
Det er over et år siden, at der var flertal i det norske Storting for at ændre 
radikalt på stof-lovgivningen. Siden er der nedsat et udvalg, som skal 
komme med anbefalinger. Imens kører stofdebatten for fulde gardiner.
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Reformen af  
stoflovgivningen i 

Norge - hvor langt er 
debatten efter et år?
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En god reform tager tid. Det synes at være udgangs-
punktet for den stof-reform, som er undervejs i Norge. 
 
I december 2017 blev et flertal i det norske parlament, 
Stortinget, enige om at nedsætte et udvalg, som skal 
se på, hvordan man kan ændre stoflovgivningen i lan-
det, så der ikke længere er fokus på at straffe stofbru-
gerne, men i stedet på at hjælpe dem med behandling 
for deres stofbrug. 

Der var for alvor momentum, fordi landets ledende rege-
ringsparti, Høyre, valgte at ændre sin holdning til, hvor-
dan stofbrugere skal mødes. Nu skulle der fokuseres 
langt mere på, at mange afhængige stofbrugere er syge 
og har brug for egentlig behandling.

Lang vej før reform
Forandring kommer dog ikke til at ske fra den ene dag til 
den anden, vurderer Thomas Clausen, der er professor 
ved Senter for Rus og Avhengighetsforskning.
“Jeg regner ikke med, at der kommer reelle lovændrin-
ger før 2020,” siger Thomas Clausen.
Han forklarer, at der lige nu ikke er klarhed om, hvilken 
retning udvalget, som går under navnet Rusreformutval-
get, vil gå. Det skal blandt andet finde ud af, om det vil 
anbefale en reform, der ændrer tilgangen til alle slags 
stoffer, bløde som hårde, eller om de vil udvælge be-
stemte typer af stoffer. Derudover er der en lang række 
andre forhold, de også skal forholde sig til.
“Vi ved ikke, om de ender med en ”one size fits all”, eller 
om de ender med forskellige løsninger, således at der er 
én type regler for teenagere, en anden for afhængige per-
soner og en tredje for rekreative brugere. Det er udvalget i 
gang med at diskutere,” forklarer Thomas Clausen.
Det er også et spørgsmål, om der rent faktisk skal foregå 
en afkriminalisering af stofbrugere. Regeringen vil nem-
lig ikke selv bruge ordet afkriminalisering. I stedet bruger 
regeringens ministre variationer over denne sætning, 
som også er Rusreformutvalgets mandat:
“Regeringen vil gennemføre en stof-reform for at sikre et 
bedre tilbud til misbrugere, så ansvaret for samfundets 
reaktion på brug og besiddelse af ulovlige stoffer til eget 
brug overføres fra retsvæsenet til sundhedsvæsenet.” 
Det er dog også udvalgets opgave specifikt at se på, 

hvilke erfaringer de portugisiske myndigheder har haft 
med deres model, som anses for at være en model, der 
afkriminaliserer brugerne. 

Mange dødsfald
Thomas Clausen vurderer, at stofdebatten i Norge lang-
somt har ændret sig, dels på grund af de mange ngo’er, 
som deltager i debatten, og dels fordi de to største parti-
er i Norge, Høyre og Det Norske Arbeiderparti, har æn-
dret holdning, således at de nu går ind for en tilgang 
med fokus på behandling. Norge har ellers været kendt 
for at være et af de lande i Europa med strengest narko-
tikalovgivning. Den hårde tilgang til stoffer har dog ikke 
haft en gavnlig effekt for de mennesker, som er i et af-
hængighedsforhold. Ifølge det norske Folkehelseinstitut 
døde der i gennemsnit 263 mennesker om året af en 
overdosis i Norge fra 2003 til 2015. Norge ligger derfor 
på tredjepladsen i Europa over lande med flest overdo-
ser per indbygger, kun overgået af Sverige og Estland.

De mange dødsfald har da også været debatteret heftigt 
de seneste år. Det fortæller Arild Knutsen, der er for-
mand for Foreningen for Human Narkotikapolitikk – en 
organisation, som repræsenterer stofbrugerne.
“Mange mennesker, der dør af overdoser, er menne-
sker, der injicerer amfetamin, og som bruger heroin en 
gang imellem. De overdoserer let, fordi de ikke har den 
samme høje tolerance som dem, der bruger heroin hele 
tiden,” siger Arild Knutsen og fortsætter:
“Den behandling, vi har til dem lige nu, er, at de kan kom-
me i almindelig substitutionsbehandling. Men der kan vi 
kun tilbyde dem buprenorphin eller metadon. Og så gør 
vi dem i stedet afhængige af opioider, selvom de til at 
starte med var afhængige af amfetamin.”

Arild Knutsen har derfor foreslået, at amfetamin-af-
hængige kan få ADHD-medicin som substitutionsbe-
handling. I dag skal man være stoffri i tre måneder og 
herefter have stillet diagnosen ADHD, før man kan få 
adgang til ritalin. Afhængighed af amfetamin er nemlig 
ikke en adgangsbillet til ritalin på samme måde, som 
afhængighed af heroin er en adgangsbillet til substi-
tutionsbehandling med buprenorphin eller methadon.  

Lise Møller Schilder er journalist 
Foto: Julie Hellesøe
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Inspiration fra Danmark
Arild Knutsen har også foreslået andre tiltag. En del af 
dem har han set udført i Danmark. Blandt andet har han 
været i Aarhus Kommune for at se på, hvordan de har 
gjort livet mere tåleligt for de mest udsatte stofbrugere.
“Vi besøgte Nåleparken i Aarhus, som er et fristed for 
stofbrugere. Bagefter foreslog jeg, at vi indførte noget 
tilsvarende i Norge, og det har medført en masse debat 
i aviser og tv,” siger han.

Arild Knutsen forstår godt, at almindelige mennesker 
ikke bryder sig om at have stofbrugere i deres område, 
og det er også derfor, at han godt kunne tænke sig, at 
der var nogle områder, hvor brugerne kunne være uden 
at blive udsat for konstant chikane af myndighederne.“I 
stedet for hele tiden at sige: ”Du kan ikke være her”, skal 
der være et sted, hvor man kan sige: ”Her kan du gå 
hen.” Det er jo også en del af afkriminaliseringen.”

Et andet tiltag, som også findes i Danmark, er heroin
klinikker, hvor stofbrugere af heroin, der har flere forsøg 
bag sig på at blive stoffri, kan få udleveret stoffet. Det har 
også været debatteret i Norge. Og nu er man nået frem 
til, at ordningen skal testes. Det er Senter for Rus- og 
Avhengighetsforskning, der skal komme med et forslag 
til plan for, hvordan det skal gøres, fortæller professor 
Thomas Clausen. Men det er også en proces, der ta-
ger sin tid. “Vi skal komme med et forslag til, hvordan 
heroinunderstøttet behandling skal etableres. Der har 
vi deadline i april. Derefter skal Sundheds- og Social-
styrelsen komme med deres anbefalinger til regeringen. 
Derefter skal forslaget i høring. Så skal budgettet disku-
teres, og derefter kan det blive etableret. Så det kan ikke 
ske før 2020,” forklarer han.

Fra Skandinavien til Portugal
Den danske og norske stofpolitik ligger dog ikke ret langt 
fra hinanden. Det vurderer Esben Houborg, der er lektor 
ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Univer-
sitet. Han forklarer, at man generelt i Skandinavien har 
praktiseret en streng rusmiddelpolitik, som ligger meget 
langt fra den politik, som praktiseres i Portugal. 
"Den danske narkotikalovgivning ser sådan ud i dag, at 
vi har et forbud mod stoffer, og som udgangspunkt skal 
alle have en bøde. Undtagelsen er, hvis man er fattig 
og stofafhængig. Så kan man slippe med en advarsel. 
Det er så op til politiet at vurdere, hvornår det er tilfæl-
det. Men det kan jo være ret svært for politiet at vurdere, 
hvem der er afhængig, og hvem der blot er bruger," for-
klarer Esben Houborg og fortsætter:
"Jeg undrer mig over, at landene i Norden, med den i 
øvrigt meget veludbyggede velfærdsstat, er så restrikti-
ve på det her område," siger han.

Portugal kommer formentlig til at være det 
land, hvor udvalget finder mest inspiration. Til 
februar skal Rusreformutvalget fra Norge på 
studietur dertil, for Portugal er kendt for at 
have afkriminaliseret besiddelse af alle typer 
stoffer til eget brug. 

I 2018 vedtog landets parlament desuden, at medicinsk 
cannabis skal være lovligt, således at det kan sælges på 
apoteket til mennesker, der har fået en recept af lægen. 

Portugal er dog mest kendt for i 2001 at have afkrimina-
liseret brugere af hårdere stoffer. Det var et forsøg på at 
bekæmpe den heroin-epidemi, som havde hærget lan-
det i 80’erne og 90’erne, og det virkede. Alle undersø-
gelser har siden vist, at lovgivningen har haft en positiv 
effekt, således at både dødeligheden blandt stofbruge-
re, smittede med HIV og antallet af alvorligt afhængige 
stofbrugere er markant reduceret. Loven fungerer på 
den måde, at folk, der bliver taget af politiet med stoffer 
til eget forbrug, enten får en advarsel, en lille bøde eller 
bliver bedt om at møde op foran en lokal kommission, 
der består af en læge, en advokat og en socialrådgiver. 
De rådgiver så om, hvor man kan få hjælp til at stoppe 
med sit forbrug. 

Mange organisationer skaber debat
Ud over turen til Portugal skal Rusreformutvalget også 
besøge flere byer i Norge på en høringsturné, så man 
får hørt så mange borgere og organisationer som muligt, 
der ønsker at komme med input. Det er også en af grun-
dene til, at tingene tager tid. For der er mange, som er 
interesserede i, hvordan reformen ender med at se ud. 
Det skyldes ikke mindst, at stofdebatten også har fyldt 
en del politisk. Det var blandt andet et af emnerne under 
valgkampen til Stortinget i 2017.

“Mod slutningen af valgkampen talte flere af partilederne 
om, hvordan vores samfund bedst kan hjælpe de men-
nesker, som har flest udfordringer, herunder stofbruge-
re. Så samlet set har der været en del opmærksomhed 
på området,” siger Thomas Clausen.

Der mangler da heller ikke organisationer, som har en 
holdning til området. Der er i alt fem organisationer, 
som repræsenterer stofbrugerne. Deres holdninger 
spænder fra afholdenhed til ønsket om fuld legalisering 
af alle stoffer.

Foreningen for Human Narkotikapolitikk er blandt de or-
ganisationer, der ønsker fuld legalisering.
“Når stofferne er ulovlige, betyder det, at brugerne læg-
ger penge i hænderne på kriminelle, og det er ikke godt. 
Det gør også stofferne meget dårligere. Når pengene 
går til mafiaen, bliver narkoen meget hårdere, ligesom 
dengang alkohol var ulovligt. Dengang døde folk også 
oftere, og flere mennesker blev afhængige, fordi alkoho-
len var så stærk og ofte også forurenet, ligesom stoffer-
ne, som sælges på gaden i dag, ofte er forurenede. Vi vil 
have, at folk kan gå på apoteket for at få mere sikre og 
mildere stoffer,” siger Arild Knutsen.

Han er glad for, at debatten fylder så meget, som den 
gør i dag, også selvom det er de færreste politikere, der 
ønsker en legalisering. For meget har ændret sig på for-
holdsvis få år. “Det er en fantastisk tid at leve i. Vi kan 
se, at hele samfundet, hele landet har ændret holdning 
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til stofpolitikken. Stofafhængighed bliver ikke længere 
anset for at være en forbrydelse,” siger Arild Knutsen.

Medlemmerne af Rusreformutvalget afspejler ligeledes, 
at stofbrugerne også har en stemme, som skal tages 
alvorligt. Udvalget har i alt 10 medlemmer, og to af de 
medlemmer repræsenterer brugerne. Der har godt nok 
været en debat om, hvorvidt det var de rigtige bruger-
repræsentanter, som var blevet valgt. Men både Arild 
Knutsen og Thomas Clausen mener, at de valgte er ud-
mærket kvalificeret til opgaven. 

Rusreformutvalget skal fremlægge sine forslag senest 
den 31. december 2019. Herefter skal forslagene disku-
teres i Stortinget, før det afgøres, hvordan reformen i sin 
endelige udformning kommer til at se ud.
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