
 

ProLAR med sterk 
tilstedeværelse på 

OD-dagen
I flere norske byer var proLAR på 
plass med stand, appeller og mye 

annet da den internasjonale 
Overdosedagen ble avholdt den 31. 

august i år. 
I både Oslo, Bergen, Sandnes og 

Stavanger var proLAR på plass, og 
overalt ble det delt ut visittkort, 
brosjyrer, pratet med interesserte 

besøkende og holdt appeller. 

International Overdose Awareness day
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Sandnes og Stavanger

I Rogaland begynte det i Sandnes 
utenfor rutebilstasjonen Ruten, som i 
alle år var byens åpne russcene. Etter 
åpning av gateprest Rune Schøyen og 
Frp-politiker Pål Morten Borgli, 
fortsatte det med musikk, 
presentasjon av de involverte 
organisasjonene og appeller. Men det 
mest iøynefallende var nok likevel 
skoene som lå spredd rundt omkring 
foran scenene – ett par sko for hvert 
overdoseoffer, slik det mange steder 
hvert år har blitt tradisjon for på 
Overdosedagen. Appellen i Sandnes 
ble holdt av Linda Sæland Oftedal i A-
larm.  
 
Deretter satte gutta i proLAR Rogaland 
kursen for Stavanger, hvor proLARs 

egen Trond-Arne Ausdal skulle holde 
en fengslende appell. Mens Trond-
Arne forberedte appellen, var Kenneth 
Egeland og Eivin Dahl i fullt arbeid 
med det for dagen nyinnkjøpte 
partyteltet. Der fikk alle oppmøtte 
muligheten til en god drøs, litt 
bakervarer, visittkort og en av proLARs 
mange aktuelle brosjyrer. 

Også i Stavanger var det musikalske 
innslag før appellene begynte, og 
etter en rørende appell fra en 
pårørende mor, var det Trond-Arnes 

tur. Etter lang 
tids nervøsitet 
gikk han opp på 
scenen ikke så 
lenge etter kl 18 
og satte i gang. I 
appellen tok han 
bl.a. opp 
urimelighetene i 
dagens 
straffekåte 
politikk og at 
det finnes 

løsninger. Hovedbudskapet i appellen 
var  «Hvorfor ikke gjøre i dag det vi 
uansett kommer til å gjøre i morgen?» 

- Det stemmer. Hver gang vi får på plass et nytt, kontroversielt tiltak, slik LAR i 
sin tid var, så ser vi med en gang hvor mye det hjelper og hvor mange liv det 
redder. Videre undrer vi oss på hvorfor vi ikke g jennomførte tiltakene lenge før ... 
Og som jeg sa i appellen, hvor mange av de som døde av overdoser på slutten av 
90- og begynnelsen av 2000-tallet ville vært i live i dag, hadde vi fått LAR, si, 
ti år tidligere? Man kan nesten bli bitter og lei seg over å tenke på det, sier han.

Deretter var det mer musikk, mens flere forskjellige aktører på rusfeltet sto 
oppstilt i boder og på stands. 



 

OSLO

I Oslo ble det holdt hele to 
markeringer. Klokken 17:00 
arrangerte proLAR, Foreningen for 
en tryggere ruspolitikk og LAR-Nett 
en «ligg ned»-aksjon utenfor 
Stortinget. Planen var at et antall 
tilsvarende 
antallet 
døde av 
overdose i 
fjor skulle 
legge seg 
ned for å 
illustrere 
det 
vanvittig 
høye tallet, 
men grunnet 
dårlig vær 
møtte bare 
ca. 60 stykk 
opp. Like fullt 
gjorde det et 
sterkt 
inntrykk på de 
oppmøtte å se mennesker fysisk 
ligge «døde» på gata som et bilde 
på alle de meningsløse 
overdosedødsfallene. 

Ina Roll Spinnangr i FTR 
(Foreningen for en tryggere 
ruspolitikk) og leder i proLAR, 

Ronny Bjørnestad holdt en appell 
sammen, og i den tok de opp 
mange av de samme tingene som 
ble tatt opp i Stavanger: behovet 
for at flere får tilbud om 
substitusjonsbehandling (LAR-

behandling), 
inkludert HAB 
(heroinassistert 
behandling), at 
vi må slutte å 
jage 
rusavhengige, 
som mest av alt 
har et 
helseproblem, 
og heller møte 

dem med støtte 
og support, at 
avkriminalisering 
av bruken av 
illegale rusmidler 
er en 
forutsetning for å 

lykkes i å snu 
overdosedødsfallene, at vi trenger 
sprøyterom hvor brukerne kan 
bruke de rusmidlene de ønsker på 
den måten de foretrekker, og at 
sprøyterommene derfor gjøres om 
til brukerrom. 

- Det trengs tydeligvis sterke bilder for at folk 
skal forstå galskapen i dette og hvor alvorlig 
det er, sier Ronny Bjørnestad. 



På mange av de flere fanene folk 
hadde tatt med seg, kunne man 
blant annet lese «Mens de snakker, 
dør vi», og «Vi har ingen flere liv å 
miste». 

Det andre arrangementet i Oslo ble 
holdt på Rådhusplaseen, og det var 
det velferdsetaten og 
Frelsesarmeen som sto bak. I og 
med at Frelsesarmeen på samme 
tid arrangerte årets VM i 
gatefotball, hvor hjemløse fra flere 
land er med og spiller fotball, klarte 

dette arrangementet å trekke 
bortimot 200 deltakere. 
Arrangementet ble åpnet av Lilleba 
Fauske, leder av Velferdsetaten, 
men ble fulgt opp av innlegg fra 
Helsedirektoratets Gitte Huus og 
Sykepleiere på Hjuls Marte 
diMecco, men høydepunktet var 
nok for mange da selveste harm 
reduction-legenden  Arild Knutsen i 
FHN hadde sitt innlegg. De 
pårørendes stemme var det Eva Pay 
i RIO som representerte, mens 
Valentourettes sto for musikken.  

- Det var en flott markering, og en viktig 
markering. Ikke minst var vår markering 
med de sterke visuelle virkemidlene 
viktig, sier Ronny. 

Til stede var også Nrk, som formidlet bilder fra markeringen i Dagsrevyen den dagen.  



 

Bergen

I Bergen ble markeringen, som har 
holdt det gående årlig siden 2014, 
holdt på Torgalmenningen. Etter at 
Kari Dyregrov fra Høgskolen på 
Vestlandet og Senter for 
Krisepsykologi hadde holdt en 
rørende appell om hvordan det var 
å være pårørende, i evig vent på 
den leie telefonsamtalen eller den 
fatale overdosen, var det Sindre 

Remme Strand fra proLAR sin tur.  

ProLAR hadde rigget seg til på 
stand sammen med SWITCH-
kampanjen, og mange interesserte 
kom innom for å høre mer om hva 
proLAR driver med og hva de kan 
tilby. Sindre bydde på seg selv, og i 
appellen sa han blant annet at vi 
må være rause; dette kan skje alle, 
og at enten det gjelder rus eller 
psykiatri, så går mange av oss med 
et sår i sjelen som raskt kan føre 
oss i graven.  

ProLAR i Bergen kom som kjent rett 
fra brukerkonferansen RØST, noe 
Sindre syntes var en rar opplevelse: 

 

Musikken var det Lost and Found 
som sto for.  
 
Flere ble nok rørt da Sindre 
begynte å lese opp en SMS han 
hadd fått fra en fortvilet bruker: 

- Jeg må si det var surrealistisk å gå fra en 
gledens dag på RØST ... Til å skulle tale på 
verdens Overdosedag. Det var en brå overgang. 
Men først og fremst ble jeg glad over å se at det 
var så mange som hadde møtt opp for å vise 
støtte og solidaritet med de vi har mistet og  med 
de som har mistet dem, sa han.



 

Eg er redd... Og har vondt i kroppen 
fysisk... Om eg har HIV, hepatitt.. Er 
hissig.. Er redd for å DØ.. Satans.. 

Sliten... Eg tror ikke de vet hvor sliten 
eg er... Glad i deg... Du merker at eg 

ikke er slik eg var... Og eg legger alt på 
bordet... Henter hver dag, metadon og 

lyrica... Det har eg gjort så lenge eg har 
gått på saften.. Og det eg sier er at eg 
er villig til å bli stabilisert på 2-3 
stesolid... Slik at eg kan jobbe videre 
med rosene og hagen... At eg har noe å gå 

tilbake til..



 ProLAR mener:

* Vi trenger et paradigmeskifte i norsk rus- og behandlingspolitikk. Vi må 
være villige til å snu alle steiner i jakten på en løsning. 
 
* Vi har LAR, et av våre best dokumenterte og med livreddende tiltak. … Men 
likevel fortsetter folk å dø. Det tyder på at LAR har et stort 
forbedringspotensial. Vi trenger nye legemidler – ikke alle trives med 
buprenorfin og metadon, og i hvert fall ikke med Suboxone. Vi trenger morfin 
og andre opioider. Og så trenger vi heroinassistert behandling. 
For proLAR er det helt opplagt at de menneskene finnes som ikke vil dra 
nytte av andre tiltak enn heroinbehandling, og for disse bør vi legge til rette 
for nettopp det; heroinbehandling 
 
* Mennesker som bruker illegale rusmidler, eller i hvert fall de som har 
problemer som følge av den, er først og fremst syke. Sykdom bør behandles 
der den hører hjemme, i helseveseet. Ikke i justisapparatet, slik vi gjør i dag. 
Vi må avkriminalisere all bruk og besittelse og se på alternativer for hvordan 
vi kan regulere dem statlig, slik heroin bør bli regulert i et 
behandlingsregime. 
 
* Vi bør få flere sprøyterom, og de vi allerede har bør bytte navn og funkjson 
til brukerrom, hvor folk kan bruke de rusmidlene de ønsker på den måten de 
foretrekker, Før vi gjør det vil vi ikke få ut det fule potensialet som ligger i et 
så godt tilbud som brukerrom faktisk er. 
 
*Lavterskel LAR. Slik man i disse dager åpner et lavterskel LAR-tilbud i 
Stavanger, bør man gjøre det samme flere andre steder i landet. 
 
*Kort fortalt mener proLAR at mennesker som bruker illegale rusmidler ikke 
er mer enn akkurat det: Mennesker. De har de samme retten til 
menneskerettigheter, helse og inkludering i fellesskapet som alle andre. De 
skader ingen andre enn i verste fall seg selv. Så hvorfor skal vi jage, plage, 
fengsle og marginalisere dem? Det dreper dem. Det dreper nesten 300 
mennesker hvert eneste år i Norge. 
 
Det må vi slutte med. Jo før, jo bedre. #Harmreduction 
#IngentingOmOssUtenOss #Menneskerettigheter 



DØD

DØD! Eg i mitt mørke skrek i nød, men
mitt hjerte møtte død.

Hvorfor skulle ikke eg bli hørt, og heller
DEG rørt.

Ville gitt deg all trøst, mens eg sa «Eg
elsker DEG og vil alltid være DER» med
min sterkeste røst! Men DU i ditt hjerte
meg vil bære, som eg så gjerne skulle

ære.

Så la de nå lære at livets veier, er det
ikke ALLE som eier. For slik det lød og

mitt hjerte møtte DØD!  

DØD
Vi avslutter med ett av de tre diktene Sindre leste opp under sin appell i 
Bergen. Diktet har den, i denne sammenhengen - dessverre - treffende 

tittelen DØD.  

En varm hilsen fra alle oss i proLAR

Skrevet og lagd av Trond-Arne Ausdal




