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I
nne på sprøyterommets aller helligste er 

de fleste båsene opptatt. En har kledd av 

seg på den bleke overkroppen og kjen-

ner på den med vante fingre. En annen var-

mer møysommelig opp en tefarget suppe i 

sitt lille kokekar, mens den tredje drar buksa ned-

over den ene hofta. Foran en av båsene står det et 

skjermbrett, og sykepleier Christina Livgard er tra-

velt opptatt i en annen bås. 

Sykepleier Jonas Daniel Irvall, som egentlig er 

svensk «undersköterska», spretter rundt med et 

øye på hver finger og bomull og plaster i bakhånd. 

Han har i gang en samtale med «Carolyn», som 

er kledd i noe rødt, minimalistisk og tettsittende 

som supplerer og applauderer den yppige brune 

kroppen hennes. Også skoene er røde. Hun spar-

ker spøkefullt etter Jonas, og de ler. 

– Vi har mye latter her, sier Elisabeth, som 

vaker i bakgrunnen. Holder oversikt. 

TETTPAKKET
Det lille rommet virker fullt. Her er egentlig åtte 

båser, men en er stengt av. Folk trenger ro når de 

setter skudd. Det er en sårbar og konsentrasjons-

krevende situasjon. Med de ansatte i tillegg ville 

det blitt for tett.  

De ansatte er ellers godt fornøyd med lokalene.  

Her er lett å holde kontroll fra brukerne ringer på 

døra til de er ute igjen. Det gamle huset er pusset 

opp med en «enveiskjøring»: fra «dop- 

luka», som deler ut og tar imot sprøyter og utstyr, 

via resepsjonen til venterommet, sprøyterommet 

og hvilerommet. Deretter ut igjen.

– Før ble det mer bråk når de som skulle inn 

møtte de som var på vei ut døra, forteller Elisabeth.

INGEN OVERDOSER FØR 12
– En bra dag, sier vernepleier Morten Sortod-

den, som er kommet inn i «buret», litt tilbaketruk-

ket bak en resepsjonsdisk med glassvindu for-

an. Ingen overdoser hittil. Klokka er 12.  På tunge 

dager kan det være opptil tre overdoser.

Ingen har dødd av overdose på sprøyterom-

met, men marginene er små. Hit kommer ambu-

lansen på få minutters varsel. De ansatte er godt 

skolert på å se etter tegnene. 

– Her håndterer vi liv og død. Det er mange dilemmaer. Men gu’ kor arti 
vi har det! sier vernepleier Elisabeth Olsen.

2 800 brukere besøker hvert år sprøyterommet i Oslo.

Tekst:  Foto: Kristin Ellefsen

Hjelp hinsides 
juss og moral

        Folk tror de vet hva en narkoman er.  Men narkomane er 
mange forskjellige folk, med forskjellige liv.
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REGISTRERING: Og en liten passiar når vernepleier Elisabeth Olsen tar imot en bruker på vei inn til injiseringrommet.  
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Vi prøver å motivere folk til å bytte injeksjonsnåla med røyk. Nå har vi i gang en ukes   

En flott og meningsfylt arbeidsplass, 

mener Elisabeth Olsen. De redder liv og 

gjør livet lettere for folk som er jaget fra 

sted til sted. Men de hjelper brukerne 

med noe som er ulovlig.

– Sprøyterommet har vært en slags 

store stygge ulven. Det har nok blitt litt 

mer forståelse for skadereduksjon og det 

meningsløse i å jage folk rundt i gate-

ne. Men hjelp! Det er jammen langt igjen, 

sukker Elisabeth. 

«OSLOS DYRESTE TELEFONKIOSK»

Rommet ved siden av venterommet er 

møblert med noen stoler, et bord og en 

telefon. Det skulle bli et rom for å røyke 

heroin. Men helseminister Bent Høie sa nei.

– Vi prøver å motivere folk til å bytte 

injeksjonsnåla med røyk. Nå har vi i gang 

en ukes «switch»-kampanje. Men det kjen-

nes litt håpløst når vi ikke har et sted å til-

by. Vi skulle gjerne hatt besøk av Bent Høie, 

sier Elisabeth.

Ett av dilemmaene hennes er å bort-

vise de som ikke hører til i Oslo. Til gjen-

gjeld har de ansatte god oversikt over 

sprøyterommets 2800 brukere. Alle 

må gjennom inntakssamtale og klare-

res. Bare erfarne brukere skal slippes inn. 

Ingen debuterer på sprøyterommet.

De som kommer skal få tilpasset 

hjelp: sårstell eller tannpleie hos feltplei-

en, en samtale og kontakt med Nav eller 

en hånd å holde i bort til legevakta. En 

VARSOMT: En bruker får hjelp av Elisabeth Olsen.
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  «switch»-kampanje. Men det kjennes litt håpløst når vi ikke har et sted å tilby.

OPPTATT: Noen satt altfor lenge 
på toalettet. Alt i orden, tro?  
Jonas Daniel Irvall og Elisabeth 
Olsen sjekker. 

ekstra sosialarbeider kan stille opp hvis 

det faste teamet ikke har tid i øyeblikket.

MANGE REGLER
På sprøyterommet er det kun lov å ha med 

én brukerdose. Det er bare tillatt å bru-

ke heroin, til tross for at de fleste er blan-

dingsmisbrukere. Vold og trusler er for-

budt. Det samme gjelder kjøp og salg.

– Innimellom kan det bli litt kjefting og 

grensesetting. Men brukerne respekte-

rer reglene. Og de blir rasende hvis de ser 

at folk kaster sprøyter ute, forteller Elisa-

beth.

Noen ganger inneholder heroinen mye 

bøff – rusk og rask som er tilsatt for å 

drøye stoffet. Andre ganger kan brukerne 

fortelle om ekstra sterkt stoff. 

– Da gir vi videre den informasjonen 

til andre brukere, og anbefaler dem å set-

te mindre doser, ta pauser og injisere lang-

sommere, forteller Elisabeth.

Noen har sittet lenge innelåst på do. 

Jonas og Elisabeth låser opp og sjekker at 

alt er i orden. Alt vel denne gangen.

På hvilerommet ved siden av sitter 

«Mona», en pen dame på 57. Hun har nett-

opp satt skuddet sitt og sitter rett opp og 

ned på en stol og sover.

IKKE ET HENGESTED
Hvilerommet skal ikke være et hengested. 

Komfortable sofaer og lenestoler ville kan-

skje innbudt til det, spekulerer Elisabeth. 

Dessuten er det viktig å ha oversikt over 

eventuelle kanyler som kunne forsvinne 

ned i en sofa. Men det er et sted folk kan 

sitte til de er klare for å gå ut igjen.

Mona våkner litt.

– Er det lenge siden sist? spør Elisabeth.

– Har – ikke – vært – her—på – et – 

halvt – år –… 

– Har du fått for mye? spør Elisabeth. 

Det kommer ikke noe svar. Mona sover 

igjen og glir litt ned mot bordet. Elisabeth 

følger med og venter litt.

Nå kommer flere ut av injiseringsrom-

met. «Per» på 45 har satt skyggelue på 

hodet. Han ser ti år yngre ut. Han kom-

mer bort for å studere fotografens kame-

ra. Veldig bra, synes han. Per har erfaring 

fra filmbransjen. 

Borte ved vasken står en mann med 

flott, bølgende hår og vasker og vasker 

seg. Han er skeptisk fordi vi har kamera, 

han vil ikke filmes.

– Men de bryr seg om oss her, og 

bekymrer seg for oss, sier han blidt og for-

svinner raskt ut av døra.

Mona våkner igjen og vil gjerne snak-

ke.

– Mange kjefter så mye på Nav. Men 

det er ikke de på golvet sin skyld at det er 

sånn, sier hun.

Mona spiller ut en lang historie om den 

gangen hun tok vare på naboens katt, 

som til takk fødte fire kattunger i sengen 

hennes. Den gangen hjalp de på Nav hen-

ne med å flytte – sammen med hele kat-

tesirkuset.

Hun forteller om livet sitt, om nyttårs-

aftener sammen med sønnen hos mor-

mor og bestefar. Med portvin og raketter 

i en liten by ved Oslofjorden.

– Folk tror de vet hva en narkoman er. 

Men narkomane er mange forskjellige 

folk, med forskjellige liv, sier Elisabeth.

Sprøyterommet i Oslo 

Åpnet i 2005
Ligger sentralt i Prindsen mottaks-
senter i Oslo
Samlokalisert med akuttovernat-
ting, ambulant team, sprøyteut-
deling, feltpleie og team for kart-
legging, videreformidling og opp-
følging
Åpningstider: 09.00 til 21.30 man-
dag til fredag, 10.00 til 16.00 lørdag 
og søndag.
Åpent for erfarne heroinbrukere 
over 18 år med tilhørighet til Oslo
Opptil 150 brukere pr. dag

BÅSEN: Trang og klinisk. 

SNART KLAR: Må bare kjøles ned 
litt først. 

KØNUMMER: Også til sprøyte-
rommet. 
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Fontene beklager
 I reportasjen om Aksept i forrige num-

mer kom vi i skade for å bruke feil navn 
på den nytilsatte vernepleieren som også 
jobber på sprøyterommet. Navnet er 
Morten Sortodden (ikke Sortedalen). 

Bedre  
å røyke 
Helsedirektoratet mener at over-

gang til heroininhalering vil være 

det mest effektive tiltaket for å 

redusere overdosetallene, og det 

vil dessuten fjerne faren for andre 

helseproblemer som injiseringen 

medfører. Direktoratet anbefaler i 

sin ferske overdosestrategi at hel-

sepersonell bidrar med relevant 

brukerutstyr og informasjon, men 

nevner ikke muligheten for å opp-

rette røykerom for heroinbrukere.

Noen tall

Oslo har ca 7000 injiserende stoff-

misbrukere
2800 er registrert som brukere av 
sprøyterommet
Norge hadde 246 overdosedøds-
fall i 2013 (51 i Oslo)
Bare Estland har høyere overdose-
tall pr. million innbyggere i Europa
Tre av fire som dør av overdose er 
menn 

Hun hilser til en pen ung mann på 

vei ut av døra. 

– I morra skal jeg på avrusing, for-

teller ham.

– Jeg har prøvd all slags behandling. 

Men denne gangen har jeg håp om at 

det går, smiler han himmelblått. 

– Enkelte forventer at brukerne skal 

rehabiliteres i løpet av seks måneder. 

Det synes jeg nærmest er litt frekt. 

Det er en stor jobb, sier Elisabeth.

Alle brukere som er sitert opptrer under et 

annet navn i reportasjen.

mia.paulsen@lomedia.no

PLASTER OG BOMULL: Sykepleier Jonas 
Daniel Irvall titter ut i sprøyterommet bak 
en rad med rekvisitter. 
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