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SAMMENDRAG 
Det er svært mye rusing blant de unge i Harstad. De 
ruser seg på piller, ecstacy, cannabis og mange andre 
rusmidler og på en sånn måte at det skremmer selv de 
gamle rusavhengige som har ruset seg i mange år. Dette 
gjør at de voksne rusavhengige ikke vil ha noe med dette 
ungdoms rusmiljøet å gjøre. Dermed mistes mye 
potensiell læring i trygg bruk av de forskjellige 
rusmidlene. 

Rapport utarbeidet av Linda Skavberg og Vidar 
Hårvik 
 

 



 

 

Rapport brukerutstyrs utlevering Harstad 
 
Det er delt ut mellom 5-6 000 brukerutstyr siden oppstart og det er ca. 35 faste brukere som benytter seg 
av tilbudet. Teamet deler også ut naloxone nesespray men dette er det mindre etterspørsel etter. Det 
deles ut poser med 20 sprøyter og 40 nåler + alcovipes og brukergruppen har stor alders spredning, fra 25 
til 70 + år. 
 
En interessant erfaring er at brukerne trodde ikke de kunne velge for eksempel kanyle størrelse og trodde 
de måtte ta til takke med det kommunen hadde bestemt at de skulle kunne få. Mange i brukergruppen 
trenger mindre nåler for eksempel 10 -12 mm istedenfor 16 mm som er det vanlige. Brukerne ble derfor 
svært positivt overrasket da de forstod at teamet var opptatt av hva de hadde behov for og trengte i sin 
hverdag, noe som nok har vært med på å gi brukerutstyrs utleveringen et godt rykte i miljøet.  
 
Teamet tar også imot brukte sprøyter i gule sprøytebokser og leverer disse inn på apoteket for 
destruering. De alle fleste som henter brukerutstyr er flinke til å bruke de gule boksene og levere dem 
tilbake. Det er derfor ikke tvil om at tilbudet har redusert antall brukt injeksjonsutstyr som ellers ville 
havnet som vanlig søppel med den smittefare det ville ha innebåret. 
 
Tilbudet åpnet 6 april, men hadde ingen besøk før etter ca. 5 uker. Dette har nok også sammenheng med 
den skjulte formen som rusmiljøet i Harstad har hatt i mange mange år. Teamet fikk senere fikk vite at en 
annen årsak var at brukerne syntes det var vanskelig å besøke tilbudet siden NAV og RoP ansatte kunne se 
at de gikk inn hos brukerutstyrsutleveringen. MARBORG startet da med en dag åpen på dagtid og en dag 
på kveldstid.  
 
Det er ca. 15 faste som henter utstyr i lokalene, 10 av disse henter til en ekstra siden de har samboere 
eller av andre årsaker henter for flere enn seg selv. Det er 3 til 5 brukere som får utlevert utstyr utenom 
lokalene. Linda har fast delt ut ved Coop'en på Seljestad, ved Coop'en på Sama og ved bensinstasjonen på 
Bergseng.  
 

 

 

Supplerende tjenester som utføres 
Utdelings teamet utfører også en rekke andre tjenester enn kun det å dele ut brukerutstyr. De hjelper 
brukere med søknader, de blir med brukerne på møter med forskjellige tjenesteytere, gir informasjon om 
kommunens andre tjenester og loser også videre til disse. Gjerne i følge med brukeren dersom det er 

Det er dessverre svært mye rusing blant de unge i 
Harstad. De ruser seg på piller, extasy, cannabis og 
mange andre rusmidler og på en sånn måte at det 
skremmer selv de gamle rusavhengige som har ruset 
seg i mange år. Dette gjør at de voksne 
rusavhengige ikke vil ha noe med dette ungdoms 
rusmiljøet å gjøre. Dermed mistes mye potensiell 
læring i trygg bruk av de forskjellige rusmidlene. 



nødvendig.  
 
De bistår også brukerne med hjelp til å søke tjenester i kommunen og andre steder, samt følger brukere til 
NAV møter og andre avtaler utenom utleveringens åpningstid hvis brukerne ønsker. Og ikke minst hjelper 
de til med å ringe eller på annen måte kontakte hjelpeapparatet når det trenges, og ofte er det ganske 
akutte behov som må videreformidles. 

 
Det serveres kaffe og det er tilgang til dagens avis.  

 

Noe vi ofte får høre er at – «Det er fint å sitte hær, det er ikke hver uke jeg ellers snakker med "vanlige" 

mennesker.» 

 
Teamet holder også brukerne oppdatert på når frelsesarmeen har matutlevering, og hjalp blant annet til 
slik at flere brukere fikk levert inn søknader om hjelp til julemat utleveringa. Teamet har jevnlig dialog med 
Janne som jobber på Matutlevering og hun ringer vist noen av brukerne av utleveringen ikke dukker opp. 
På denne måten kan teamet ta kontakt med brukere og minne de på å hente mat.  
 
Flere av de som benytter utleveringen har ikke kommunale tjenester og er ikke registrert med 
hjelpebehov noe sted. 
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