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Meðfylgjandi umsögn stjórnar HIV Ísland til velferðarnefndar Alþingis um breytingu á lögum 

um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, með síðari breytingum (neyslurými). Þingskjal 1135 -  

711 mál.

HIV Ísland bendir á að hættan að smitast af smitsjúkdómum er margfalt meiri þegar 

einstaklingar nota sprautubúnað sem er óhreinn eða notaður við ótryggar aðstæður. HIV er 

hættulegasti smitsjúkdómurinn. Það hefur mikil og alvarleg áhrif á tilveru fólks út allt lífið að 

smitast af HIV og kostnaðurinn fyrir samfélagið er gríðarlegur. Tæplega 450 manns hafa verið 

greind með HIV frá upphafi, frá því um miðjan níunda áratuginn, fjórðungur allra HIV 

jákvæðra hér á landi hafa smitast við að sprauta sig í æð með notuðum sprautubúnaði.

Einstaklingar með margþætta greiningu fíkni- og geðsjúkdóma auk alvarlegra smitsjúkdóma 

eru líklega einna verst setti hópurinn í samfélaginu og hann fer stækkandi. Þessi hópur er í 

áhættu varðandi heimilisleysi, fátækt og ofbeldi og er auk þess útsettur fyrir miklum 

fordómum, bæði meðal almennings og fagfólks.

Stjórn HIV Ísland lýsir sig fylgjandi frumvarpinu. Hugmyndafræði skaðaminnkunar er það sem 

neyslurými eins og hér um ræðir byggir á. Inntak þess um neyslurými sem fela í sér aðstæður 

til að neyta ávana- og fíkni efna við öruggar aðstæður. Markmiðið er að draga úr 

heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum afleiðingum notkunar efnanna. Neyslurými 

hafa verið starfrækt víða í Evrópu og er nærtækasta dæmið þess í Noregi en neyslurými 

(spr0yterommet) hafa verið til staðar bæði í Oslo og Bergen síðustu ár með góðri reynslu.

https://www.oslo.kom m une.no/getfile.php/1327703-

1424859016/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Rusomsorg/Metodebok%20spr%C3%B8yterom.pdf

Að auki vill stjórn HIV Ísland leggja til að notendum neyslurýmanna sem eru smitaðir af HIV 

standi ávallt til boða aðstoð við að taka HIV lyfin sín, því þeir sem eru á lyfjameðferð og taka 

lyfin sín reglulega eru ekki smitandi. Neyslurými sem hér um ræðir væri prýðisvettvangur til 

að ná sambandi við þennan veikasta hóp í form i hraðgreiningarprófa við HIV og lifrarbólgu C, 

lyfjatöku, geðlæknaþjónustu, einstaklingsbundinni ráðgjöf og upplýsingum um uppbyggileg 

úrræði. Forsendan fyrir árangursríku úrræði felst í nánu samstarfi heilbrigðisyfirvalda og 

viðkomandi sveitarfélags um þverfaglega þjónustu í úrræðinu, eftirfylgd og 

einstaklingsmiðaða nálgun. Með sama hætti er nauðsynlegt að meðfylgjandi reglugerð feli í 

sér nákvæma lýsingu á starfsemi neyslurýmanna.

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1327703-1424859016/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Rusomsorg/Metodebok%20spr%C3%B8yterom.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1327703-1424859016/Innhold/Helse%20og%20omsorg/Rusomsorg/Metodebok%20spr%C3%B8yterom.pdf


HIV Ísland leggur til að koma á fó t neyslurýmum fyrir umræddan hóp og komið verði til móts 

við þessa ósk. Með því er hægt að stuðla að bættri heilsu, líðan og auknum tækifærum fólks 

með fíknivanda til að sækja sér faglega og fordómalausa aðstoð.
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