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Høringssvar: Høring- 16/4076 Høring - forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høring om forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll. NSF har vært 
positiv til en utvidelse av programmet og har ment at dette bør være et nasjonalt program. 

Tidligere evaluering (SIRUS) viser at erfaringen har vært god for de som klarer å gjennomføre programmet. Det er 
derfor bra at forskriften kommer og vil legge til rette for en permanent og landsdekkende narkotikaprogram med 
domstolskontroll (ND). Mennesker med rusmiddelproblemer trenger først og fremst hjelp, ikke straff.

Domfelte har i større grad psykiske og somatiske lidelser, rusmiddelproblemer og dårlig helse enn befolkningen for 
øvrig. NSF mener at ND har bra innhold og langt på vei tilbyr et helhetlig rusbehandlingsprogram. Forskriften bør derfor 
i større grad gjenspeile grunnleggende helse- og rusfaglige holdninger og kunnskap. NSF mener at de som faller ut og 
ikke mestrer programmet ikke bør møtes med straff og sanksjoner. Den samordning ND tilbyr gjennom tverrfaglig 
oppfølging, bolig, arbeid / aktivitet og kontroll burde ikke fratas de som kanskje trenger det mest. 

Et forsterket tilbud i helsesektoren bør være førstevalget fremfor overføring til straff og justissektoren. NSF mener det er 
bra at ordningen åpner for vurderinger underveis.  NSF mener at oppmøte i påvirket tilstand, manglende eller upresist 
fremmøte i større grad skal medføre forsterket hjelpetilbud og samarbeid med behandlingsapparatet.» NSF mener 
videre at formuleringen «vise evne og vilje til å forandre rusatferd ………» representerer en moralsk tilnærming som er 
foreldet. Formuleringen er med på å underkjenne den kompleksiteten avhengighetsproblematikk representerer for den 
det gjelder. 

NSF støtter forslaget til endring i straffeprosessloven § 12 der oppfølgingen av programmene legges til et begrenset 
antall domstoler, med forbehold om at kriminalomsorgen dekker reiseutgifter for de domfelte. 
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Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge 
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