøm.
TV2
God morgen Norge
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, helse- og omsorgsminister Bent
Høie og TV 2s kommentator Aslak Eriksrud oppdaterer oss på selve forslaget, og hva som må
til for at forslaget eventuelt skal bli vedtatt på Stortinget.
Bergens Tidende
Det er på tide med ein ny nullvisjon i ruspolitikken
Utan aktivistar som Arild Knutsen, ville rusreforma aldri blitt noko av. Han har brukt store deler
av livet sitt på å kjempe for liva til rusavhengige. Knutsen og regjeringa har
kunnskapsgrunnlaget på si side.
iTromsø
Rusreformen – en etterlengtet endring vi trenger
Det var forfriskende å høre helseminister Bent Høie (H) snakke om rusreformen og norsk
narkotikapolitikk på programmet Dagsnytt 18 sist fredag. I det som mer var en samtale, enn en
klassisk debatt, med Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk, sa Høie rett ut at
han har tatt feil i mange år. Og han ga all honnør til nettopp Knutsen og andre som har stått
knallhardt på for å få en mer human behandling av rusavhengige i landet.
Dagsavisen
Bymisjonen vil ha frisoner for omsetning av narkotika i Oslo
Etter initiativ fra Arild Knutsen og Foreningen for en human narkotikapolitikk har byrådet sett på
muligheten for å etablere et såkalt «skjermet værested for rusmiljøet» etter modell fra
nåleparken i Aarhus.
24. februar:
Harstad Tidende
Lover må basere seg på kunnskap fremfor synsing
Mange tiårs strafferegime har ikke fungert etter hensikten, skriver Marino Jonassen og Tonje
Jevari i Foreningen for human narkotikapolitikk.
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25. februar:
Agenda magasin
Den standhaftige straffen
«Kjære Arild! Takk for at du ikke ga opp og fikk oss til å lytte til slutt. Dette er Lex «Knutsen»!
Beste hilsen Bent». Disse ordene fra Bent Høie stod i proposisjonen Arild Knutsen fikk i
hendene da rusreformen ble lagt fram på fredag. Knutsen er den utrettelige lederen av
Foreningen for Human Narkotikapolitikk, som med stort hjerte og smart hode, har jobbet mot
denne dagen i mange, mange år.
Hamar Arbeiderblad
Uheldig synsing om rusreformen
Toppes ønske om å fortsette straffeforfølgningen av unge uten dokumentert rusavhengighet, er
mildt sagt spesielt, skriver Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
26. februar:
Morgenbladet
Gjenta etter Venstre: Rusreformen er ikke liberal
Foreningen for human narkotikapolitikk har også insistert på dette skillet, selv om de også
egentlig jobber for legalisering av alle rusmidler – bare ikke akkurat nå. Leder Arild Knutsen,
som satt på første rad og ble takket av Bent Høie under pressekonferansen forrige fredag,
illustrerte denne balansekunsten i et Klassekampen-innlegg i sommer.

Mars
01. mars:
Ny tid
Mot et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk
Kanskje er det motstanderne av regjeringens rusreform som aller helst bør se dokumentaren
Vinden snur, som følger tre aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk.
Vårt land
Det tok tid før jeg selv endret kurs. Norges «war on drugs» er et mørkt kapittel
To utmerker seg – Arild Knutsen og Kenneth Arctander Johansen. Begge viser i en strøm av
kronikker og intervjuer at reformen baseres på likeverd, respekt og nestekjærlighet.
Helseminister Bent Høie lot seg til slutt overbevise av budskapet. Det tjener ham til ære.
02. mars:
Vårt Oslo
Nå skal Oslos rusavhengige få utdelt heroin i behandlingen
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Da Arild Knutsen og Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) begynte å kjempe for
heroinassistert behandling var det mange rare forestillinger i miljøene om hvordan forsøket
skulle gjennomføres.
Stjørdals blad
Roper varsku om den nye reformen: – Vi må ikke glemme at det finnes unge som bruker rus
fordi det er spennende
Den nåværende politikken skader mer enn rusen gjør. Det sier John Melhus fra
brukerorganisasjonen Foreningen for Human narkotikapolitikk (FHN). Melhus har jobbet med
ruspolitikk i over 10 år og mener rusreformen er et kjempesteg – spesielt for de som sliter mest.
03. mars :
Nettavisen, Norsk debatt
Rusreformen betyr ikke at det er fritt fram
Det har vært pinlig å lese utfallene mot regjeringens rusreform de siste dagene. Særlig fra
Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet. Utspillene er preget av moralsk panikk og sterk
motvilje til å ta innover seg ny kunnskap, skriver Arild Knutsen i FHN
Erlik Oslo
Nei til utendørs værested for Oslos rusmiljø
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), lanserte først ideen om å
etablere et utendørs værested for rusavhengige i Oslo. Etter byrådets innstilling i saken er han
oppgitt, men likevel optimist.
06. mars:
Aftenposten
Jeg pleide å ha med hjemmelaget vin på barneskolen. Men narkotika? Aldri i verden
I 15 år har han og FHN kjempet for at rusmisbrukere skal få mer hjelp og mindre – og helst
ingen – straff. Noen av årene har lederen selv vært på kjøret. De fleste, inkludert de fire siste,
har han vært nykter.
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iHarstad
Ingen studier viser til at det er sammenheng mellom økt bruk og straffefritak
Skal man komme til en fornuftig og en rasjonell forståelse, bør denne være forsknings-, fag- og
evidensbasert fremfor moralsk fundert synsing eller tro, skriver Tonje Jevari og Marino Jonassen
i Foreningen for human narkotikapolitikk
14. mars:
NRK Dagsrevyen
Flere AP-lag sier nei til rusreformen

Gjennom å avkriminalisere vil folk få et annet syn på rusavhengige. Vi er ikke farlige, skitne og
ekle kriminelle. Vi er syke mennesker som trenger hjelp, sier Michelle Muren, som hatt
rusproblemer i 17 år.
17. mars:
Nettavisen, norsk debatt
Rusreformen vil beskytte våre ungdommer bedre
Hvorfor tenker man fortsatt at dagens lovverk stanser de som vil prøve illegale rusmidler? Det er
en fascinerende gjenstridig antakelse, til og med blant enkelte av våre forskere, skriver Thomas
Kjøsnes i Foreningen for human narkotikapolitikk
18. mars:
Sykepleierpodden
Om rusreformen
Sammen med teamkoordinator for mottaksenheten i Drammen kommune Ole Martin Nordaunet
og leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen, snakker Lill og Silje om
mulighetene og utfordringene som ligger i regjeringens rusreform.
20. mars:
Tidningen Syre (Svensk avis)
Norge vil avkriminalisera bruk av narkotika
Såväl Bent Høie som Guri Melby tackar i sina anföranden avslutningsvis två representanter från
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brukarföreningar, som den senare beskrev har ”drivit debatten och bidragit till att ändra
människors attityder”: Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk, och Kenneth
Arctander Johansen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
Nettavisen, norsk debatt
Thorvald Stoltenberg ville kjempet for solidaritet i narkotikapolitikken
I det siste har vi hørt påstander om at Thorvald Stoltenberg kun ønsket å avkriminalisere
rusavhengige og ikke en «generell avkriminalisering». Det fremstilles som at Stoltenberg ville
vært tilhenger av straff og ruskontrakter. Eller med andre ord tvangstiltak, med hyppige
urinprøver mot påtaleunnlatelse overfor ungdom istedenfor å avslutte straffesporet. Det
stemmer ikke, skriver Arild Knutsen og John Melhus i Foreningen for human narkotikapolitikk.
21. mars:
VG
Frykter politisk spill vanner ut rusreformen: − Veldig stygt

Hvis alle partier skal gjøres til lags, kan Norge ende opp med en svekket rusreform. Det mener
Arild Knutsen og Michelle Muren i Foreningen for human narkotikapolitikk.
30. mars:
TV2
Frykter konsekvensene etter enormt narkobeslag: – Stor fare for at folk debuterer med heroin
Politiet avdekket forrige uke et omfattende nettverk som produserer og importerer Rivotril-piller.
Nå frykter lederen i Human Narkotikapolitikk at dette kan få uante konsekvenser.
Liberaleren
FrP må rydde opp!
Det er sterkt å lese i VG om splittelsen i Fremskrittspartiet der Kari Kjønaas Kjos føler seg
tilsidesatt i forbindelse med rusreformen, opplever direkte mistillit fra Sylvi Listhaug og trekker
seg som ruspolitisk talsperson etter 16 år som stortingsrepresentant. Det er vanvittig trist om
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rusreformen skal stå eller falle basert på en slik prosess, skriver Arild Knutsen i Foreningen for
human narkotikapolitikk.

April
05. april:
Dagsavisen
Arild Knutsen advarer mot skjult smitte i Oslos rusmiljø: – Folk er livredde for å teste seg
Da London og København opplevde et omfattende smitteutbrudd i rusmiljøene, gikk
Velferdsetaten i Oslo i beredskap –med sju isloasjonsenhetsplasser og gode smitteverntiltak har
de klart å holde smitten unna. Aktivist Arild Knutsen frykter likevel skjult smitte i miljøet.
06. april:
Aftenposten
Rusreformen senker risikoen for ungdommen
Det medfører ikke riktighet at regjeringens rusreform fjerner en barriere for bruk av narkotika,
slik fire politiledere hevder i Aftenposten 25. Mars, skriver Marino Jonassen og Arild Knutsen i
Foreningen for human narkotikapolitikk.
08. april:
Ivarjohansen.no
Den radikale rusreformen
Den brukerstemmen som har gått opp stien og gått fremst i kampen for denne reformen, er uten
tvil Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Reformen er nå til behandling i
Stortinget, og diskusjonen som herjer har med all mulig tydelighet vist at det fortsatt vil være
viktig å satse - også ressursmessig - på forebygging i kommunene og bydelene.
10.april:
Iharstad.no
Stig donerte kaffemaskin til brukerutstyrsutleveringen: – Alle fortjener en god kopp kaffe
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FHN Nord innledet et samarbeid med Stigma Kaffe den 10 April, hvor Stigma Kaffe donerte en
kaffemaskin til Cafeèn "Liv og Røre" som deler ut både Nalokson og brukerutstyr i Harstad
kommune.
15. april:
TV2
Forventer at Ap blir med på dette
Unge Venstre og Foreningen for Human Narkotikapolitikk stiller med en klar oppfordring til
Ap-leder Jonas Gahr Støre. Det er ikke bare tungt narkomane som dør. Det er unge personer
som eksperimenterer med rus, sier Knutsen til TV2.
Dagsavisen/NTB
Aktivist Arild Knutsen: – Jeg savner Thorvald Stoltenberg i dag
Jeg klarer ikke å forstå at Ap skal stå i veien for vår tids velferdsreform, sier Arild Knutsen, som
savner Thorvald Stoltenberg før Aps landsmøte.
16. april:
VG
Brukerorganisasjonenes bønn til Ap: Ikke utsett reformen

Arbeiderpartiets landsmøte vil trolig vedta å utsette rusreformen. Arild Knutsen, som har
kjempet for avkriminalisering i årevis, advarer om at fortsatt straff for brukere vil skyve flere ut i
utenforskap.
17. april:
iHarstad.no
Da Camilla trengte en hjertesak kom Marino med en god idé
Ideen Marino Jonassen i Forening for human narkotikapolitikk kom med var at Bakerinnen
kunne selge kaffekoppene til =Kaffe, som har sitater fra mennesker som har vært med på Petter
uteligger blant annet.
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21. april:
NRK Oppdatert
Den desperate kampen for en ny ruspolitikk
Ruspolitikken i Norge har lenge sett helt annerledes ut. En av dem som har kjent det på
kroppen, er eks-narkomane Arild Knutsen, som har kjempet en lang kamp for en helt ny
narkotikapolitikk.
23. april:
VG
Ruspolitikken går i riktig retning
Debattinnlegg av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk og Pernille
Huseby, generalsekretær i Actis.
26. april:
Nettavisen, Norsk debatt
Rusreformen: Hvor vil du hen Sylvi Listhaug?
Når selv statsministeren går så kraftig ut, forteller det mye om hvilken prestisje rusreformen har
for regjeringen. Det vitner om en sterk erkjennelse - i landets mektigste korridorer - av at
avkriminalisering har støtte i befolkningen. Dessuten viser det at begrunnelsen for denne
politiske endringen er vel dokumentert, skriver Arild Knutsen i Foreningen for human
narkotikapolitikk.
29. april:
Klassekampen
Lut lei blodig debatt
Arild Knutsen mener aggressiv retorikk og skamkampanjer mot Ap skader kampen for ny
rusreform. Han vil ha oppvask i rusdebatten.

Mai
07. mai:
Dag og tid
Forebygging av overdoser i et uoversiktlig landskap
iden innsatsen mot heroinoverdoser har gitt gode resultater, er det grunn til å vurdere hva som
kan bringes med til innsatsen mot de andre opiatoverdosene, skriver Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk.
iHarstad.no
Marino skaffet de rykende ferske koppene - eksklusivt for Harstad
Ideen som Marino Jonassen i Foreningen for human narkotikapolitikk Nord kom med, var at
Bakerinnen kunne selge =Kaffe sine kaffekopper. =Kaffe er en kaffebar og søsterorganisasjon til
=Oslo.
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Dagsavisen debatt
Rusreformen er ønsket av majoriteten
Regjeringens rusreform handler dog ikke om rusliberalisering, men fortsatt aktiv politikontroll der
trusselen om straff erstattes med tilbud om hjelp. Det er en konservativ, men humaniserende
modell, av flere forstått som et bolverk mot den rusliberale vinden som blåser over deler av
Europa og USA.
08. mai:
Jydske Vestkysten (og en rekke andre danske aviser)
Fra stofmisbruger til Stoltenberg-rådgiver: Norges narkoreform er historien om Arilds liv

Norge vil erstatte straf med hjælp til brugere af stoffer. - Fra forbud til fornuft, siger Arild Knutsen
til Avisen Danmark. For 30 år siden levede han en forhutlet tilværelse som udstødt narkoman i
Oslo. I dag er han en af arkitekterne bag forslaget, som regeringen kalder den vigtigste sociale
reform i Norge i et halvt århundrede.
18. mai:
Bergensavisen
Åpner heroin-klinikk i sentrum
Grådig bra. Dette vil bidra til å avmystifisere heroin. I stedet blir det en medisin som hjelper
lidende mennesker, sier lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk i Bergen, Morten
Sommerbakk, til BA. Han mener heroinbasert behandling vil fjerne stigmaet rundt dette stoffet.
19. mai:
Med.uio.no
Podcast: Fra straff til hjelp
BIO-prosjektets leder Anne Kveim Lie i samtale med Arild Knutsen, leder i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
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21. mai:
Bergensavisen
Fikk kjeft på Facebook: Vil ikke vedkjenne seg uttalelse

Professoren vil ikke vedkjenne seg uttalelsen om at de fleste som dør av metadon har kjøpt
stoffet ulovlig av LAR-pasienter. Utsagnet fikk Foreningen for human narkotikapolitikk til å se
rødt.
25. mai:
Vårt land
Rusorganisasjoner om "rusreform light": - Dette er ikke en rusreform, men en positiv utvikling
Arild Knutsen, styreleder i Forening for human narkotikapolitikk, er også spent på hva slags
hjelpeapparat ungdommene vil få. Knutsen har jobbet for endringer i norsk narkotikapolitikk i
mange år.
26. mai:
Stavanger Aftenblad
Når de svakeste taper på politisk spill
Arild Knutsen, styreleder i Forening for human narkotikapolitikk, sa til Vårt Land denne uken at
han er fornøyd med at narkotikalovbrudd slettes fra rullebladet. Men skuffet over at det ikke blir
en reform. Knutsen, som har jobbet for endringer i norsk narkotikapolitikk i en årrekke, sa at han
håper på en utredning på hvordan ungdom blir behandlet som alternativ til straff.
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31. mai:
Hufvudstadsbladet (Svenskspråklig finsk avis)
Arild Knutsen vill att Norge ska avkriminalisera droger och andra länder ta efter
Arild Knutsen vet hur utstött och stigmatiserad den som har ett drogmissbruk är. Hans
erfarenheter står som grund för den norska regeringens narkotikareform.

Juni
01.juni:
Nettavisen Norsk debatt
Arbeiderpartiet fortsetter den feilslåtte narkotikapolitikken
Arbeiderpartiet sier at de ønsker en reform som virker for de som har blitt avhengige, men
hindrer flere unge i å starte en ruskarriere. Takket være dem får vi ingen av delene, skriver Arild
Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.
03. Juni:
Bergensavisen
https://www.ba.no/sender-nyhavn-saken-i-retur-onarheim-burde-vite-bedre/s/5-8-1623541
2 juni gikk Bergen Høyre sterkt ut mot byrådets planer om midlertidig bosted i Nyhavn,
FHN Vestland tok da til motmæle med kommentar i Bergensavisen.
03. juni:
NRK
Høie om rusreform-nederlaget: - Det politiske Norge var ikke modne

Arild Knutsen, Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, sier det er «helt utrolig» at
regjeringens opprinnelige forslag til avkriminalisering ikke blir vedtatt.
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TV2 Nyhetskanalen
Regjeringens rusreform nedstemt i Stortinget
Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk var gjest i studio på Nyhetskanalen og
kommenterte debatten og vedtakene.
08. juni:
TV2 Nyhetskanalen
Fortsatt stor tilgang på falske tabletter etter politiaksjon
Det vil ikke ha store konsekvenser for det illegale markedet at politiet tar ut miljøer som selger
falsk medisin. Det mener lederen for Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen som
her er i samtale med TV2s Øyvind Brigg.
TV2.no
Det blir et sort hull inni skallen på deg
Millioner av falske Rivotriler har de siste årene blitt solgt ulovlig i Norge. Arild Knutsen mener
Rivotril er det nest mest brukte rusmiddelet etter alkohol, og at rusmiljøet er den minste
kundegruppen.
10. juni:
NRK
FHI-studie viser at rusavhengige fengsles ofte: - Fengsel i Norge er veien til rus
Arild Knutsen er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Han sier det er godt
dokumentert at fengselsstraff – ofte som følge av ubetalte bøter – bidrar til at rusmisbrukere blir
fanget i en negativ spiral.
Rusfeltet.no
324 overdosedødsfall i 2020 - det høyeste antallet på tjue år!
Det høyeste antall dødsfall siden 2001. Rusavhengige fikk pasientrettigheter i 2004 og det
første sprøyterommet i 2005. Arild Knutsen, leder av FHN, på sin Facebookside 10.06.21.
11. juni:
Tidningen Syre (Svensk avis)
Norge sa nej till omtalad narkotikareform - men än lever hoppet: "Vi kommer at vinna"
Norska Stortinget gav rött ljus till regeringens rusreform, där en omdiskuterad del var att
avkriminalisera en mindre mängd narkotika. Arild Knutsen, Foreningen for human
narkotikapolitikk, är besviken över att förslaget inte godkändes. ”Det här var ytterligare ett hinder
på vägen men vi är inte vid vägs ände. Vi kommer att vinna”
16. juni:
Klar tale
Frykter ny sommer med mange overdoser
Arild Knutsen er leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Han har en oppfordring til
politikerne: – Vi må sette inn ekstra innsats nå. For dette kan fort bli de verste månedene, sier
han.
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Klassekampen og abcnyheter.no
Hjelpeorganisasjoner frykter for ny overdosesommer
Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk kommer med en innstendig
oppfordring til politikerne: – Vi må sette inn ekstra innsats nå, dette kan fort bli de verste
månedene, sier han.
19. juni:
Vårt land
Lite imponert over Støres 100 dagers-plan: – Ingenting om rus
– Jeg er veldig skuffa. Støre har lagt frem en plan med 40 punkter, hvor ikke ett eneste tar for
seg noe som helst om ruspolitikk, sier Arild Knutsen, styreleder for Foreningen for human
narkotikapolitikk (FHN).
23. juni:
Nettavisen/NTB (Og div. andre medier)
Bent Høie får Brukervennprisen
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har besluttet å gi Brukervennprisen 2021 til helseog omsorgsminister Bent Høie (H).
28. juni:
Rusfeltet.no
Rekordmange markerte Verdens narkotikadag 26. Juni
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og proLAR Nett er initativtagere bak markeringen
i Norge. I Oslo møtte rekordmange opp foran Stortinget for å markere sin støtte til en politikk
som vil avslutte praksisen med straff, stigmatisering og marginalisering til fordel for helse,
inkludering og likeverdige tjenester.
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Juli
08. juli:
Erlik Oslo
Gravemaskiner og heroin

Janne Bøhmer Killingstad er aktiv i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) og har
engasjert seg i debatten rundt rusreformen. Da regjeringen la frem sitt reformforslag fredag 19.
februar var det Janne helseminister Bent Høie gratulerte før nyhetssendingen.
18. juli:
Stjørdals-Nytt
Skadereduksjon burde være det mest sentrale
John Melhus, ruspolitisk rådgiver og nestleder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk
Midt-Norge, mener dagens politikk fører til en større belastning for rusbrukere enn rusmidlene
selv.
20. juli:
NRK
Nei til fristed for rusmisbrukere
Ideen kommer opprinnelig fra Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN),
som ønsker et sted der rusmisbrukere ikke blir ansett for å være til sjenanse.
Dagsavisen
Skuffet over Oslo-byrådet: – Oslo har en lang historie med jaging og plaging av rusavhengige
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Byrådet i Oslo sier nei til å etablere et utendørs værested for rusavhengige i sentrum. Arild
Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk mener værestedet er sårt tiltrengt.
21. juli:
Avisa Oslo
Byrådet sier nei til værested for rusavhengige: – De gjør ikke noe som helst
Foreningen for Human Narkotikapolitikk tror et slikt sted kan virke forebyggende, fordi det vil
heve barrieren for dem som står på terskelen.
23. juli:
Aftenposten
Oslo-byrådet svikter rusavhengige
Værestedene fungerer etter hensikten. De demper konfliktnivået rusavhengige imellom og
mellom rusavhengige og innbyggere for øvrig. De demper utfordringene for næringsliv,
kommunale tjenester og fri ferdsel. De gir opplevelse av økt trygghet i byen og bidrar til større
verdighet i livene til mange av de aller mest utsatte, skriver Arild Knutsen i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
27. juli:
Dagsavisen
Oslo sier nei til utendørs værested for rusavhengige: Slik er erfaringene fra Bergen
Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, er positiv. – Bergen går nå
foran. Jeg syns det er et fantastisk sted som senker konfliktnivået med omgivelsene og gir
opplevelse av respekt og rettssikkerhet, sa han i en artikkel hos Arkiteknytt.
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August
14. august:
Jarlsberg avis
Venstre: På høy tid med en rusreform i Norge
Med seg til møtet onsdag hadde Grimstad invitert eks-heroinist Arild Knutsen. Han er med i
Foreningen for human narkotikapolitikk. Knutsen støttet Grimstad. – Ap og Sp gjør forskjell på
brukergrupper. De mener at kun "tunge" brukere skal slippe straff, fortalte Knutsen.
17. august:
Nettavisen, Norsk debatt
- Jeg tror få ord kan føre til en så utbredt kognitiv dissonans og redusert dømmekraft som
begrepene avkriminalisering og legalisering, skrevet av Arild Knutsen i Foreningen for human
narkotikapolitikk.
Jeg tror få ord kan føre til en så utbredt kognitiv dissonans og redusert dømmekraft som
begrepene avkriminalisering og legalisering. Det er sidevirkningene av disse begrepene, mer
enn substansen i dem, som preger det offentlige ordskiftet og dermed utgjør makten.
24. august:
NRK
Ikke spør om det

Stemningsbilde for serien. NRK programmet Ikke spør om det, med FHNs Janne Bøhmer
Killingstad.
27. august:
Harstad Tidende
Stusselig utspill om rusreformen, skrevet av John Melhus og Arild Knutsen i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
Kampen for å fremstå som den som vil yte mest ressurser til politiet er en kjent gjenganger blant
valgkamputspill. Senterpartiet har dessverre ikke utmerket seg der, likevel velger partileder
Trygve Slagsvold Vedum å raljere over regjeringens politireform i Harstad Tidende 23. August.
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31. august:
iHarstad.no
De var søstre, brødre, mødre, fedre og venner, bekjente, skrevet av Marino Jonassen, FHN
Nord.

Overdoseproblematikken er noe som angår oss alle. Om du ikke skal delta på et arrangement,
bruk gjerne en liten stund av dagen i dag og send en tanke til de som har mistet livet av
overdose og deres etterlatte. For eksempel kan du jo tenne et lite stearinlys og sette det i
vinduet.
Avisa Oslo
Hva drømte de om? Hva kunne vi gjort annerledes?, skrevet av Arild Knutsen i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
31. august er dagen for å minnes de vi har mistet i overdoser. Verdens overdosedag. De var
noens sønn, datter, bror, partner, venn, en far og en mor. Man regner med at for hver som gikk
bort så står det minst ti etterlatte igjen, som var glade i dem og som de betydde mye for.
NRK, Troms og Finnmark
Høie gir «angrekort» til overdosepasienter: – Livreddende, sier rusaktivist
Bent Høie åpner døra for folk som har overlevd overdoser og innfører angrefrist på 48 timer. –
Det er på tide at folk blir tilbudt umiddelbar behandling, sier Arild Knutsen i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
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September
15. September:
Vårt Oslo
Minneord om Sverre Eika

I mange år var Sverre Eika det siste halmstrået for mange som desperat trengte hjelp. Han stilte
opp og var tilgjengelig. Mange hjerter banker i dag, takket være Sverre Eika. Inkludert mitt eget,
skriver Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.
19. september:
TV2
«De narkomanes lege» er død: - Bidratt til konkret ruspolitikk for fremtiden
Legen Sverre Eika etterlater seg et vakuum, og miljøet rundt han er i sorg. Ingvild Kjerkol er
tydelig på at Arbeiderpartiets valgseier nå vil gjøre det mulig å bygge videre på arven etter Eika i
norsk ruspolitikk. Også lederen av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen,
understreker Eikas sentrale rolle. Janne Killingstad har selv brukt heroin gjennom mange år, og
hun forteller hva som gjorde Eika spesiell.
20. september:
Rusfeltet.no
Krisemøte om overdosetallene med en avtroppende helseminister
Ronny Bjørnestad fra proLAR Nett og Arild Knutsen fra FHN framhevet fordelene som
pandemien hadde medført knyttet til mer liberale henteordninger for folk i LAR, og åpningen for
substitusjon for annen avhengighet enn til opioider. Dette kan hjelpe mange. Arild Knutsen var i
tillegg tydelig på at det er helt nødvendig med flere tiltak som "gjør pasientene spiselige for
LAR". Han fremhevet arbeidet til nylig avdøde lege Sverre Eika som har reddet livet til mange
hundre mennesker. Vi trenger særskilte tiltak ettersom behovet er større nå enn på lenge. Vi
trenger å etablere Eika-sentre.
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23. september:
Skravleklassen, podcast
Arven etter Sverre Eika
Sturla Haugsgjerd i Skravleklassen inviterte lege Stig Wilhelm Asplin og Arild Knutsen for å
snakke om Sverre Eika.
24. september:
Avisa Oslo
Etter halvannet år er rusmiljøets «egne» vektere borte fra gata: – Utrolig trist

Det åpne rusmiljøets «trivselsvektere» har ikke bare forhindret bråk, men også reddet liv. Janne
Killengren (52) er trist over at de nå er borte, men kommunen regner med at tilbudet er på plass
igjen snart. Killengren kjenner miljøet godt. Hun har selv vært en del av det i en årrekke. I dag er
hun også aktiv i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).
25. september:
Aftenposten
«Søndagen Sverre døde, sto folk og gråt i Brugata»
– Sverre Eika kunne alltid hjelpe der og da. Med en gang. Det hjelper ikke å gå til en lege som
ber deg komme tilbake om tre måneder, sier Dag Andreas Torp i Foreningen for human
narkotikapolitikk. Motivasjon er dagsvare. Eika plukket dem opp fra gaten og hjalp med å
stabilisere slik at de kunne ta imot hjelp fra det vanlige hjelpeapparatet.
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27. september:
Avisa Oslo
Jørn (54) har vært heroinfri i seks år: – Sverre Eika reddet livet mitt

Da Sverre Eika brått døde den 12. september, etterlot han seg et rusmiljø i sorg. Avisa Oslo har
møtt to av dem som sier Eika endret livene deres. – Han stelte sårene våre, sier Michelle Muren
(33). I dag klokka 12.00 begraves Eika fra Oslo domkirke. Michelle Muren (33) har vært
rusmisbruker siden hun var 13 år, og er aktiv i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).
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29. september:
Aftenposten, meninger
«Straff dreper», skrev SV. Dette er ord som forplikter
Avkriminalisering av ulovlige rusmidler er anbefalt av FN, Verdens helseorganisasjon, The
Lancet, British Medical Journal og mange flere. Dette er det viktig at SV og Ap husker nå som
de kanskje går inn i regjeringsforhandlinger, signert av 21 personer.
Oppland Arbeiderblad
Lennart fikk omgjort rusdom: – Et vendepunkt
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), er tydelig på at straff gjør
situasjonen vanskeligere for rusavhengige. – Det altfor mange som tar livet sitt når de kommer i
fengsel, og enda flere når de kommer ut igjen. Fengsel er ille nok for deg og meg, men mye
verre for en som lever et slikt liv. Fengselsdommer for rus er en oppskrift på overdosedødsfall.

Oktober
10. oktober:
NRK
Høie ber leger sørge for medisiner til rusavhengige

Foreningen for human narkotikapolitikk verdsetter prosessen som er igangsatt, at
helseministeren belyser handlingsrommet som eksisterer og at han anbefaler at det åpnes for
forsøk og utredninger av om regler bør endres. Vi synes likevel ikke at helseministeren går langt
nok for å dekke behovet som legen Sverre Eika dekket og frykter for fortsatt høye overdosetall.
Klassekampen
Tror på rusløfter
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk tror en ny regjering vil levere på
sine mange og omfattende løfter på rusfeltet. eler av rusfeltet har kranglet så busta fyker med
de nye regjeringspartiene, men forventningen til hurdalskameratene er skyhøye.
Behandlingsreform, forebyggingsreform, ettervernsreform, slutt på straff av rusavhengige.
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11. oktober:
Rusfeltet.no
Legemidler - Hva er helsetjenestens handlingsrom?
Leder i FHN, Arild Knutsen, har bidratt inn til Helsedirektoratet med å beskrive elementene i
Eikas praksis. Det handler om umiddelbar oppstart ved behov, stor grad av tillit og lite kontroll,
men god oppfølging. Dette bidro til å få flere inn i det ordinære behandlingssystemet.
26. oktober:
Aftenposten
Behandlere reagerer etter Sverre Eikas død: – Ikke slik at rusavhengige ikke får hjelp
Hva handler kritikken om? Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk,
forklarer: I Lar tilbys hovedsakelig to medisiner; metadon og Subutex. Men mange responderer
dårlig på disse. Angst, vektøkning, hodepine og kvalme er vanlige bivirkninger. Knutsen savner
flere preparater, som langtidsvirkende morfin eller medisinsk heroin. Mange i rusmiljøene er
også avhengige av benzodiazepiner, angstdempende medisiner. Sverre Eika var særlig kjent for
å skreddersy behandlingen for både disse og amfetaminavhengige.
27. oktober:
Vårt Oslo
Søren heller, har ikke vi også krav på å bli behandlet med verdighet?

Vår fantastisk flinke fastlege sluttet. Nå står vi i fare for å måtte ty til kriminalitet for å få den
medisinske hjelpen vi er avhengig av. Jeg og min mann mistet vår fantastiske fastlege for en
kort tid tilbake. Han behandlet oss som det vi er, nemlig syke mennesker. Det gjorde oss
friskere, skriver Janne Bøhmer Killingstad i Foreningen for human narkotikapolitikk.
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November
05. november:
Avisa Oslo
Situasjonen i Storgata er ille for alle

Arild Knutsen (51) har fulgt forflytningen av Oslos åpne rusmiljø fra Plata, gjennom sentrum, og
opp til dagens oppholdssted i Storgata. – Jeg forstår at folk reagerer på det som foregår her. Nå
for tiden er det et høyt antall mennesker der, og mye konflikt. Situasjonen i Storgata er ille for
alle, sier Knutsen.
08. november:
Nettavisen, Norsk debatt
«Jeg synes at rus kan være digg, så jeg dømmer ingen»
NRK-serien «Rus» makter å treffe en tidsnerve og med en åpenhet, ærlighet og tillit som fra før
glimrer med sitt fravær i samtalene om rus, skriver Arild Knutsen, leder i Foreningen for human
narkotikapolitikk.
12. november:
Aftenposten, meninger
Unøyaktig om narkotikapolitikk
Det er vanskelig å forstå hvor Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og
avhengighetsforskning vil med sin kronikk 8. November, skriver Arild Knutsen i oreningen for
human narkotikapolitikk
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14. november:
TV2
Ny kåring: Derfor er Norge best i verden på narkotikapolitikk
Til tross for at 2020 var et år med høye overdosetall i Norge så har vi også gjort mye riktig.
Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, sier det er spennende at man
lager målinger som ser på hvorvidt rettigheter ivaretas og hvor mye politikken er i tråd med
menneskerettighetene.
15. november:
VG
Høyre vil teste rusreformen i Oslo: − Her er problemet størst
Arild Knutsen, leder i foreningen for human narkotikapolitikk, gir full støtte til et forsøk: – Oslo
kan bli utstillingsvindu for god rusforebygging. Det er spennende og veldig konstruktivt å foreslå
Oslo som prøvefylke for rusreformen. Det er særlig fra Oslo-området ønsket om rusreform
oppsto, skriver han i en e-post til VG.
Vårt Oslo
Tross Oslos rekordmange overdosedødsfall: Nå varsles kutt i kommunens hjelpetiltak for tungt
rusavhengige
Hvis det kuttes i tjenester i Oslo sentrum, som brukerrommet, så vil det være i strid med den
allmenne oppfatning av hvordan det kommunale tjenesteapparatet skal driftes, og i strid med
politiske føringer fra bystyret, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk til
VårtOslo.
16. november:
Vårt Oslo
Byrådet stanser kutt i kommunens hjelpetiltak for tungt rusavhengige
Nå blir det ikke noe av velferdsetatens varslede kutt. Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap)
forklarer at byrådet legger inn de fem millionene etaten mangler.
19. november:
Vårt Oslo
Oslo er utstillingsvinduet for en mislykket narkotikapolitikk. Ja til forsøk med rusreform
En rusreform vil slå hull på oppkonstruerte forestillinger og myter. Forslaget fra Høyre om at
Oslo kan være prøvefylke for rusreformen var konstruktivt. Oslo er dessuten utstillingsvindu for
den mislykkede delen av norsk narkotikapolitikk, skriver Arild Knutsen, leder i Foreningen for
human narkotikapolitikk.
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20. november:
Avisa Oslo
Hver dag gjør vi ting vi ikke liker for å overleve

Debattinnlegg av Janne Bøhmer Killingstad fra FHN, blikk fra gata.

Desember
06. desember:
Nettavisen, Norsk debatt
Vi trenger en offentlig utredning om legalisering av cannabis
Legalisering av cannabis innebærer at et fra før utbredt rusmiddel blir underlagt statlig kontroll.
Det vil føre til en betydelig svekkelse av den sorte økonomien. Forbudet mot cannabis er
inngangsporten til veldig mye annen kriminalitet, skriver Arild Knutsen i Foreningen for human
narkotikapolitikk.
07. desember:
VG
Ny allianse på Stortinget varsler omkamp om rusreformen
Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk, som har kjempet for en rusreform i
årevis, kaller den utradisjonelle politiske alliansen «den beste førjulsgaven han kunne ha fått». –
Det her er så vakkert. Det illustrerer den bredden som egentlig står bak rusreformen og hvor
viktig det er at vi får den så raskt som mulig, sier han.
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Avisa Oslo
Varsler omkamp om rusreformen i Stortinget

Foto: Morten Lauveng.
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), mener bredden bak
forslaget viser noe viktig, og at det haster med å få innført en rusreform. – Vi trenger en
kunnskapsbasert og human narkotikapolitikk for å få en løsning på de største utfordringene.
Straff forebygger ikke rus, men støter folk inn i et skadelig utenforskap. Dette er grundig
dokumentert.
08. desember:
VG
Jo Nesbø kårer Arild til årets mest ålreite fyr
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Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen synes Arild Knutsen, som jobber for rusavhengiges
rettigheter, er årets mest «ålreite fyr». Knutsen er leder for Foreningen for human
narkotikapolitikk (FHN) og jobber for rusavhengiges rettigheter.
09. desember:
Rusfeltet.no
Arild Knutsen ble kåret til årets mest ålreite fyr av Jo Nesbø
Det er svært hyggelig å se omtalen på sosiale medier siste døgn og anerkjennelsen Foreningen
for human narkotikapolitikk og Arild Knutsen høster.
12. desember:
iHarstad.no
Marino hedret med pris: - Det kan redde mange liv

Harstad kommune og Marino Jonassen i Foreningen for human narkotikapolitikk nord har blitt
tildelt årets Ninjapris. Naloksonninja er noe man blir etter å ha tatt Korus Oslo sitt
utleveringskurs. Etter kurset kan du dele ut nalokson på en trygg måte.
16. desember
Dopet, podcast
Heroin - fra drømmeaktig rus til dødelig krise
Da heroin ble lansert for litt over hundre år siden ble det markedsført som en vidundermedisin.
Spol fram i tid og det omsettes på gata som kanskje det hardeste stoffet av de alle. I dag
sveiper en opioidkrise over USA, og Norge er et av de landene med mest overdosedødsfall i
Europa. I denne podcasten møter du blant andre Janne Bøhmer Killingstad og Arild Knutsen i
Foreningen for human narkotikapolitikk.
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7.0 FHN - Representasjon
Januar
08. januar:
På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Senter for omsorgsforskning Øst, NTNU, en
kartlegging av det medisinsk faglige tilbudet til beboere i heldøgnsbemannede omsorgsboliger.
FHN ved Tonje Jevari bidro med skriftlige innspill, intervjuer og samtaler.
12. januar:
Arild Knutsen holdt innlegg på høring for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, om
Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og
psykisk liding (ROP) fra Senterpartiet og Representantforslag om at rusavhengige fortjener
bedre behandling fra Arbeiderpartiet.
15. januar:
NORCE har i FoU-prosjektet "Nomader på lavterskel? - Boligløsninger for personer med
rusproblemer og psykiske lidelser" med oppdragsgiver Husbanken, undersøkt hva som kan
være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har
sammensatte og komplekse hjelpebehov. FHN ved Tonje Jevari har bidratt til arbeidet ved
deltakelse i fokusgruppeintervjuer, intervjuer og innlegg.
20. januar:
FHN Midt Norge møtte konfliktrådet for samarbeid om ungdom og ruskontrakter, og det
Trønderske prosjektet “Lik Praksis”.
27. januar:
Arild Knutsen i FHN stilte på tema-nettmøte om natur og avrusning, med Naturvernstudentene
OsloMet. Også RIO og Stiftelsen Medvandrerne deltok på møtet.
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28. januar:

Foto: Kubrix.
Stoffbrukerdagen er et årlig arrangement der Foreningen for human narkotikapolitikk inviterer
stoffbrukere og brukerrepresentanter på Stortinget for å fremme sin sak. I 2021 måtte vi gjøre
det annerledes på grunn av corona-pandemien og lagde videoen I forkant av rusreformen
sammen med Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

Februar
07. februar:
FHN lanserte en informasjonsfilm om heroinassistert behandling med Camilla Birkevold
(HABiO), Siv Løvland (proLAR Nett) og Arild Knutsen (FHN).
09. februar:
Dne Pharma arbeidet med promotering og brosjyre til Ventizolve motgift, og hadde
samarbeidsmøte med FHN for innspill til innhold og utforming.
12. februar:
Richard Hansen i Norsk Narkotikapolitiforening kom på FHNs kontor og intervjuet Arild Knutsen
i tre timer for et portrett i magasinet Motgift. Intervjuet kom aldri på trykk.
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16. februar:

Dokumentarfilmen Vinden snur hadde premiere på VGTV.
Arild Knutsen deltok i Ekspertgruppemøte om overdosestrategien 2021.
17. februar:
Styreleder Arild Knutsen holdt foredrag for Erfaringsskolen.
18 februar
FHN ved Tonje Jevari og Dag Andreas Torp deltok ved heldagsseminaret “Erfaringssamling,
prosjekt desentralisering og samskaping”, i regi av Velferdsetaten Oslo kommune
18. februar:
Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk stilte på en kampanjevideo for
rusreformen med Guri Melby, leder i Venstre.

Arild Knutsen stilte på direktesendt nettmøte om rusreformen med Venstres leder Guri Melby og
Johan H. Andresen.
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Arild Knutsen, leder i FHN og Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO var på kontoret til helseog omsorgsminister Bent Høie for en innføring om regjeringens rusreform i forkant av
pressekonferansen.
19. februar:

Janne Bøhmer Killingstad stilte på NRKs morgensending sammen med helse- og
omsorgsminister Bent Høie for å snakke om regjeringens rusreform.
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Arild Knutsen, leder i FHN og Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO deltok på regjeringens
pressekonferanse om rusreformen.
Arild Knutsen i FHN stilte på Dagsnytt 18 for å snakke om rusreformen med helse- og
omsorgsminister Bent Høie.

23. februar:
Arild Knutsen i FHN og Bent Høie stilte på TV2s God Morgen Norge og snakket om
rusreformen.
Mikkel Sibe i Senterungdommen kom på FHNs kontor for et møte om narkotikapolitikk og
rusomsorg.
25. februar:
Arild Knutsen i FHN og Kenneth Arctander i RIO stilte på nettmøte om rusreformen med
stortingsrepresentant Nicholas Wilkinsson (SV).
26. februar:
Simon Steinsvik var på FHNs kontor for å intervjue FHNs styreleder Arild Knutsen om rusmiljøet
i Oslo, tiltaksapparatet og forslaget om utendørs værested.
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Mars
02. mars:
Arild Knutsen i FHN og Jan Erik Bresil stilte på møte hos FrP, Viken for å fortelle om
rusreformen.
03. mars:

Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon arrangerte høringskonferanse om rusreformen. Leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen deltok i politikerpanelet sammen Pernille
Huseby, generalsekretær i Actis, Rina Mariann Hansen, sosialbyråd i Oslo Ap,
stortingsrepresentant Kjersti Toppe, Senterpartiet, stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad,
Venstre, stortingsrepresentant Sveinung Stensland, Høyre. Debattleder: Jan Gunnar
Skoftedalen.
04. mars:
Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinsson (SV), Kenneth Arctander (RIO) og Arild Knutsen
(FHN) stilte på livesending om rusreformen.
09. mars:
I arbeidet med konkurransegrunnlag for Velferdsetatens anskaffelse av institusjonsplasser til
personer med rusproblemer deltok FHN i hele prosessen fra utlysningstekst, innkommende
søknader, og innspill til utvelgelse av institusjoner.

11. mars:
Arild Knutsen, leder i FHN, stilte til debatt om rusreformen og bruken av ruskontrakter på
medlemsmøte i Arbeiderpartiet, med Pernille Huseby, generalsekretær i Actis.
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16. mars:

Arild Knutsen holdt innspill på vegne av FHN på høringen om rusreformen, for Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget.
22.- 23. mars:
John Melhus i FHN holdt foredrag i kurs om avkriminalisering for IDPC “Decriminalisation
E-Course”)
22. mars:
Arild Knutsen i FHN stilte på arbeidsgruppe om legemidler og covid 19 hos Helsedirektoratet,
med Børge Myrlund Larsen (Helsedir), Espen Freng (Helsedir), Fatemeh Chalabianloo (Helse
Vest), og Heidi Hansen (RIO).

Arild Knutsen i FHN deltok på debatt om rusreformen som ble arrangert av Mino Jur i Bergen,
med Hans Fredrik Marthinussen, professor v/ Det juridiske fakultet, UiB, Marte Yri Evensen,
Stiftelsen Kraft og Joel Ystebø, KrF.
23. mars:
Arild Knutsen i FHN stilte på arbeidsgruppe om legemidler og covid 19 hos Helsedirektoratet,
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med Børge Myrlund Larsen (Helsedir), Espen Freng (Helsedir), Fatemeh Chalabianloo (Helse
Vest), og Heidi Hansen (RIO). (Hasteoppdrag)
26. mars:
Arild Knutsen, FHN, Johan Lothe (Wayback) og Siv Løvland (proLAR Nett) stilte på møte om
heroinassistert behandling hos Camilla Huseby (TSB) angående status og diskusjon.

April
05. April:
NKROP, nasjonal kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse gjennomførte
Studie og ressursgruppearbeid for å undersøke pandemiens konsekvenser for målgruppen.
FHN deltok i ressursgruppen til studien med intervjuer, innspill og formidling.
07. april:
Arild Knutsen og Marino Jonassen (FHN) og Kenneth Helberg (NNPF) stilte til nettmøte om
rusreformen med Troms Høyre.
08. april:
Arild Knutsen (FHN) og Hanne Cecilie Widnes (IOGT) stilte på nettmøte om rusreformen med
Arbeiderpartiet Haugesund.
09. april:
Arild Knutsen stilte til nettmøte om rusreformen med svenske Rikdsdagspolitikere fra
Socialutskottet, Moderaterna.
09. april:
Ekstraordinært møte i april med Velferdsetaten og Sentrumssamarbeidet, med tema
Vaksineplan for rusmiljøene i Oslo sentrum. FHN var deltakende i både planlegging, og i det
gatenære arbeid.
12 april:
FHN har vært bidragsytende med intervju, skriftlig informasjon og opplysninger i KORUS
rapporter som kartlegger situasjonen kommuner, korona og rus. Rapport 14 ble lansert 12 april.
14. april:
Arild Knutsen (FHN) stilte til debatt om rusreformen, på digitalt valgarrangement hos Kåkå
(Stavanger). Med Aksel Braanen Sterri, postdoktor ved University of Oxford og OsloMet, Iselin
Nybø, næringsminister og førstekandidat for Rogaland Venstre og Pål Morten Borgli,
varaordfører i Sandnes og fjerdekandidat for Frp. Ordstyrer: Trond Birkedal.
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15. april:

Arild Knutsen (FHN) stilte sammen med Unge Venstre utenfor Stortinget på en demonstrasjon
for rusreformen med 260 utplasserte hvite kors.
Det ble arrangert et side-event hos FNs narkotikakommisjon, med tittelen: Adressing the harms
of criminalisation and policing with criminal justice and drug policy reform.

Medarrangører var Norge, Foreningen for human narkotikapolitikk ved John melhus, Drug
Policy Alliance, IDPC, NoBox Philippines, Release og Street Law, Philippines.
I panelet:
• Lee Edson P. Yarcia, NoBox Philippines
• Theshia Naidoo, Drug Policy Alliance (United States)
• Adrià Cots Fernández, International Drug Policy Consortium
• Arild Knutsen, Norwegian Association for Humane Drug Policies
Ordstyrer: Ambassadør Kjersti E. Andersen.
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19. april:
Arild Knutsen, FHN stilte på livestream på Facebook om Arbeiderpartiets landsmøtevedtak med
helse- og omsorgsminister Bent Høie, Kenneth Arctander Johansen, RIO og André Nilsen,
Normal.
23. april:
Arild Knutsen (FHN) og Pernille Huseby (Actis) stilte på møte om rusreformen med
stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland og Ingvild Kjerkol (Ap).
27. april:

Arild Knutsen (FHN) stilte til debatt om ransaking, i forbindelse med rusreformen på
Litteraturhuset. Med Marius Dietrichson, Advokatforeningen, Bård Dyrdal, politimann og LEAP.
Ordstyrer: Simen Iskariot Larsen, Røverradion.
28. april:
FHN ved Marino Jonassen og Tonje Jevari var invitert til å holde innlegg om rusreformen og til
samtale om betydning av gjennomføring av rusreformen, på temamøte hos Harstad Rødt.

Mai
01.mai:
FHN ved Marino Jonassen ble godkjent som representant i REK Nord, (Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), et arbeid som skal pågå fra 2021 til og med 2025
5.mai:
Marino Jonassen holdt kurs og opplæring om Nalokson motgift for Røde Kors, i forbindelse med
deres beredskapsplan for Bakgårdsfestivalen og arbeid blant russen i Harstad i russetiden.
10. mai:
Representanter for Bydel Gamle Oslo intervjuet FHN ved Dag Andreas Torp, Tonje Jevari og
Arild Knutsen om rusmiljøet, tiltaksapparatet og forslaget om utendørs værested.
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12. mai:
FHN Nord ved Marino Jonassen holdt kurs for Festspillene i Nord-Norge om bruk av motgiften
Nalokson.
31. mai:
Arild Knutsen stilte på nettmøte om rusreformen hos Øvre Romerike, Fremskrittspartiets
Ungdom.
31. mai:
FHN har vært deltaker i arbeidsgruppe sammen med Universitetssykehuset i Oslo, KORUS,
SERAF og Nalokson Norge i tilvirkning av informasjonsfilm og folder om SWITCH. Film og
folder ble presentert på webinar av KORUS Oslo, med Tonje Jevari som foredragsholder.

Juni
02. juni:
Det ble arrangert demonstrasjoner i en rekke byer til fordel for rusreformen. I forkant av
avstemningen på Stortinget. FHN var medarrangør i flere av disse. På arrangementet i Bergen
holdt Morten Sommerbakk en appell og i Oslo holdt Arild Knutsen appell. Begge på vegne av
FHN.
03. juni:
Arild Knutsen var gjest hos NRK Morgennytt for å kommentere Folkehelseinstituttets rapport om
at rusavhengige fengsles ofte.
Arild Knutsen var gjest hos TV2 nyhetskanalen for å kommentere avstemningen om rusreform
på Stortinget.
08. Juni:
Arild Knutsen var gjest hos TV2 Nyhetskanalen for å kommentere rekordbeslag av Rivotril.
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Arild Knutsen, leder i FHN, stilte på rådslag om rus, forebygging og behandling i kommunene,
hos Norsk Psykologforening.
09. juni:
Arild Knutsen holdt innlegg om situasjonen for rusavhengige under corona-nedstengingen, på
Actis sitt seminar.
10. juni:
Arbeid om felles strategi overfor åpent rusmiljø i Oslo sentrum som del av sentrumssamarbeidet
ble planlagt og gjennomført i juni, hvor aktører gikk sammen om å lage en
informasjonskampanje med fokus på adferd i offentlig rom, smittevernregler og korona. FHN
ved Arild Knutsen og Dag Andreas Torp bidro i arbeidsgruppa og til produksjon av
informasjonsfilm.
14. juni:
Arild Knutsen var i møte hos Konfliktrådet, om praksisen med ruskontrakter.
15. Juni:
FHN Nord ved Marino Jonassen representerte FHN i arbeidsgruppen i KORUS Nord som
arbeider for forebygging av overdoser. Marino stilte på Naloksonlunsj for å snakke om hvordan
man kan få flere kommuner i regionen til å dele ut Nalokson, og bli en del av den nasjonale
overdosestrategien.
15. Juni:
FHN ved Tonje Jevari og Marino Jonassen deltok på Helse Nords revisjonsmøte om
tilskuddsordninger.
16 juni:
Arild Knutsen deltok på LAR nettverkssamling.
21. juni:
Arild Knutsen, leder i FHN og Neil Woods i engelske LEAP ble intervjuet av Riikka Perälä på et
finsk webinar om fremtidens narkotikapolitikk, arrangert av European Network for the Prevention
of Substance Abuse
23. Juni:
Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon arrangerte webinaret Uønsket overalt, om
menneskerettigheter, i kjølvannet av debatten om rusreformen. I panelet stilte Adele Matheson
Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Arild Knutsen, leder i Foreningen
Human Narkotikapolitikk, lege og advokatfullmektig Synne Bernhardt, Joar Kaasa fra Det Nytter/
Stiftelsen Kraft og professor Paul Larsson fra Politihøgskolen.
FHN var medarrangører gjennom Fagrådet og deres nettverk av brukerorganisasjoner.
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24. juni:

Foto: Erik Foss
Janne Bøhmer Killingstad, Michelle Alexandra Muren og Arild Knutsen var hos Helse- og
omsorgsdepartementet for å overrekke Brukervennprisen til helse- og omsorgsminister Bent
Høie, i anledning FHNs 15-årsjubileum.
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25. juni:
proLAR Nett og Foreningen for human narkotikapolitikk sto på stand utenfor Stortinget for å nå
politikere på hverdagen, i forbindelse med neste dag, som var Verdens narkotikadag.
26. juni:
Vi arrangerte Verdens narkotikadag i Oslo, Bergen og Trondheim, i Oslo sammen med proLAR
Nett, flere organisasjoner var medarrangører i andre byer.

Foto: FHN / Erik Foss
Rekordmange møtte opp på markeringene i år. Jonas Bugtene Boulifa holdt tale på vegne av
FHN-Midt på markeringen i Trondheim. Janne Killingstad Bøhmer og Arild Knutsen var blant
talerne i Oslo.
FHN arrangerte fagsamling og sommeravslutning for tillitsvalgte, styremedlemmer, medlemmer
og nære samarbeidspartnere på kvelden samme dag.
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August
11. august:

Stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad og leder i FHN Arild Knutsen besøkte Kirkens
Bymisjon i Holmestrand og holdt innlegg om rusreformen på et valgkamparrangement i
Holmestrand senere på dagen.
14. august:
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Arild Knutsen i FHN holdt appell om rusreformen, med stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad
og Venstres leder Guri Melby på Venstres valgarrangement i Tønsberg.
15. august:
Foreningen for human narkotikapolitikk lanserte film i anledning vårt 15-årsjubileum.
27. august:
Arild Knutsen og Tonje jevari representerte FHN i et møte med KvaRus og Fagrådet - Rusfeltets
hovedorganisasjon.
31. August:
FHN var medvirkende til årets arrangement og markering av Verdens overdosedag i bakhagen
på Prindsen mottakssenter i oslo. Tradisjonen tro, med servering av mat og drikke, minnetaler
og konsert.

Foto: Prindsen mottakssenter,
FHN var også medarrangør av en rekke markeringer av Verdens overdosedag rundt om i
landet, Oslo, Bergen og Trondheim.

September
01. september:
FHN deltok i planleggingsmøte om årets arrangement Fyll Dagene i regi av Velferdsetaten
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08. september:
FHN, ved Janne Bøhmer Killingstad holdt appell om stigmatisering i Tøyenkirken, ved Kirkens
bymisjons arrangement.

Foto: Bymisjonssenteret Tøyenkirken Facebookside
06. -10. september:
FHN ved Tonje jevari deltok i arbeidsgruppen for konkurransegrunnlag kjøp av eksterne
institusjonsplasser, Velferdsetaten.

07. september:

Foto: FHN
Arild Knutsen representerte FHN i en debatt om rusreformen på Protestfestivalen i Kristiansand,
med Kristian Mjåland, UiA, Bente Røstad, RIO og Hanne Cecilie Widnes i IOGT. Ordstyrer var
kommentator i Aftenposten, Andreas Slettholm.
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14. september:

Foto: OUS, avd. ARA.
Johan Lothe i Wayback, Siv Løvland i proLAR Nett og Arild Knutsen i FHN stilte på møte med
Camilla Birkevold om utviklingen av HABiO, klinikk i Oslo for heroinassistert behandling.
15. september:
Arild Knutsen deltok i Arbeidsmøte i BrukerROP hos Helsedirektoratet.
16. september:
Arild Knutsen holdt foredrag om rusreformen og rusbehandling på et åpent arrangement hos
Kirkens Bymisjon, Holmestrand.
16. - 17 september:
FHN hadde stand ved TSB-lederkonferansen 16.-17.septemberpå på Quality Hotel Expo,
Fornebu, for TSB-ledere fra hele landet, fra både private aktører og helseforetak.
20. september:
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Foreningen for Human Narkotikapolitikk, ved Arild Knutsen, deltok på krisemøte om overdoser
hos helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med proLAR Nett, Helsedirektoratet, RIO,
Folkehelseinstituttet, Synne Bernhardt Foreningen Tryggere ruspolitikk, Actis og Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon.
21. september:
FHNs Arild Knutsen stilte, sammen med legen Stig Asplin, på podcasten Skravleklassen med
Sturla Haugsgjerd for å snakke om den avdøde legen Sverre Eika og hans virke.
23. september:
FHN ved Tonje Jevari deltok i møte med Velferdsetaten og Salto vedrørende utredning om
praksis og utbredelse av ruskontrakter i bydelene.

24. september:

Morten Sommerbakk, Marino Jonassen og Arild Knutsen representerte FHN på møte hos
proLAR Nett i Bergen om boligtilbud for rusavhengige, med sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap).
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24. - 26. september:

Vi hadde faglig landsamling i Bergen. Dit kom Helsedirektoratets og Helse Vests Christian
Ohldieck og holdt foredrag om reviderte retningslinjer for LAR og for den kommende klinikken
for heroinassistert behandling i Bergen.
28. september:
Arild Knutsen stilte på hasteoppdragsmøte med Helsedirektoratet om substitusjonstilbud for
rusavhengige, med Espen Freng, Kathrine Egeland, Åste Herheim og Christian Ohldieck.
29. september:
Arild Knutsen stilte på podcasten Radio Sotra.
30. september.
Arild Knutsen stilte på møte om amfetaminsubstitusjon og forskning på det, hos Bergen
Addiction Research Group.

Oktober
18. oktober:
Arild Knutsen representerte FHN, Lene Midtsundstad representerte proLAR Nett og Mohammed
Hersi representerte RIO da brukerorganisasjoner ble presentert for pasientene på Fredheim
behandlingsinstitusjon.
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21. oktober:

Arild Knutsen var på Stortinget for møte om narkotikapolitikk med Torbjørn Vereide, Lubna
Jaffery og Linda Monsen Merkesdal i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Arild Knutsen stilte på møte hos Norsk Institutt for Menneskerettigheter.
22. oktober:
Morten Sommerbakk fra FHN vestland holdt foredrag for elever ved Knarvik videregående
skole, om ruspolitikk og tema legalisering/regulering vs forbud.

November
01. -03.november:
FHN reiste på studietur til København sammen med NKROP, =Oslo og =kaffe. Turens formål
var felles prosjekt om tiltaket Gatens stemmer.
03. november:
FHN ved Tonje Jevari holdt innlegg ved KORUS Øst og KORUS Oslo sin nettverkskonferanse
for kommunene - om overdoseforebygging og SWITCH - Nasjonal overdosestrategi.
03. november:
Arild Knutsen holdt innlegg på proLAR Netts pressekonferanse: Hva mener brukerne om
behandlingen de får i LAR?
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04.november:
FHNs Janne Bøhmer Killingstad holdt appell i Oslo Domkirke ved Minnegudstjenesten for dem
vi har mistet som følge av rus.
8-9 november
FHN ved Dag Andreas Torp og Tonje Jevari var deltakere ved seminaret, og bidragsytende med
foredrag om FHNs arbeid med personer med rus og psykiske lidelser på Sentrumssamarbeidets
bortreiseseminar på Hurdalssjøen.

Foto: FHN

11. november:
Arild Knutsen deltok på møte hos Rusforsk om amfetaminsubstitusjon.
11. November:
FHN Nord ved Marino Jonassen, deltok i samarbeidsmøte med KORUS Nord for å diskutere
regionalt overdose arbeid og varslingssystemer ift stoff som er urent eller som inneholder
fentanyl etc.
15. November:
FHN ved Dag Andreas Torp holdt kurs i skadereduksjon, smitteforebygging og
overdoseforebygging ved Torbjørnsbu, Arendal kommune og T5 Kirkens bymisjon, Arendal.
16. November:
Dag Andreas Torp fra FHN holdt kurs i skadereduksjon, smitte- og overdoseforebygging for tre
av Kristiansand Kommunes rustjenester.
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16. november:

Foto: FHN
Arild Knutsen, FHN og Kenneth Arctander Johansen, RIO overleverte rapport om et
internasjonalt måleverktøy for narkotikapolitikk, i menneskerettsperspektiv, til leder i Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.
17. November:
Dag Andreas Torp holdt kurs i skadereduksjon, smitte- og overdoseforebygging for ambulant
team og rusboliger i Grimstad kommune.
23. November:
FHN ved Dag Andreas Torp besøkte Møtestedet, Kirkens bymisjon i Oslo, og holdt kurs i
skadereduksjon, smitte- og overdoseforebygging. Både ansatte og frivillige deltok på kurset.
25. november:
FHN deltok på rapportlanseringen i regi av Pro Sentret og KORUS “Ute av sinn, ute av syne? –
Om rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene”. FHN ved Melisa Todorocic, Kine
Solheim Skallebø og Tonje Jevari har vært bidragsytere i arbeidet.
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29. november:

Arild Knutsen holdt innlegg om heroinassistert behandling for de ansatte på heroinklinikken
HABiO.
26. November:
FHN ved Dag Andreas Torp og Marino Jonassen holdt kurs i skadereduksjon, smitte- og
overdoseforebygging for ansatte i Drammen kommune.
29. og 30. november
Tonje Jevari i FHN holdt foredrag og kurs i SWITCH ved KORUS Oslos sitt seminar på Jeløya,
om overdoseforebyggende arbeid i bydelene.

Foto: Bjørnar Brendengen
69

Desember
01.desember:
FHN ved Tonje Jevari holdt foredrag ved KORUS Øst og KORUS Oslo sin nettverkskonferanse
for kommunene - om overdoseforebygging og SWITCH - Nasjonal overdosestrategi.
Kommunetorget.no
01.desember:
FHN ved Tonje Jevari deltok ved NKROPs ekspertråd med foredrag fra studieturen til
København, sammen med Morten Brovold, NKROP.
03.desember:
Janne Bøhmer Killingstad fra FHN gir Venstres leder, Guri Melby, gode råd og innspill om
narkotikapolitikk, LAR og helsehjelp over en kaffe.

Screenshot: Facebook.
06. desember:

Foto: Morten Lauveng.
Arild Knutsen stilte på møte med VG og stortingsrepresentantene Sandra Bruflot (H), Seher
Aydar (Rødt), Kristoffer Robin Haug (MDG), Guri Melby (V) og Marian Abdi Hussein for å
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snakke om det nye representantforslaget for avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre
mengder narkotika.
15. desember:
FHN ved Janne Bøhmer Killingstad var del av programmet ved Korus Øst sin
Lavterskelkonferanse 2021, Rus i et kvinneperspektiv.
16. desember:
FHN ved Tonje Jevari deltok i samarbeidsmøte med ruskonsulenter i bydelene i Oslo kommune
og Pasient- og brukerombudet.
17. desember:
Vi fikk besøk på FHNs kontor av Venstres leder Guri Melby og Caisa Linea Hagfors i VG, for å
snakke om konsekvensene av coronanedstenging for rusavhengige.
22. desember:
FHN var ute i gatene og ønsket god jul i Oslo sentrum.

Foto: FHN
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8.0 Brukernært arbeid
FHN har i 2021 drevet oppsøkende virksomhet og delt ut smitteforebyggende og
skadereduserende brukerutstyr som sprøyter, kokekar, filter, saltvann, askorbinsyre og
røykefolie samt informert om hygiene, smittefare, overdosefare og injeksjonsteknikk. Det har
vært delt ut ekstra mye av både brukerutstyr og røykefolie i 2021, på gaten, via post og ved
besøk.
I 2021 var oppsøkende arbeid prioritert. Det var særlig behov for å dele informasjon om
smittevernregler, tilbud om smittevernutstyr, informasjon om ordninger for karantene og
isolasjon ved påvist Covid-smitte, testing og vaksinering.
Som brukerorganisasjon har vi prioritert å være tett på brukergruppene, samtidig som vi
arbeidet for å motivere til økt politisk velvilje for en human narkotikapolitikk, FHNs
narkotikapolitiske agenda, og ikke minst inspirere kommunene til å ivareta nasjonale
anbefalinger og krav om smitteforebygging, skadereduksjon og overdoseforebygging. Det er
fortsatt ikke alle kommuner som tilbyr anbefalt brukerutstyr og det er fortsatt mange kommuner
som ikke deltar i den nasjonale overdosestrategi. Vi mottok flere henvendelser fra personer
bosatt andre steder i landet, med forespørsel om å få tilsendt brukerutstyr i posten. Det bidrar vi
selvsagt med, men det forteller oss også at det fortsatt er begrenset eller vanskelig tilgang på
brukerutstyr rundt om i kommunene, og at det fortsatt er viktig å arbeide med
informasjonsformidling til systemnivå.

Foto: Screenshot, Lavterskelkonferansesending You tube, 2022
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FHN er ett av utleveringsstedene i Oslo for utdeling av motgift (Nalokson). Vi delte ut flere
pakker med motgift i 2021 enn foregående år, og vet av rapporter at våre utdelte
motgiftssprayer har blitt brukt for å redde liv. Vi opplevde også økt interesse fra utelivet for
kursing i bruk av motgift og livredning, og så at utelivsbransjen ønsket å ha motgift tilgjengelig.
Dette bistod vi med, og holdt flere kurs om bruk av motgift og livredning. Utesteder i Oslo som
har fått kurs i bruk, og har hatt nalokson tilgjengelig, har meldt om økt trygghet for å kunne
redde liv.
Vi har i 2021 hatt ekstra engasjement i overdoseforebyggende arbeid, og har av kommuner og
KORUSer i Øst, Oslo og Nord blitt engasjert til oppdrag knyttet til overdoseforebyggende arbeid.
FHN Nord har vært deltaker ved Korus Nord sitt samarbeidsforum om Naloksonutdeling i 2021,
med særlig vekt på hvordan man kan få flere kommuner i regionen til å dele ut Nalokson samt
bli en del av den nasjonale overdosestrategien. FHN i nord deltok også i samarbeid med
KORUS Nord for å diskutere regionalt overdosearbeid og varslingssystemer når stoff som er
urent eller som inneholder fentanyl etc. dukker opp i markedet, og har også holdt kurs for
foreninger og ansatte som arbeider tett på rusmiddelbrukere.
Kurs i Switch har vært ettertraktet i 2021. FHN har ved flere seminarer og konferanser i KORUS
sin regi holdt innlegg og foredrag om switch som forebyggende tiltak, og har også holdt foredrag
og kurs når KORUS Oslo hadde sin bydelssamling for ruskonsulenter og NAV i bydelene i Oslo.
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9.0 Innsats for smitteforebygging,
skadereduksjon og overdoseforebygging i 2021
FHN fikk for perioden 2019-2021 prosjektmidler av Helsedirektoratet for å utarbeide og tilby kurs
i skadereduksjon og smitteforebygging for rusmiddelbrukere og for kommuner. Bakgrunnen for
prosjektet var manglende tilgang til både nødvendig brukerutstyr og nalokson i kommunene,
samt manglende kunnskap for å redusere skade, forhindre smitte, og forebygge overdoser. Vi
utarbeidet et kurs for både rusmiddelbrukere og for ansatte i kommunene, om hva som er
nødvendig brukerutstyr, korrekt bruk av brukerutstyr, og tilbød kurs i switch samt bruk av
Nalokson. Det ble laget brosjyremateriell og plakater med informasjon og anbefalinger. Kurset
hadde som mål at både rusmiddelbrukere og ansatte som arbeider på feltet skal ha økt
kunnskap i hvordan best mulig forebygge overdose og smitte og redusere skader ved injisering.
I perioden har vi særlig oppsøkt de kommuner som ikke hadde tilbud om brukerutstyr, eller
svært begrenset tilbud. Vårt kurs var lagt opp til både teoretisk gjennomgang og praktiske
øvelser. Grunnet pandemi og smittevernsrestriksjoner i samfunnet som begrenset
kursvirksomheten noe, laget vi en serie opplysningsfilmer, en fullversjon av kurset, og små
enkeltfilmer som tar for seg hver enkelt bestanddel/modul.

Foto: FHN
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10.0 Informasjonsformidling, bistand og tiltak for
bedre hverdag i 2021
Foreningen for human narkotikapolitikk fikk tidlig i pandemien midler av Stiftelsen Dam for å øke
innsatsen med å informere om smittevern, samt tiltak for skadereduksjon og smitteforebygging i
de åpne rusmiljøer i Oslo.
Vi så at innsatsen burde fortsette også i 2021. Det syntes også DAM, og vårt prosjekt ble
dermed utvidet til også 2021. Vi fikk mulighet til å fortsette aktiviteten med å formidle nødvendig
informasjon om de til enhver tid gjeldende smittevernregler, samt dele ut smitteforebyggende og
skadereduserende brukerutstyr ute på gaten og ellers steder hvor rusmiddelavhengige oppholdt
seg. Vi fikk også muligheten til å tilby bistand overfor de behov som oppstod i kjølvannet av
pandemisituasjonen, og som vi registrerte som særlig utfordrende under pandemien. Våre
erfaringer gjennom året var at svært mange fikk det vanskelig i forhold til blant annet NAV,
økonomi, bolig og ikke minst behandlingstilbud - både døgn og poliklinisk. Den raske
omstillingen hvor flere tjenester ble digitalisert, ble også en utfordring for mange.
Gjennom året har vi arbeidet gatenært og direkte mot rusmiljøer og rusmiddelbrukere; for å
komme i kontakt med flest mulig, for å bistå målgruppen best mulig, og for å tilpasse
hjelpetilbudet best mulig, og for å informere flest mulig. Bistand tilbudt her og nå til utfordringer
som gjennom pandemien ble forsterket. Takk til Stiftelsen DAM for hjelp og støtte til nødvendig
hjelp for mange, og mulighet for en litt bedre hverdag.
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11.0 Kunnskapsformidling
Vi oppsøkes jevnlig av studenter i forbindelse med deres studier. Vi har i 2021 hatt både
studenter og skoleelever på besøk i våre lokaler. Vi har blitt invitert til deres digitale møter, bedt
om skriftlig informasjon, blitt intervjuet, bidratt i prosjekter og filmer, samt undervist
studentgrupper. Henvendelser fra masterstudenter var i 2021 økende i forhold til foregående år.
Likeså studenter med relevante forskningsprosjekter. Det er spennende at studenter anser
narkotikarelaterte tema- og fagområder som interessante. FHN holdt også foredrag ved noen av
landets utdanningsinstitusjoner, og ble kontaktet av universiteter og høgskoler for råd om
innhold i undervisning, og for råd om relevant pensumlitteratur.
Sentrale aktører på rusfeltet benyttet seg også av oss som ressursbank og
kompetanseformidlere til aktuelle oppgaver. Kommunale og private institusjoner,
Universitetssykehus, Distriktspsykiatrisk sentre, forskere, NTNU, LAR, KORUSER, bydeler i
Oslo og Bergen for å nevne noen sentrale.
Ventizolve, som produserer motgiften Nalokson, har benyttet FHN i sitt arbeid. Både for
informasjon og brosjyre, men også for å promotere produktet. Både Ventizolve og Dne Pharma
har vært i tett samarbeid med FHN gjennom året, for felles strategi om overdoseforebyggende
arbeid.
KORUS Oslo, øst og Nord har særlig etterspurt vår kompetanse og erfaring i deres
overdoseforebyggende arbeid, i form av foredrag på webinarer, kurs i overdoseforebygging og
skadereduksjon, og deltakelse i arbeidsgrupper og samarbeidsråd.
FHN har i 2021 hatt kontakt med flere pårørende, og har arbeidet direkte sammen med, og på
vegne av pårørende, med å formidle utfordringer og stemmer til systemnivå.
Politikere og ungdomspolitikere inviterte oss ofte til å holde innlegg ved deres møter og
seminarer, både digitale og fysiske. Vi ble også ofte oppsøkt for råd og veiledning i
narkotikapolitiske spørsmål. Denne aktiviteten var gjennomgående høy gjennom året. FHN er
partipolitisk nøytrale. Dette er bestemt i våre vedtekter. Vi imøtekommer henvendelser fra alle
partier som henvender seg til oss. Og vi samarbeider med politikere både lokalt og nasjonalt, i
saker vi mener er viktige å samarbeide om. Rusreformen var i 2021 vært ett av de mest aktuelle
temaer, men også spørsmål om behandlingstilbud, om hjelpetiltak og tjenestetilbud overfor
målgruppen var aktuelle temaområder.
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12.0 Landssamling 2021
Landssamlingen 2021 ble avholdt i Bergen, med FHN Vestland som vertsskap. Dagene
inneholdt interne og eksterne foredragsholdere. Faglig innhold ble viet Heroinassistert
behandling, og utredningen for substitusjonsbehandling for personer med avhengighet av
sentralstimulerende midler, to områder som særlig preget vårt arbeid i 2021. Som ekstern
foredragsholder hadde vi Christian Ohldieck, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, med oss,
da hans rolle i utviklingen av legemiddelassistert rehabilitering både i Bergen og nasjonalt er
betydelig. Oldieck ga oss både informasjon, refleksjoner og betraktninger om oppstarten av HaB
i Bergen, og sine erfaringer i arbeidet med Lar.
Bergen har sin spesielle lokale rushistorie, og var som de første i landet å etablere et åpent
værested for rusavhengige. Et forslag fremmet av FHN i Oslo i 2018. Oslo kommune stemte
ned forslaget, men Bergen kommune tok forslaget på alvor, og tilrettela et utendørs skjermet
område for rusmiddelbrukere å oppholde seg.
Morten Sommerbakk, leder i FHN Vestland tok oss med på en historisk narkotikapolitisk
byvandring gjennom Nygårsparken, undergangen ved Straxhuset Bergen, Vågsbunnen og ved
Korskirken, og Bergens utendørs, åpne værested ved MO senteret Gyldenvåg.

Foto: FHN
FHN fellessamlinger gir oss en god arena for planlegging av fremtidige arrangementer vi vil
gjennomføre og/eller bidra ved, aktiviteter vi vil fortsette eller starte med, samt felles mål å
oppnå. Representanter fra alle lagene og avdelingene var representert ved samlingen i Bergen
2021.
Vi takker FHN Vestland for vel gjennomført arrangement, interessant og innholdsrikt program,
og for gjestfriheten.
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13.0 Nordisk samarbeid
Brugerforeningen i København og Brukarföreningen i Stockholm er våre allierte og
samarbeidspartnere i narkotikapolitisk arbeid i Norden. I 2021 var en felles samling for alle
foreningene ikke gjennomførbart, men FHN og Brugerforeningen i København fikk anledning til
å også fysisk møtes da FHN besøkte Brugerforeningen høsten 2021.
Skadereduserende arbeid, smitteforebygging, overdoseforebygging og kameratredning var
felles viktige anliggender i møtet. Dette samarbeidet er berikende for foreningene i de tre land,
som har både felles utfordringer og suksesser i sitt arbeid.
Også media i de nordiske land kontaktet oss i 2021, med særlig interesse for rusreformen fra
Straff til hjelp.

Foto: FHN

78

14.0 Sosiale medier
FHN har i 2021 vært aktive på sosiale medier. Våre plattformer fungerer som
kommunikasjonskanal for medlemmer, tillitsvalgte og interesserte. På Facebook har vi et forum
som heter FHN-forum. Der kan medlemmer og interesserte delta i diskusjoner, komme med
innspill til oss og hverandre. Forumet er svært aktivt, men i 2021 var vi enda mer aktive i en
gruppe som heter: Hjelp, ikke straff.

Følg oss på:
https://www.facebook.com/humannarkotikapolitikk
https://www.instagram.com/human_narkotikapolitikk/
https://twitter.com/ForHN

79

