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Sammendrag 
Bakgrunn 

I november 2018 ble Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo vedtatt bl.a. med mål om at 
tjenester til personer med rusproblemer skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den 
enkelte, være lett tilgjengelig, understøtte folks ressurser og være tilgjengelig der folk bor. 
Videre ble Sprøyteromsloven endret til Brukerromsloven 01.01.19, noe som tillater inntak av 
flere typer rusmidler og flere typer inntaksmåter inkludert inhalasjon av heroin. Disse 
endringene medfører endringer i drift og tilbud ved Prindsen mottakssenter. 

Mandat og organisering 

Prosjektgruppens mandat har vært å legge plan for og gjennomføre følgende endringer: 
Omstilling fra Sprøyterom til Brukerrom og å bygge om mottaksområdet i 1.etasje for å styrke 
smittevernsarbeidet og øke tilgjengeligheten til tjenestene. Prosjektgruppen har bestått av 
Prindsen mottakssenters ledere, tillitsvalgte og verneombud i tillegg til representanter fra 
Prindsen mottakssenters brukerråd og fagteam, seksjonssjef i Intern service og medisinskfaglig 
rådgiver i Velferdsetaten som har ledet arbeidet og ført rapporten i pennen. 

Prosjektgruppens vurdering, anbefaling og plan for gjennomføring 

Omstilling fra Sprøyterom til Brukerrom 

Bruk av andre stoffer enn heroin, ombygging og «brukerflyt» 

Brukerrommet på Prindsen mottakssenter åpnet fra og med 1.april 2019. I første omgang ble 
det åpnet opp for inntak av andre rusmidler i tillegg til heroin for allerede registrerte brukere av 
det tidligere Sprøyterommet. Fra juni har man også begynt med registrering av nye brukere. 
Personalet skal motivere og veilede i mindre skadelige inntaksmåter enn injisering. Når 
inhalasjonsrommet åpnes vil brukerne også kunne innta rusmidlene gjennom inhalasjon.  

For å kunne utøve lovpålagt adgangskontroll, ivareta ro, sikkerhet og anonymitet, bør 
Brukerrommet beholde egen inn- og utgang. Brukere som har behov for andre tjenester ved 
Prindsen mottakssenter kan imidlertid følges gjennom intern gjennomgang til det øvrige bygget. 
For den enkelte bruker vil det derfor være «én dør inn» til alle tjenester ved mottakssenteret. 

Opprettelse av inhalasjonsrom 

Prosjektgruppen har sluttet seg til Omsorgsbyggs anbefaling om et balansert ventilasjonsanlegg 
med stor kapasitet. Utfra et HMS-perspektiv, er det også bestilt kjøling av luften til 
Brukerrommet. Omsorgsbygg forventer ferdigstillelse av inhalasjonsrommets 
ventilasjonsanlegg i tredje uke av august med tentativ åpning av inhalasjonsrommet 31.08.19. 
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Ombygging av mottaksområdet for å styrke smittevernsarbeidet og øke 
tilgjengeligheten til tjenestene  
Hovedinngang, smittevernsluke og arbeidsform 

Prindsen mottakssenter ønsker å forbedre smittevernsarbeidet ved at besøkende får enklere 
tilgang til både smittevernssamtaler og andre tjenester i bygget. Tjenesten skal ivareta flere 
faktorer; svært mange daglige besøkende, sikre lav terskel og høy og stabil tilgjengelighet av 
smittevernsutstyr og å ivareta både de som ønsker flere tjenester ved mottakssenteret og de 
som kun ønsker å hente utstyr på anonym basis. Alle disse faktorene nødvendiggjør å fortsatt ha 
en smittevernsluke. Det er imidlertid mulig å lage en ny hovedinngang ved siden av 
smittevernsluka for å bedre tilgjengeligheten til alle mottakssenterets tjenester. Dette vil både 
ivareta de som kun ønsker å få utdelt smittevernsutstyr og de som ønsker å få kontakt med 
personalet og øvrige tjenester ved mottakssenteret.  

Ombygging av mottaksområdet 

Dagens smittevernsluke med trapp og resepsjon ombygges ved at dagens lille ståltrapp opp til 
smittevernsluka fjernes, og at det lages en helt ny trapp slik at man får en smittevernsluke side 
om side med en hovedinngang fra Storgata. Slik får man både ivaretatt de ulike hensynene ved 
smittevernsarbeidet og ivaretatt målsettingen om å lette tilgangen til bygget og Prindsen 
mottakssenters øvrige tjenester. I tillegg vil inngangspartiet gi et mer velkomment inntrykk. 
Personer som både ønsker å gjøre bruk av tjenestene til Mottakssteamet og Brukerrommet vil 
kunne følges til de respektive tjenestene henholdsvis gjennom gang og bakgård. For den enkelte 
bruker vil derfor prinsippet om «èn dør inn» bli ivaretatt. 

Åpning av mottakssenterets uteområder (adkomstområdet og bakhagen) 

Et viktig mål med endringsarbeidet i 1.etg er å etablere et åpnere og mer velkomment 
mottakssenter. I tillegg til å invitere flere inn, er det ønskelig å åpne opp uteområdene rundt 
mottakssenteret for de innbyggerne man ønsker å nå med tjenester.  Ved å åpne Brukerrommets 
adkomstområde fra dagens lukkede port i Hausmannsgate, med mulighet for tilgang til 
bakhagen, vil man utvide den allerede eksisterende «vernesonen» rundt tiltaket. Et utvidet 
uteområde er slik tenkt som en forlengelse av mottaksområdet/ foajéen i mottakssenteret, og 
vil således kunne fungere som avlastning for et lite areal inne i byggets 1.etasje. I tillegg kan et 
åpnere uteområde signalisere en invitasjon til å komme inn og også fungere som en avlastning 
for fortau og for senterets nabolag. 

Erfaringer har vist at å åpne portene fort kan gi en uoversiktlig situasjon med mye oppsamling av 
mennesker, trusler og vold både mellom besøkende og rettet mot personalet, uro og overdoser. 
En forutsetning for å kunne åpne opp uteområdene for besøkende er derfor at det må være 
tilstrekkelig bemanning til at et personale kan fungere som «miljøterapeutisk ordensvakt». 
Således vil man, med dagens bemanning, bare kunne åpne opp uteområdene i mottakssenterets 
åpningstider på hverdager der man har full bemanning. 

Ferdigstillelse av 1.etasje innen 01.12.19 avhenger av at plan for ombygging er klar i.l.a. august. 
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1.0 Bakgrunn  
I november 2018 ble Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo vedtatt av bystyret med bred 
politisk enighet. I denne planen står det blant annet at «Byrådet ønsker å konsentrere 
ruspolitikken mer rundt folks behov og være bedre koordinert overfor de som står rundt. 
Byrådet vil at innbyggere og familier som trenger bistand på grunn av rusproblemer skal bli 
møtt med spørsmålet «hva er viktig for deg?», og at tiltak gis i tråd med svaret. Hjelpen skal 
dessuten være lett tilgjengelig og ubyråkratisk og understøtte folks ressurser og egeninnsats». 
Videre står det at det skal «… etableres flere desentraliserte lavterskeltiltak (feltpleie, 
smittevern, overdoseforebygging, aktiviteter) i bydelene, der folk lever og bor». I den 
forbindelse har to bydeler, Grünerløkka og Bjerke, fått midler til stillinger og utstyr for å dele ut 
smittevernsutstyr i egen regi. Videre har alle bydeler fra 2019 fått midler til desentraliserte 
lavterskel tiltak.  

Fra 01.01.19 er Sprøyteromsloven endret til Brukerromsloven. Lovendringen tillater at det 
benyttes andre rusmidler enn heroin og også andre inntaksmåter enn injisering. 
Brukerromsordningen skal inneholde et rom for inhalering av narkotika. Inklusjonskriteriene for 
bruk av Brukerromsordningen er fortsatt at personen har fylt 18 år, har en «langvarig 
narkotikaavhengighet og en helseskadelig injeksjonspraksis» (jfr Brukerromsforskriftens §1). 

Disse endringene medfører endringer av drift og tilbud ved Prindsen mottakssenter: 

1) Omstilling fra Sprøyterom til Brukerrom 

2) Endring av smittevernsarbeidet i sentrum i tråd med overordnete mål om desentralisering og 
lett tilgjengelige, ubyråkratiske tjenester som understøtter folks ressurser og egeninnsats 

I den forbindelse har Prindsen mottakssenter fått innvilget en engangssum på 5 millioner til 
ombygging av 1. etg, en engangssum på 1.3 millioner til forprosjektering (inkludert en 
prosjektstilling) samt 1.1 millioner til 2 nye stillinger ved Brukerrommet.  

1.2 Prosjektgruppens mandat  
Prosjektgruppens mandat er å legge plan for og gjennomføre følgende endringer: 

1) Omstilling fra Sprøyterom til Brukerrom 

a) Bruk av andre stoffer enn heroin 
 Rutiner (inkludert rutiner for mottak, arbeidsflyt, fagsystem og registrering) 
 Utstyr for andre inntaksmåter enn injisering 
 Kompetanse 
 Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 
 Utlysning og ansettelse av 1 prosjektmedarbeider  
 Utlysning og ansettelse av 2 nye medarbeidere i Brukerrommet 

 
b) Opprettelse av rom for inhalering av narkotika (røykerom) 

 Ombygging av ventilasjonsanlegg 
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 Rutiner 
 Kompetanse 
 Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 

2) Ombygging av mottaksområdet for å styrke smittevernsarbeidet og øke tilgjengeligheten til 
tjenestene 

a) Styrke smittevernsarbeidet 
 Understøtte overordnet mål om desentralisering av smittevernstiltak 
 Hvordan bygningsmessig utforming kan understøtte smittevernsarbeidet 
 Ressurser for drift i henhold til nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder 
 Kompetanse 
 Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 

 
b) Ombygging av Mottaksområdet (1.etasje) i Prindsen mottakssenter. 

 Beskrive hvordan bygningsmessige endringer kan øke tilgjengeligheten til 
tjenestene og understøtte det faglige arbeidet 

 Hovedinngang og smittevernsluke 
 Mottaksområdet og dets innhold av tjenester, herunder 

romdisponering og personalets arbeidsoppgaver 
 Konkret gjennomføring av ombygging 

 Inkludert gjennomføring av drift under ombygging 
 Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 

 
c) Åpning av adkomstområdet og bakhagen til Prindsen mottakssenter 

 Beskrive faglige vurderinger som ligger til grunn for valgene 
 Beskrive innhold i tjenesten  
 Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 

1.3 Organisering 
Det ble opprettet en bredt sammensatt prosjektgruppe og en liten intern arbeidsgruppe for å 
effektivisere arbeidet. Arbeidet ble ledet av medisinskfaglig rådgiver i Velferdsetaten (VEL). 
Prosjektgruppen har bestått av medisinskfaglig rådgiver i VEL, seksjonsleder ved Intern service, 
institusjonsleder ved Prindsen mottakssenter (PMS), teamledere ved Mottaksavdelingen i PMS, 
fagrådsmøtet ved PMS, lokale tillitsvalgte, lokalt verneombud og to representanter for 
brukerrådet ved PMS. 

Styringsgruppen består av Direktørgruppen i Velferdsetaten. 

Prosjektgruppen består av: 

 Andreas Brodahl, seksjonssjef, Intern service 
 Bjørnar Traverso, teamleder, Mottakssteam 
 Arild Knutsen, vara: Tonje Jevari, Brukerrådet 
 Siv Løvland, Brukerrådet 
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 Anders Knutsen Burdal, Tillitsvalgt Fagforbundet 
 Morten Sortodden, Tillitsvalgt Fellesorganisasjonen 
 Olaf Eberholst Olsen, Verneombud 
 Tori Staff Reiremo, Tillitsvalgt Norsk sykepleier forbund 
 Nina Haarklou, psykolog, leder fagrådsmøtet, Prinsen mottakssenter 
 Christina Livgard, sykepleier, prosjektstilling, Brukerrommet og fagrådsmøtet 
 Intern arbeidsgruppe 

Intern arbeidsgruppe består av: 

 Linda Wüsthoff, medisinskfaglig rådgiver, VEL, prosjektleder 
 Marta Bjørke, Institusjonsleder, Prindsen mottakssenter 
 Hanne Langaas, teamleder, Brukerrommet 
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2.0 Hvordan løse oppdraget 
Prosjektgruppen har møttes annenhver og senere hver uke for å sikre fremdrift og diskutere 
ulike måter å organisere arbeidet ved Prindsen mottakssenter på i tråd med mandatet. Det har 
vært tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Stamina med hensyn til dimensjonering av 
ventilasjonssystem i Brukerrommet og risikoanalyser, samt tett samarbeid med Omsorgsbygg 
Oslo KF (OBY) vedrørende ventilasjon og ombygging av lokalene. Einar Kindem ved OBY har 
deltatt i de siste prosjektgruppemøtene og bidratt med tegninger og innspill til rapporten.  
 
Det var planlagt en studietur for prosjektgruppen til Strax-huset i Bergen kommune i april 2019. 
Dette ble det ikke tid til. Det er imidlertid innhentet innspill fra både Strax-huset og Etat for 
psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune. Det har også vært organisert besøk til Bergen 
og Strax-huset ved tidligere anledninger (2006/17) og andre brukerrom i Europa. To 
representanter fra Brukerrommet (leder og sykepleier) var på reise i april sammen med leder 
for Strax-huset i Bergen for å delta på Europeisk symposium i Europaparlamentet i Strasbourg, 
om situasjonen i brukerrom over hele Europa.  
 
Etter forespørsel fra Harm Reduction Nurses Association/ HRNA, deltar 2 sykepleiere fra 
Brukerrommet i Oslo i denne internasjonale arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen utarbeider en 
beskrivelse av arbeidshverdagen til sykepleiere i «Drug consumption rooms» / «Supervised 
consumption sites» over hele verden som skal resultere i en konsensusrapport om sykepleieres 
rolle i slike brukerrom.  Det foreløpige arbeidet ble presentert som en poster på Harm 
Reduction International/ HR19 – Den internasjonale skadereduksjonskonferansen som i år ble 
arrangert i Porto, Portugal den 28.04.-01.05. Arbeidet skal videre publiseres i ”Journal of 
mental health and addiction nursing” høsten 2019. 
 
Prosjektgruppens hovedkonklusjoner og -anbefalinger er markert med fet skrift i foreliggende 
rapport. 
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3.0 Milepælsplan: 
Aktiviteter Ansvar Tidsfrist 

1.prosjektgruppemøte Linda 30.01.19 
Studietur Marta og Hanne Utgår 
Prosjektgrupperapport Intern arbeidsgruppe 08.07.19 
Åpning av Brukerrommet for bruk av flere stoffer og 
inntaksmåter (unntatt inhalasjon) 

Hanne 01.04.19 

Åpning av Brukerrommets inhalasjonsrom Andreas, Marta 31.08.19 
Åpning av Nye Prindsen (med ombygget mottakssområde) Marta, Hanne, Andreas 31.12.19 
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4.0 Prosjektgruppens vurdering, anbefaling, og plan for 
gjennomføring  
Prindsen mottakssenter bidrar med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge 
helsemessig, sosial og økonomisk skade. Mottakssenteret tilbyr rent smittevernsutstyr, rom for 
inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester som sårstell og hepatitt C-
behandling, akuttovernatting, hjelp til hjemreise og helhetlig kartlegging av brukers situasjon og 
behov, samt oppfølging og videformidling til ordinært hjelpeapparat. I tillegg tilbyr 
mottakssenteret kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.  

4.1 Omstilling fra Sprøyterom til Brukerrom 
Brukerrommet er en del av Prindsen mottakssenter, organisert under Avdeling for rustjenester 
og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune. Brukerrommet tilbyr rusavhengige et 
sted å innta rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser. Det gis råd med hensyn til tryggere 
inntaksmåter, smittevern, overdosefare og veiledning i injeksjonsteknikk. Det tilbys førstehjelp 
ved overdoser og andre akutte tilstander, samt helse- og sosialfaglig bistand og hjelp til å settes 
i kontakt med øvrig hjelpeapparat.  

Brukerrommet er regulert i egen Brukerromslov og – forskrift som trådte i kraft den 01. januar 
2019 og erstattet tidligere Sprøyteromslov og – forskrift. Lovendringen åpnet opp for inntak av 
flere rusmidler enn opioider og flere inntaksformer enn injeksjon. Målsettingen er å gjøre 
brukerne kjent med tryggere måter å innta rusmidler på enn å injisere. 

4.1.1 Bruk av andre stoffer enn heroin 
Det tidligere Sprøyterommet ble, som del av prosjektgruppens arbeid, åpnet som Brukerrom 
den 01.04.19. Omhjemlingen krevde en gjennomgang av rutiner, anskaffelse av utstyr for andre 
inntaksmåter enn injisering, kompetanseøkning og risikoanalyser med tilhørende tiltak. I tillegg 
skulle det ansettes en prosjektmedarbeider og to nye medarbeidere i det nye Brukerrommet. 
Denne prosessen er i gang og vedtak ble fattet i AMU og MBU 15.05.19. Kapasiteten ved det 
tidligere Sprøyterommet var allerede sprengt, og med muligheter for å innta flere stoffer enn 
heroin vil etterspørselen etter bruk av Brukerrommet øke. En kapasitetsøkning vil i tillegg til å 
kreve økte personalressurser, kreve en ombygging av inntaksrommet. Det er ennå usikkert hvor 
mange plasser en ombygging vil kunne gi og om det vil bidra til en kapasitetsøkning da bygget 
har klare begrensninger. Dette er også avhengig av HMS- og risikovurderinger. 

Rutiner (inkl. rutiner for mottak, arbeidsflyt, fagsystem og registrering) 
Brukerrommet på Prindsen mottakssenter åpnet fra og med 1.april 2019. I første 
omgang ble det åpnet opp for inntak av andre rusmidler i tillegg til heroin for allerede 
registrerte brukere av det tidligere Sprøyterommet. Fra juni har man også begynt med 
registrering av nye brukere selv ved dagens begrensede kapasitet. Personalet skal 
motivere og veilede i mindre skadelige inntaksmåter enn injisering, slik som nasalt, oralt 
og analt. Når inhalasjonsrommet åpnes vil brukerne også kunne innta rusmidlene 
gjennom inhalasjon.  
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Eksisterende rutiner er gjennomgått og endret der det var nødvendig. Brukerne av 
Brukerrommet tas, som tidligere, imot i inngangen der de blir spurt om hva det er de skal innta 
og på hvilken måte. For at de ansatte skal kunne gjøre en vurdering av overdosefare, blir 
brukerne også, som tidligere, spurt om de har inntatt andre rusmidler og om hvor lang tid det er 
gått siden inntaket av disse midlene. Videre vil rutiner for drift bli evaluert jevnlig i tråd 
med de erfaringene man gjør seg med nye brukere, ombygde lokaler og inhalasjonsrom.  

Vi ser for oss at det i tiden fremover i større grad vil bli ringt medisinsk nødnummer for andre 
typer medisinske tilsyn enn overdose som følge av inntak av opioider og at det kan dukke opp 
andre problemstillinger, eksempelvis med hensyn til agitasjon og psykiske reaksjoner. Politiet, 
Oslo legevakt og AMK har derfor fått informasjon om åpning av Brukerrommet og hvilke 
endrede problemstillinger dette kan medføre. 

Med hensyn til registrering, vil man fortsatt registrere opioidoverdose og andre akutte 
tilstander hver for seg da dette er noe det finnes statistikk på fra den gang Sprøyterommet 
åpnet i 2005.  

Teamleder ved Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter samarbeider med Brukerrommet i 
Bergen om utfordringer knyttet til fag, drift og arbeidsmiljø. Det planlegges et felles 
fagseminar til høsten for ansatte fra begge Brukerrommene for å kunne diskutere 
faglige spørsmål og utfordringer. 

Utstyr for andre inntaksmåter enn injisering 
Det er innhentet råd fra brukerrepresentantene i prosjektgruppa vedrørende relevant utstyr til 
andre inntaksmåter av rusmidler enn injisering. Tilgjengelig tilleggsutstyr ved Brukerrommet er 
nå pilleknuser og «plate» til å sniffe fra. Det jobbes med å utarbeide snifferør med påskrevne råd 
og veiledning, og man ser også etter en annen type filter til injisering som er bedre egnet til å 
trekke opp amfetamin og knuste piller i løsningen. Det er ønskelig å anskaffe en veneskanner for 
lettere å finne årer å injisere i slik at man minimerer «bomskudd» og skader på åreveggene. Ut 
over dette vurderes det anskaffelser av nytt utstyr fortløpende utfra behov og etterspørsel. 

Kompetanse 
Det er iverksatt kompetansehevende tiltak i personalgruppa med hensyn til andre 
rusmidler enn heroin, sammensetninger og inntaksmåter. Mye kunnskap er tilgjengelig fra 
internett som personalet kan lese seg opp på. I tillegg er det gjennomført fagmøte om ulike 
rusmidler brukt i kombinasjon og overdosering ved Odd Martin Vallersnes, spesialist i 
allmennmedisin, PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og vaktskiftleder på Legevakten 
i Oslo og Arne Skulberg, spesialist i anestesi, overlege ved fra legeambulansen i Oslo og PhD-
stipendiat ved NTNU i Trondheim. Personalet har også rådført seg med ulike 
brukerorganisasjoner med hensyn til hvordan å innta stoffene og hvilket utstyr man trenger for å 
f eks røyke heroin og sniffe amfetamin, etc. Prosjektgruppas brukerrepresentanter er invitert til 
et fagmøte, og de ansatte har spurt kjente, faste brukere av Brukerrommet om lov til å se og 
lære av dem mens de holder på å preparere og innta rusmidlene sine.  
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Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 
Det er utarbeidet en risikoanalyse i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud og 
bedriftshelsetjenesten som også er gjennomgått og diskutert i prosjektgruppa. Se vedlegg nr. 
14. Risikoanalysene skal evalueres med jevne mellomrom i tråd med erfaringer fra driften. 

Utlysning og ansettelse av 1 prosjektmedarbeider  
Denne stillingen er ikke blitt utlyst men besatt ved intern omrokkering. Sykepleier og 
stedfortreder for teamleder på Sprøyterommet gikk ut av turnus og inn i prosjektstilling i 6 
måneder f.o.m. 01.04.19. Denne løsningen ble valgt for å sikre en prosess med kapasitet til å 
følge opp faglige utfordringer, behov for ny kompetanse, nye rutiner, arbeidsmessige 
konsekvenser og et trygt arbeidsmiljø sammen med teamleder. Dette ble tatt opp og godkjent 
av LTV.  

Underveis i andre prosesser på huset er det blitt omprioritert ressurser slik at Brukerrommet 
har fått tilført en vakant stilling. Dette blir en dagstilling som skal arbeide tett med teamleder. 
Dette er behandlet i LTV, AMU og MBU. Brukerrommet består nå av 22,8 årsverk, inkludert 
teamleder. 

Utlysning og ansettelse av 2 nye medarbeidere i Brukerrommet 
I forbindelse med lovendring og opprettelse av Brukerrom ble det tilført Brukerrommet 
ressurser til 2 nye stillinger, for å håndtere «ny» drift. Dette har vært drøftet i LTV og disse 
stillingene er nå utlyst som en miljøterapeutstilling og en sykepleierstilling. 
Ansettelsesprosessen er pågående. Ny turnus er under utarbeidelse.  

4.1.2 Ombygging av Brukerrommets lokaler og «brukerflyt»  
Det tidligere Sprøyterommet holdt i de første årene til i lokalene til Feltpleien i Tollbugata 3, 
senere i et brakkebygg i bakgården til Prinds Christian Augusts Minde i Storgata 36B, før de i 
2014 flyttet inn i nåværende lokaler som del av Prindsen mottakssenter i Storgata 36C. 
Erfaringer fra de tidligere lokalene ble tatt med i planlegging av ombyggingen av lokalene som 
skulle bli Sprøyte-/Brukerrommets nåværende lokaler.  

I dagens lokaler disponerer Brukerrommet halvparten av arealet i byggets 1. etasje (nordsiden 
av bygget, til venstre på tegningen). I tegningsforslaget er arealet som er åpent for besøkende 
markert med rosa, og arealet som er forbeholdt personalet markert med gult (se vedlegg nr.1). 

Personalet ved Brukerrommet er lovpålagt å utøve adgangskontroll (jfr. Brukerromsforskriftens 
§6, 4. ledd). Videre er det en viktig erfaring personalet gjorde seg fra de tidligere lokalene at det 
bør være en slusing /flyt av brukere i én retning gjennom lokalet, dvs. fra én definert inngang til 
én definert utgang. Erfaringen som tilsier dette er at det ofte ble konflikter mellom brukere på 
vei inn og ut av lokalet; noen mener å ha blitt solgt dårlig stoff av en annen, andre mener å ha 
blitt frastjålet ting av en annen etc. De som er på vei inn er abstinente og kan være irritable og 
agiterte, noe som ikke bidrar til å dempe konfliktnivået. Et annet, men relatert, moment er at det 
er et bredere spekter av brukere som bruker Brukerrommet enn de som bruker tjenestene ved 
Prindsen mottakssenter for øvrig, og det er derfor ikke relevant for en del av brukerne å 
oppsøke disse øvrige tjenestene. Videre er Brukerrommet hjemlet i Brukerromslov og – forskrift, 
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med egne begrensninger i registrering av opplysninger om brukerne, noe som tilsier at 
anonymiteten til Brukerrommets brukere skal ivaretas særskilt.  En egen inngang og utgang til 
og fra Brukerrommet bør derfor, som følge av alle disse hensyn, opprettholdes. Når det 
er sagt, kan selvsagt brukere av Brukerrommet som har behov for andre tjenester ved 
Prindsen mottakssenter følges gjennom intern gjennomgang til det øvrige bygget 
fremfor å gå ut på gata for så å slippes inn en annen dør dersom de ønsker dette. For den 
enkelte bruker vil det derfor være «èn dør inn» til alle tjenester ved Prindsen 
mottakssenter. 

Et eget fremmøterom der personalet kan utøve lovpålagt adgangskontroll (jfr. 
Brukerromsforskriftens § 6, 4.ledd) og der brukerne kan registrere seg for dagens bruk i fred er 
også nødvendig. Fremmøterommet bør derfor opprettholdes slik det er.  

Videre er det nødvendig med et venteområde av en viss størrelse som kan romme mange 
abstinente brukere på vent og som også har et fungerende «kølapp-system». Venteområdet 
bør derfor opprettholdes tilnærmet slik det er. 

Inntaksrommet (tidligere kalt injeksjonsrommet) hadde allerede før omleggingen fra 
Sprøyterom til Brukerrom sprengt kapasitet. Det er per i dag 8 injeksjonsplasser, hvorav kun 6 
er i bruk på grunn av at 2 plasser er plassert i trange hjørner av rommet som ikke muliggjør 
akutte intervensjoner ved overdose. Det er derfor ønskelig å utvide inntaksrommet for å få flere 
injeksjons-/inntaksplasser. Flere løsninger er vurdert, blant annet å fjerne veggen mellom 
dagens inntaksrom og observasjons-/hvilerom. Dette lar seg imidlertid ikke gjøre. Forslaget 
som er vurdert som mest hensiktsmessig for utvidelse av inntaksrommet utfra både 
funksjon og byggetekniske forhold, er å fjerne «observasjonsboden» i inntaksrommet, og 
innlemme «observasjonsfunksjonen» i dagens resepsjonsområde (se vedlegg nr.2 og 
nr.3). Man håper å få utvidet antall plasser for inntak av rusmidler fra 6 til 8 samtidig 
som man ivaretar behovet for nødvendig gulvplass til å kunne håndtere overdoser og 
andre akutte hendelser. Det vil bli gjort HMS- og risikovurderinger med hensyn til hvor 
mange plasser inntaksrommet kan ha etter ombyggingen. 

I tillegg bør det være kontor til teamleder ved Brukerrommet i 1.etasje slik at denne er lett 
tilgjengelig i denne omstillingsfasen. På grunn av romfordelingskabal er dette kontoret satt i 
«Mottaksteamets halvdel» av 1.etasje, dvs. i sydsiden av bygget, der også teamleder for 
Mottaksteamet har kontor. Videre er det satt av et rom til vaktrom med arbeidsstasjoner og 
man ser også på muligheten for å få bygget et lite samtalerom i deler av dagens 
observasjonsrom (se vedlegg nr.4). 

Det er foreslått å åpne opp porten til adkomstområdet til Brukerrommet i senterets åpningstid 
på hverdager. Mer om dette under pkt. 4.2.3. 

4.1.3 Opprettelse av rom for inhalering av narkotika (røykerom) 

Ombygging 
I årene forut for at Sprøyterommet flyttet inn i nåværende lokaler, ble lokalene ombygget for 
formålet. I påvente av en lovendring som skulle tillate røyking av heroin ved Sprøyterommet, ble 
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det allerede i 2011 planlagt å bygge et inhalasjonsrom (røykerommet) med ventilasjon med 
kapasitet tilegnet et røykerom, og som sto klart da Sprøyterommet flyttet inn i nye lokaler som 
del av Prindsen mottakssenter i 2014. Dette rommet ble imidlertid aldri tatt i bruk da den 
ventede lovendringen ikke kom.   

Den nye Brukerromsloven som trådte i kraft 01.01.19 tillater inhalasjon av rusmidler og 
aktualiserer bruken av «røykerommet». Erfaringene etter 5 års drift viser imidlertid at 
ventilasjonsanleggets kapasitet er for lav. Det er derfor nødvendig å oppgradere 
ventilasjonssystemet til inhalasjonsrommet. Omsorgsbygg har presentert tre alternativer for 
dette med ulik kapasitet (se vedlegg nr.5). Prosjektgruppen har sluttet seg til 
Omsorgsbyggs anbefaling om alternativ tre som mest hensiktsmessig da det tar høyde 
for fremtidig kapasitetsøkning. Dette er et balansert ventilasjonsanlegg med stor 
kapasitet. I tillegg har det vært problemer med å regulere temperaturen i Brukerrommets 
lokaler der de har erfart over tretti grader innendørs i fjorårets sommermåneder. Det er derfor 
nødvendig utfra et HMS-perspektiv å få inn kjøling av luft som en del av bestillingen til 
nytt ventilasjonsanlegg. For ikke å sprenge tids- og budsjettrammer, ble det besluttet å 
prioritere nytt ventilasjonsanlegg til inhalasjonsrommet inkludert muligheter for 
kjøling av luften i første omgang. Utbedring av ventilasjonsanlegget i det øvrige bygget tas i 
neste omgang, da dette ikke er en del av prosjektgruppens mandat og utenfor dennes rammer 
for budsjett og ressurser.  

Med nytt ventilasjonssystem vil all luft i inhalasjonsrommet skiftes ut 8-14 ganger per time. Det 
vil også bli montert en «nødknapp» i tilfelle personalet er nødt til å gå inn raskt, eksempelvis ved 
overdoser. Ved å trykke på «nødknappen» vil luften i rommet bli skiftet ut i løpet av ett minutt.. 

Omsorgsbygg forventer ferdigstillelse av inhalasjonsrommets ventilasjonsanlegg i 
tredje uke av august. Tentativ dato for åpning av inhalasjonsrommet er 31.08.19. 

Rutiner 
I følge Brukerromsforskriften er det tillatt for personer å ha lovlig adgang til Brukerommet 
dersom de er over 18 år, har en «langvarig narkotikaavhengighet og en helseskadelig 
injeksjonspraksis» (jfr. Brukerromsforskriftens § 1). Således er det kun personer som i 
utgangspunktet injiserer rusmidler som kan registreres som brukere av rommet, hvilket betyr at 
inhalasjon av rusmidler blir et supplement eller en av flere tryggere alternative måter å innta 
rusmidler på som man skal kunne lære og veiledes i av de ansatte ved Brukerrommet.  

For at personalet skal behøve å oppholde seg minst mulig i inhalasjonsrommet, planlegges en 
rutine, basert på erfaringer fra København, der man slipper inn/ut brukere i/fra rommet hver 
hele og halve time.  

Rutiner for hvordan drift skal foregå når inhalasjonsrommet er klart, er avhengig av hvordan 
rommet innredes. Man ser for seg at det kan være fire brukere inne i inhalasjonsrommet 
samtidig og at de sitter ved en benk (ikke båser) (se vedlegg nr.6 og nr.7) og har sitt eget 
køsystem inn til rommet. De bør benytte samme inn- og utgang som andre brukere av 
Brukerrommet.  
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Kompetanse 
For at personalet skal kunne lære opp brukere i å røyke/inhalere ulike stoffer, vil det bli brukt 
videoer fra internettet som vises på skjerm i inngangen. Videre brukes brukerorganisasjonene 
som rådgivere.   

Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 
Risikoanalyser vil bli utarbeidet når inhalasjonsrommet og ventilasjonsanlegget er ferdig 
ombygget. Bedriftshelsetjenesten Stamina skal bidra med risikovurderinger. Risikovurderingene 
skal gjennomgås med alle medarbeidere på Brukerrommet og i LTV-gruppa. Det er videre avtalt 
at Bedriftshelsetjenesten skal bidra med nødvendige tekniske målinger og sikringstiltak på 
inhalasjonsrommet etter ferdig ombygging. 

 

4.2 Ombygging av mottaksområdet for å styrke smitteverns-
arbeidet og øke tilgjengeligheten til tjenestene 
Smittevernsarbeidet ved Prindsen mottakssenter strekker seg tilbake til AIDS-
informasjonsbussen som startet i 1988 med utdeling av rene sprøyter, kanyler og kondomer i 
tillegg til informasjon om hvordan å unngå smitte. Formålet med opprettelsen av denne 
tjenesten var å forebygge hiv-smitte i rusmiljøene. Bussen var lokalisert ved ulike steder i Oslo. 
Siden 2004 har de operert stedfast gjennom en «luke» ut mot gata, først i Tollbugata 3 som del 
av Felttiltaket, deretter fra nåværende lokalisasjon som del av Prindsen mottakssenter i 
Storgata 36c. Lokalene i Tollbugata 3 med to luker og inngangsdør ved siden av lukene 
muliggjorde å betjene flere besøkende og å ta inn besøkende til samtale om smittevern og til 
andre tjenester ved behov. Dagens lokaler med én luke, mye trafikkstøy, nærhet til passerende 
trikker og inngang på motsatt side av bygningen har vanskeliggjort denne delen av arbeidet.  Det 
er også en uttalt målsetting at smittevernsarbeidet bør desentraliseres for også å gjøre 
lavterskel skadereduserende tiltak tilgjengelig der brukerne bor. Prindsen mottakssenter 
ønsker å forbedre smittevernsarbeidet ved at besøkende får enklere tilgang til både 
smittevernssamtaler og andre tjenester i bygget. Det er et ønske om at besøkende skal få 
mulighet til å skape relasjoner gjennom å snakke med noen og komme i kontakt med andre 
tjenester.  

4.2.1 Styrke smittevernsarbeidet  

Understøtte overordnet mål om desentralisering av smittevernstiltak 
Desentralisering av smittevernsarbeidet er avhengig av at det opprettes egne tiltak for 
smittevernsarbeid i bydeler og randkommuner. Det må avsettes midler til både stillinger og 
utstyr for at slike tiltak skal bli etablert. For at det skal være attraktivt for brukerne å endre sin 
«brukersti» med hensyn til å hente smittevernsutstyr, bør de desentraliserte tiltakene gi et enda 
bedre smittevernstilbud enn sentrumstiltakene, slik som å tilby komplett utstyr for injisering av 
rusmidler (dvs. inkludert askorbinsyre, kokekar, filter, sterilt saltvann). Prindsen mottakssenter 
kan bidra til desentraliseringen ved å gi informasjon og veiledning til smittevernstiltak under 
etablering i bydeler og randkommuner. De bydelene som har startet opp har alle hatt 
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hospiteringsdager/ opplæring i smittevernsarbeidet ved Prindsen mottakssenters 
smittevernsluke. I tillegg er det laget en «manual» med ofte stilte spørsmål, slik som hvilke 
kanyler som benyttes til de ulike innstikksstedene etc. Denne distribueres ved forespørsel. 
Sykepleiere ved Brukerrommet stiller også opp på fagdager/ fagmøter o.l. hos 
samarbeidsparter for å beskrive arbeidet. Mottakssenteret kan i tillegg bidra ved å lage 
oppdaterte oversiktslister til brukerne over steder der man kan hente smittevernsutstyr i både 
bydeler og randkommuner og formidle kontakt dersom brukeren trenger det.  

Hvordan bygningsmessig utforming kan understøtte smittevernsarbeidet  

Kjerneoppgavene for smittevernsarbeidet er per i dag: 
• Distribusjon av sprøyter/kanyler, samt annet smitteforebyggende materiell 
• Retur av brukte kanyler og annet smitteavfall 
• Informasjon om hygiene, riktig bruk av smittevernsutstyr og hvordan man kan beskytte 

seg mot smitte 
• Videreformidling til relevant helse- og sosialfaglig oppfølging og behandling 

I tillegg kommer informasjon om og opplæring i overdoseforebyggende tiltak slik som Switch 
(folie til røyking av heroin) og nalokson nesespray. Denne informasjonen og opplæringen skal 
kunne gis av alle på Mottakssenteret. 

På grunn av lokalisasjon (nærhet til trafikk og støy) og bygningsmessige forhold (inngang på 
motsatt side av bygget) har det vært lite rom for å utføre smittevernsarbeid i henhold til de to 
nederste punktene for kjerneoppgaver.  Det er ønske om at bygningsmessige endringer skal 
ivareta større deler av smittevernsarbeidet, slik at de som har behov for det skal kunne få 
lettere tilgang til samtale, rådgivning og de øvrige tjenestene ved mottakssenteret. 

Bevilgende myndigheter har uttrykt ønske om at smittevernsutstyr ikke skal deles ut fra en luke, 
men at brukerne skal inviteres inn for å få smittevernsutstyr sammen med mulighet for samtale 
og rådgivning. Dersom man ikke skal ha en utdelingsluke mot gata, kan man tenke seg to 
alternativer for utdeling: 1) Selvbetjening fra mottaksområdet, hvor det er personale tilstede til 
enhver tid, som gir mulighet for å samtale/rådgivning vedrørende det man henter. Selvbetjening 
vil imidlertid kreve at man tør å ta kontakt med personalet for rådgivning eller at man vet 
hvilken type utstyr man skal ha på forhånd. I tillegg vil det heller ikke ivareta hygieneaspektet. 2) 
Alternativt kan man spørre personalet i mottaksområdet om det utstyret man ønsker å få utdelt. 
Dette vil gi bedre mulighet for å få råd om hvilket utstyr som er riktig å bruke til ulike formål 
(eksempelvis intramuskulær eller intravenøs injeksjon) og det vil ivareta hygieneperspektivet. 
Imidlertid vil en slik løsning være mer ressurskrevende og sannsynligvis oppleves som en høyere 
terskel for å få utdelt smittevernsutstyr. Ingen av disse alternativene vil imidlertid ivareta 
kjerneutfordringene i dette arbeidet. 

Det er flere forhold som må ivaretas:  
 Det er per i dag gjennomsnittlig mellom 300 og 500 besøkende i smittevernsluka om 

dagen, et slikt antall er det ikke kapasitet til å ta i mot inne i bygget. Tall fra utdelingen 
av smittevernsutstyr i perioden 2017-2019 viser stigning i mengde utdelt utstyr fra år til 
år (se vedlegg nr.8). Selv om det jobbes for å desentralisere lavterskel 
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skadereduserende tjenester, er det per i dag ingen ting som tyder på at det vil bli færre 
besøkende i smittevernsluka ved Prindsen mottakssenter i løpet av nærmeste fremtid. 

 Det er en forutsetning at det skal være lav terskel for å kunne gjøre bruk av tjenesten. Vi 
vet at det for mange er viktig å kunne være helt anonyme når de henter 
smittevernsutstyr. Man frykter at disse vil unnlate å bruke tilbudet dersom de, 
eksempelvis, må inn i bygget for å få smittevernsutstyr. Dette vil øke risikoen for at 
smittevernsutstyr blir delt eller gjenbrukt, noe som vil øke risikoen for spredning av 
blodbårne smittestoffer. 

 I smittevernsluka kommer det mennesker fra alle samfunnslag og flere av disse er ikke i 
målgruppen, eller vil ikke identifisere seg med å være i målgruppen til de øvrige 
tjenestene ved Prindsen mottakssenter. Mange av disse vil sannsynligvis heller ikke være 
i målgruppen for desentraliserte tjenester i bydel. Det er viktig at disse også får enkel 
tilgang til smittevernsutstyr for å forebygge smitte. 

 Det forekommer situasjoner (eksempelvis gjenopplivning ved overdoser) der 
mottakssenteret må stenge på irregulær basis. For å opprettholde lav terskel og høy og 
stabil tilgjengelighet av smittevernsutstyr, må dette være tilgjengelig også ved stenging 
på grunn av slike uplanlagte situasjoner. 

 Med dagens ressurser vil det kun være mulig å drifte mottaksområdet på hverdager når 
det er full bemanning. For å opprettholde lav terskel og høy og stabil tilgjengelighet av 
smittevernsutstyr, må dette være tilgjengelig uavhengig av personalressurser forøvrig. 

 Det forekommer situasjoner (eksempelvis trusler og vold) som nødvendiggjør at noen 
personer vil måtte utvises for kortere perioder. Det er viktig at disse likevel får dekket 
sitt behov for smittevernsutstyr.  

 Erfaringsmessig er det mange brukere av Prindsen mottakssenter som kommer fra 
omkringliggende kommuner.  Brukerundersøkelsen ved Prindsen mottakssenter 2017 
viste at en tredel av brukerne av mottakssenteret oppgir å være utenbys fra. Selv om 
man jobber aktivt for at Oslos omliggende kommuner skal ta vare på sine egne 
innbyggere, så er det ikke noe som tilsier at dette tallet vil endres veldig i løpet av den 
nærmeste fremtid. Oslo er en storby og det vil alltid være et innslag av tilreisende som 
også gjør bruk av lavterskel tjenestene i byen. Vi har plikt til å gi alle besøkende 
nødvendige helsetjenester, deriblant utstyr for å forebygge allmennfarlige smittsomme 
sykdommer (jfr. Helse- og omsorgstjenestelovens §3-1, 1.ledd og Smittevernlovens §6-
1, 1.ledd og §6-2) og må derfor ha et tilbud som også dekker tilreisendes behov for 
smittevernsutstyr.  

Disse forholdene tilsier at det er nødvendig å fortsatt ha en smittevernsluke. Det er 
imidlertid både ønskelig og bygningsmessig mulig å lage en inngangsdør ved siden av 
smittevernsluka, noe om vil gi bygget en ny og lettere tilgjengelig hovedinngang til 
bygget og dets samlede tjenester. Dette vil både ivareta de som kun ønsker å få utdelt 
smittevernsutstyr og de som ønsker å få kontakt med personalet og andre tjenester ved 
mottakssenteret. Personalet kan også bedre ivareta personer med funksjonshemminger som 
kun ønsker smittevernsutstyr og som ikke ønsker å benytte bakdøren (med stolheis) ved å deIe 
ut smittevernsutstyr til dem direkte gjennom ny inngangsdør. I tillegg vil det gi et mer 
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velkomment inntrykk med hovedinngang fra Storgata side om side med smittevernsluka (se 
vedlegg nr. 9). Mer om dette under pkt 4.2.2. 

Ressurser for drift i henhold til nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder 
Mottaksområdet til Prindsen mottakssenter er i dag åpent for de som venter på tjenester fra 
Mottaksteamets feltpleie, hepatitt C – behandling eller oppfølging i åpningstiden på dag og 
kveldstid. 

Innenfor dagens rammer, er det mulig å utvide tilbudet i mottaksområdet i 1.etg på dagtid fra 
mandag til fredag ved full bemanning. Arbeidsfordelingen vil med dagens bemanning se slik ut:                    

 3 medarbeidere i dagstilling i oppfølgingstjenesten får endret ansvar og 
arbeidsoppgaver til å drifte mottaksområdet 

 2 medarbeidere i rullering fra Brukerrommet  
 1 frivillig representant fra RIO en dag i uken 

 
Dette vil gi en bemanning på 5 personer i mottaksrommet til å betjene de oppgavene som 
kreves. Imidlertid, vil en rullering av medarbeidere fra Brukerrommet kreve full bemanning på 
Brukerrommet. Det er å forvente at når mottaksområdet får den funksjonen det er tenkt å ha, så 
vil det være en stasjon som kan komme til å kreve mye av personalet, på samme måte som det 
krever mye av personalet inne på inntaksrommet i form av beredskap, tilstedeværelse, 
fleksibilitet, grensesetting, støypåvirkning, raske skifter osv. En må derfor forvente at en slik 
rullering vil kunne medføre økt slitasje på bemanningen dersom man ikke har tilstrekkelig 
personale og gode rutiner for hvordan disse oppgavene skal løses. 

Dersom mottaksområdet skal kunne gi et utvidet tilbud i åpningstiden utover bare på 
hverdager vil det kreves både omgjøring av stillinger og tilførsel av personalressurser. 
For å dekke behovet for tilstedeværende personell dag, kveld og helg, må de tre 
eksisterende dagstillingene endres til turnusstillinger, og det må i tillegg tilføres 
personalressurser tilsvarende 6 årsverk fordelt på dag, kveld og helg. 

Kompetanse 
Det vurderes behov for både sosialfaglig- og helsefaglig kompetanse i et åpnere mottaksområde 
med utvidede arbeidsoppgaver. I tillegg er det behov for erfaringskompetanse på alle nivåer i 
tjenesten, også i den brukernære delen av tjenesten. 

Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 
Det er utarbeidet en risikoanalyse i samarbeid med tillitsvalgte, verneombud som også er 
gjennomgått og diskutert i prosjektgruppa. Se vedlegg nr. 15. 

 

4.2.2 Ombygging av Mottaksområdet (1.etasje) i Prindsen mottakssenter. 

Prindsen mottakssenter ble opprettet samtidig som tiltaket flyttet inn i dagens lokaler i 2012 
ved en samlokalisering og samorganisering av flere eksisterende tjenester slik som Prindsen 
akuttovernatting, Koordinerende tillitspersoner, Oppsøkende tjeneste, Smittevern, Feltpleie og 
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Sprøyterom. Lokalene Sprøyterommet skulle disponere krevde større ombygging og ble ikke 
klart for innflytting før i 2014. Det har siden den gang vært flere omorganiseringer for å bidra til 
helhetlige og tilpassede tjenester til mottakssenterets målgruppe. I dag består Prindsen 
mottakssenter av 62 årsverk fordelt på følgende team: Akuttovernatting (18,85 årsverk), 
Mottaksteam (13,58 årsverk, bestående av feltpleie, hepatitt C klinikk og oppfølgingstjeneste) 
og Brukerrommet (22,66 årsverk, bestående av brukerrom og smittevern). I tillegg kommer stab 
med 5, 6 årsverk: renholdere, helsesekretær, HMS koordinator og psykolog. 

Det er et overordnet mål at personer som trenger bistand på grunn av rusproblemer skal bli 
møtt med spørsmålet «hva er viktig for deg?» og at tiltak gis i tråd med svaret. Videre, skal 
hjelpen være lett tilgjengelig og ubyråkratisk og understøtte folks ressurser og egeninnsats. 
Dagens bygningsmessige løsninger med en luke mot Storgata, inngjerdinger, stengte porter og 
inngang fra baksiden av huset gir et ugjestmildt inntrykk og synes ikke å understøtte disse 
overordnede målene.  

Hvordan bygningsmessige endringer kan øke tilgjengeligheten til tjenestene og 
understøtte det faglige arbeidet  
Dagens lokaler i Storgata 36C ble bygget som administrasjonsbygg til Christiania Gasværk i 
1883. Fasaden er verneverdig og bygget har klare begrensninger i bruk og ombyggingsøyemed. 
Prosjektgruppen har samarbeidet tett med Omsorgsbygg for å finne gode løsninger innenfor 
byggetekniske muligheter og begrensinger.  

I dagens lokaler disponerer Mottaksteamet halvparten av arealet i byggets 1. etasje (sørsiden av 
bygget, til høyre på tegningen). I tegningsforslaget er arealet som er åpent for besøkende 
markert med rosa, og arealet som er forbeholdt personalet markert med gult (se vedlegg nr.1). 

Hovedinngang og smittevernsluke: 
Dagens smittevernsluke med trapp og resepsjon ombygges ved at dagens lille ståltrapp 
opp til smittevernsluka fjernes, og at det lages en helt ny trapp slik at man får en 
smittevernsluke side om side med en hovedinngang fra Storgata. (Se vedlegg nr.9). De 
faglige vurderingene for å beholde en smittevernsluke mot Storgata er beskrevet under punkt 
4.2.1. Slik får man både ivaretatt de ulike hensynene ved smittevernsarbeidet (se punkt 
4.2.1) og ivaretatt målsettingen om å lette tilgangen til bygget og Prindsen 
mottakssenters øvrige tjenester. I tillegg vil inngangspartiet gi et mer velkomment 
inntrykk. Personer som både ønsker å gjøre bruk av tjenestene til Mottakssteamet og 
Brukerrommet kan henvises til Brukerrommet via utgang til bakgården som ligger side 
om side med inngangen til Brukerrommet. Likeledes vil brukere av Brukerrommet som 
har behov for øvrige tjenester ved Mottakssenteret kunne geleides gjennom intern 
gjennomgang til Mottakssenterets øvrige lokaler. For den enkelte bruker vil derfor 
prinsippet om «èn dør inn» bli ivaretatt. For beskrivelse av vurdering av Brukerrommets 
«brukerflyt» og behov for separat inngang og utgang, se pkt 4.1.2.  

Mottaksområdet og dets disponering av rom 

I mottaksområdet vil de besøkende ha tilgang til samtalerom, HC-toalett og 2 feltpleiestuer, der 
det ene vil bli brukt til hepatitt C klinikken på dagtid. I tillegg er det i 1.etg. avsatt plass til 
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kontor til feltpleiens lege, helsesekretær, et skyllerom, hepatitt C koordinator, kontor til 
hepatitt C klinikkens lege, teamleder for Mottakssteamet, teamleder for Brukerrommet, 
samtalerom, 4 arbeidsstasjoner til hepatitt C klinikken og 3 arbeidsstasjoner til oppfølgings- 
/mottaksområdets personale. (vedlegg nr.10 og 11). 

Mottaksområdet og dets innhold av tjenester 

Som i dag, vil man få utdelt gratis smittevernsutstyr, i tillegg vil man kunne låne toalett og 
telefon og få tilbud om smittevernssamtale.  Som i dag, vil man kunne få opplæring i førstehjelp 
og utdeling av nalokson nesespray av alle team på huset. Dette vil imidlertid bli lettere 
tilgjengelig når man får direkte tilgang til huset i stedet for å bli sendt rundt bygget for å få slik 
opplæring. Denne «omveien» er ofte for lang for mange. Som tidligere, vil man få bistand til å 
reise hjem og etablere kontakt med hjelpeinstanser i hjemkommune, i tillegg til tilbud om 
feltpleie, lege, psykolog, informasjon, samtaler, veiledning og brukerrom. Alt dette vil imidlertid 
bli lettere tilgjengelig og føles mer velkomment med en hovedinngang fra Storgata. Man ser 
også for seg at det bør være mulig å ha tilgjengelig PC’er og hvilestoler, men dette vil avhenge 
av hvor mye plass og ressurser som vil være tilgjengelig. Det er også ønskelig å kunne invitere 
inn ulike aktører som =Kaffe, Gatejuristen, NAV, m.fl. på regelmessig basis for å informere om 
sine tjenester og bidra til å formidle kontakt med aktuelle instanser. 

Personalet i mottaksområdet vil få følgende arbeidsoppgaver: 
 Svare telefon 
 Låne ut telefon 
 Åpne port og dør 
 Vise gjester dit de skal 
 Ta imot varer 
 Hente utstyr på lager i kjeller 
 Hjemreisearbeid 
 Dele ut smittevernsutstyr 
 Smittevernveiledning og samtaler 
 Opplæring i bruk og utdeling av nalokson nesespray 
 Samtale med bruker/ gjest 
 Tilgjengelige pc’er for målgruppa – hjelp til å bruke 
 Servere drikke 
 Låne ut toalett og ha oppsyn med/ passe på grunnet overdosefare  
 «Miljøterapeutisk ordensvakt» 
 Livreddende førstehjelp 
 Tilkalle ambulanse 
 Tilkalle politi ved trusler/ vold 

Øvrig (om)disponering av rom: 

Kjelleren vil inneholde felles lagringsplass (teamvise/etasjevise lager må reduseres til et 
minimum), garderobe til alle og vaskerom til renholdspersonalet. 

Andre etasje er vedtatt opprustet og ombygget når arbeidet i første etasje er ferdig og vil 
inneholde akuttovernatting, felles kjøkken for hele mottakssenteret og felles pauserom for alle 
ansatte på mottakssenteret.  
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Tredje etasje vil inneholde felles møterom, psykologkontor med tilgang rett fra trapp og to 
dører, HMS-koordinator, miljøterapeut i stab, institusjonsleder og disponibel kontorplass til 
skrive-/stillearbeid/student/prosjekt/små møterom 

Konkret gjennomføring av ombygging 

Gjennomføring av drift under ombygging 

Det er en overordnet målsetning å opprettholde drift ved etablering av nytt inhalasjonsrom. 

Ved ombygging av ny luke/inngangsparti og inntaksrom planlegges arbeidene etter å ha minst 
mulig stengetid. Målsettingen er at brukerrom og (provisorisk) luke er operativ gjennom hele 
ombyggingsperioden. Det er mulig at dagens smittevernsluke kan opprettholdes – dvs. at 
inngangen og luka ikke trekkes lenger inn i mottaksområdets areal. Det er i følge Omsorgsbygg 
mulig å lage trapp uten å ta av gulvarealet i mottaksområdet dersom porten kan stå åpen og 
eventuelt erstattes av et nedrullbart gitter ved stengetid. 

Ferdigstillelse av ombyggingen til 01.12 avhenger av at en romplan er klar i løpet av 
august. Omsorgsbygg kommer til å bruke 4-6 uker på å tegne og anskaffe, deretter skal 
jobben gjøres sammen med full drift.  Erfaringsmessig krever ombygging under drift 
lenger tid.  

Risikoanalyser og tiltak i henhold til disse 

Det er utarbeidet en risikoanalyse i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud som også er 
gjennomgått og diskutert i prosjektgruppa. Se vedlegg nr. 15. 

 

4.2.3 Åpning av adkomstområdet og bakhagen til Prindsen mottakssenter 

Det er et overordnet mål å få et åpnere og mer velkomment mottakssenter. Personer som 
trenger bistand på grunn av rusproblemer skal bli møtt med spørsmålet «hva er viktig for deg?» 
og tiltak skal gis i tråd med svaret. Videre, skal hjelpen være lett tilgjengelig og ubyråkratisk og 
understøtte folks ressurser og egeninnsats. Dagens bygningsmessige løsninger med en luke mot 
Storgata, inngjerdinger, stengte porter og inngang fra baksiden av huset gir et ugjestmildt 
inntrykk og synes ikke å understøtte disse overordnede målene. Det har derfor blitt foreslått å 
åpne portene til bakgården, også kalt «adkomstområdet til Brukerrommet», i Mottakssenterets 
åpningstid. Videre er det blitt foreslått å åpne mottakssenterets bakhage til benyttelse for 
mottakssenterets besøkende i senterets åpningstid.   

Mottakssentrene i Norge har siden oppstart hatt et nært samarbeid med politiet om hvordan 
politiet opptrer, og hva de skal prioritere rundt et senter der målgruppen er innbyggere med 
omfattende bruk av illegale rusmidler.  Uteområdet/ «vernesonen» er ikke et lovtomt rom. 
Prindsen mottakssenter har et tett samarbeid med politiet om trusler, vold og alvorlig 
kriminalitet både inne på senteret og i senterets uteområde. Lavterskeltiltak, slik som Prindsen 
mottakssenter, tar i mot personer som ofte representerer offentlig sjenanse og bare ved å gjøre 
avtale om en «vernesone» kan man muliggjøre at personer i lavterskeltiltakenes målgruppe 
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faktisk kan gjøre bruke av tiltakene. Per i dag omfatter «vernesonen» til Prindsen mottakssenter 
de tilliggende fortauene rundt bygget, nærmere bestemt i hjørnet Storgata / Hausmannsgate.  
Ved å åpne adkomstområdet og bakhagen, tenker man at man forstørrer denne 
«vernesonen» og samarbeidet med politiet til også å inkludere disse områdene og 
dermed kan ha et mer velkomment mottak som også avlaster fortau og nabolag. 

Faglige vurderinger som ligger til grunn for valgene 
Et åpnere og mer velkomment mottakssenter er en av forutsetningene for å gi et utvidet 
og bedre tjenestetilbud. Ved å ønske velkommen kan man fremme dialog, tillitt, bli kjent og 
slik fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov, kartlegging av hva som 
er viktig for den enkelte og fremme samarbeid mellom den enkelte innbygger og aktuelle 
instanser.  

Innhold i tjenesten  
Uteområdene (adkomstområdet og bakhagen) er slik tenkt som en forlengelse av 
mottaksområdet/foajéen i mottakssenteret og vil således kunne fungere som avlastning 
for et lite areal inne i byggets 1.etasje og gi en avlastning for nabolaget. Det vil også være 
et sted å vente dersom det er kø til de ulike tjenestene ved mottakssenteret, slik som feltpleien 
og Brukerrommet. Bakhagen bør inneholde sittegrupper med belysning der man kan røyke, ha 
sosialt samvær, være arena for rekreasjon og arena for dialog med helse- og sosialfaglig 
personell ved mottakssenteret. Man vil kunne arrangere ulike kurs der slik som opplæring i 
førstehjelp, switch og bruk av nalokson nesespray. Man kan invitere inn brukerforeninger, 
samarbeidspartnere og andre aktuelle instanser slik som aktivitets- og arbeidsformidling og 
arrangere ulike markeringer, slik som verdens overdosedag og andre årstidmarkeringer.  

Tilgang til adkomstområdet og bakhagen 
«Adkomstområdet» vil kunne tilgjengeliggjøres ved at porten fra Hausmannsgate står åpen i 
mottakssenterets åpningstid. Se vedlegg nr.12 for skissering av «flyt» av besøkende til og fra 
mottakssenterets ulike tjenester og adkomstområdet på baksiden av huset.  

Adkomst til bakhagen vil kunne tilgjengeliggjøres i mottakssenterets åpningstider gjennom å 
åpne eksisterende dør inn til bakhagen fra bakgården/ adkomstområdet fra Hausmannsgate. 
Alternativt kan bakhagen tilgjengeliggjøres gjennom port fra Storgata. Dersom denne 
adkomsten skal kunne brukes må det settes opp en kjøreport til etter inngangen til «bakhagen» 
som er lukket når porten mot Storgata er åpen og åpen når porten mot Storgata er lukket. Dette 
for å forhindre opphopning av folk i kjørefeltet definert som branngate og krav til fri ferdsel for 
alle utrykningskjøretøy samt for å forhindre at denne «blinde» gaten blir brukt som offentlig 
toalett etter mottakssenterets åpningstid. Se vedlegg nr.13 for hvordan dette kan illustreres.  

Forutsetninger for å kunne åpne uteområdene 
Erfaringer har vist at å åpne portene fort kan gi en uoversiktlig situasjon med mye 
oppsamling av mennesker, trusler og vold både mellom besøkende og rettet mot 
personalet, uro og overdoser. En forutsetning for å kunne åpne opp uteområdene for 
besøkende er derfor at det må være tilstrekkelig bemanning til at et personale kan 
fungere som «miljøterapeutisk ordensvakt». En slik «miljøterapeutisk ordensvakt» er 



23 
 

nødvendig for å sikre ro, håndtere overdoser, psykoser og andre sykdomstilstander, tilkalle 
politi ved uønsket adferd og ikke minst for å bidra til relasjonsbygging og kontaktetablering 
mellom de besøkende og tjenesteapparatet. En av de som jobber i mottaksområdet inne vil 
derfor måtte være ansvarlig også for uteområdene. Således vil man, med dagens bemanning, 
bare kunne åpne opp uteområdene i mottakssenterets åpningstider på hverdager når 
man har full bemanning. Videre må personalet være omforent for hvilken adferd som skal 
kunne aksepteres og hvilken adferd som ikke skal kunne aksepteres i mottakssenterets 
uteområder. Denne grenseoppgangen må trekkes mot sikkerhet for besøkende og personale.  
Videre må man sikre at alarmsystemet også fungerer i uteområdene og at personalet enkelt skal 
kunne rømme inn i bygningen dersom sikkerheten er truet og politiet uteblir. (Se forøvrig 
vedlagte risikoanalyser, vedlegg nr. 16 og 17) 

Risikoanalyse og tiltak i henhold til denne 
Det er utarbeidet risikoanalyser for adkomstområdet og bakhagen i samarbeid med tillitsvalgte 
og verneombud som også er gjennomgått og diskutert i prosjektgruppa. (Se vedlegg nr 16 og 
17). 
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5.0 Budsjett 
Tilskudd til bygningsmessige endringer                                   + 5.000.000 
Ventilasjon (alternativ 3) budsjettert til             - 1.420.000 
Gjenværende beløp til resterende  ombygging:                   = 3.580.000 

Tilskudd til forprosjektering                                                          + 1.300.000         
Prosjektstilling                         - 280.000    
Tjenestereise til Harm reduction konferanse i Porto      - 20.000  
Tjenestereise til Strasbourg                               - 20.000  
Gjenværende beløp til forprosjektering:   = 980.000 

Tilskudd til 2 medarbeiderstillinger (Brukerrommet)                   +1.100.000  
2 medarbeiderstillinger       -1.100.000 
(opprettet 100% miljøterapeut og 100% sykepleierstilling   
 i turnus - ansatt – ikke begynt)                                                                  
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6.0 Oppsummering 
Brukerrommet åpnet opp for inntak av andre rusmidler i tillegg til heroin og andre inntaksmåter 
enn injisering for allerede registrerte brukere av det tidligere Sprøyterommet den 01.04.19. Fra 
juni har man også begynt med registrering av nye brukere.  

Innstallering av nytt ventilasjonsanlegg til inhalasjonsrommet er i prosess med forventet 
ferdigstillelse tredje uken i august og tentativ åpning av inhalasjonsrommet 31.08.19. For å 
kunne utøve lovpålagt adgangskontroll, ivareta ro, sikkerhet og anonymitet, bør Brukerrommet 
beholde egen inn- og utgang.  

Prindsen mottakssenter ønsker å forbedre smittevernsarbeidet og øke tilgjengeligheten til 
senterets øvrige tjenester. Tjenesten skal ivareta flere faktorer; svært mange daglige 
besøkende, sikre lav terskel og høy og stabil tilgjengelighet av smittevernsutstyr og å ivareta 
både de som ønsker flere tjenester ved mottakssenteret og de som kun ønsker å hente utstyr på 
anonym basis. Alle disse faktorene nødvendiggjør å fortsatt ha en smittevernsluke. 

Det er både ønskelig og bygningsmessig mulig å lage en inngangsdør ved siden av 
smittevernsluka for å gi en enkel tilgang til mottakssenteret fra Storgata. Dette vil gi en ny og 
lettere tilgjengelig hovedinngang til bygget og dets samlede tjenester, og vil både ivareta de 
som kun ønsker å få utdelt smittevernsutstyr og de som ønsker å få kontakt med personalet og 
andre tjenester ved mottakssenteret.  

Det er ønskelig å åpne adkomstområdet til Brukerrommet fra dagens lukkede port i 
Hausmannsgate og med mulighet for tilgang til bakhagen. Et utvidet uteområde er slik tenkt som 
en forlengelse av mottaksområdet/ foajéen i mottakssenteret, og vil således kunne fungere som 
avlastning for et lite areal inne i byggets 1.etasje samt for fortau og nabolag og bidra som 
relasjonsskapende arena.  

Med dagens bemanning vil man bare kunne åpne opp mottaksområdet og uteområdene i 
mottakssenterets åpningstider på hverdager med full bemanning. 

En plan for ombygging av Prindsen mottakssenters 1.etasje bør være klar i løpet av august 2019 
dersom det skal være mulig å ferdigstille bygningsarbeidene innen desember 2019. 
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7.0 Relevante dokumenter 
Byrådets strategiske plan for rusfeltet i Oslo, 2018 
Brukerromsloven, 2019 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-a-apne-for-injisering-av-flere-narkotiske-
stoffer-pa-
sproyterom/id2618541/?fbclid=IwAR00dpcsv634uqpas6KX0Ukp6pisSuwewrgqcZ_VrlFNYwD-
82k_zH9gKPc 

Helhetlig gjennomgang av feltpleietilbudet, 2019 
Tiltaksplan for sentrumsarbeidet 2018-2021 
Nasjonal Rusmelding 
Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika 
Nasjonal overdosestrategi 
Kommunal russtrategi  
Helhetlig russtatistikk 
Bruker Plan 
Handlingsplan mot åpne russcener 
Rutiner for samarbeid om bekjempelse av rusrelatert hepatitt C i Oslo 
Nasjonal handlingsplan mot hepatitt C 
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8.0 Vedlegg 

Vedlegg 1-13: Tegningsforslag og figurer 
Vedlegg 14-17: Risikoanalyser 


