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Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 

I mars lanserte Helsedirektoratet Nasjonal overdosestrategi 2019-2022, som en videreføring av 

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017. Hovedmålsettingen til den nye strategien er fortsatt en årlig 

reduksjon i overdosedødsfallene med en langsiktig nullvisjon. Den nye strategien tar utgangspunkt i 

tiltakene i den forrige strategen som hadde god effekt. Dette omfatter utdeling av nalokson 

nesespray, pilotkommuneprosjektet, switchkampanjen og lavterskel substitusjonsbehandling. I 

tillegg skal den nye strategien omfatte innsats rettet mot nye utfordringer som tiltak overfor nye 

rusmidler, vurdering av nye målgrupper og andre tiltak som kan være av betydning for å få ned 

antallet overdoser i Norge. Overdosetallene i Norge er blant de høyeste i Europa. Overdosedødsfall 

finner sted i halvparten av landets kommuner, og skjer i langt større grad i sentrale områder enn i 

distriktene. Selv om bare 18 % av befolkningen bor i Oslo og Bergen, hadde disse to byene 28% av 

alle overdosedødsfallene i 2017. Blant tiltakene i den nye strategien er det et økt fokus på råd, 

veiledning og oppfølging av somatisk helse- og ernæringstilstand i tjenestetilbudet til brukerne. Det 

skal sørges for ny og oppdatert kunnskap på overdoseområdet og det skal utarbeides et 

pakkeforløp for ikke-dødelige overdoser. Videre skal det vurderes å utvikle et varslingssystem for 

særlig sterke eller farlige rusmidler, og om testing av rusmidler i ulike former kan være nyttige.  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1523/Nasjonal%20overdosestrategi

%202019-2022.pdf 

 

Oslo-standard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene 

I mars ble det lansert en Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene i Oslo.  Et av 

målene i strategisk plan for rusfeltet i Oslo er at voksne i aktiv rus skal kunne nyttiggjøre seg helse- 

og sosiale tilbud i bydelene der de bor. Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid skal sikre 

likeverdige tjenester for personer som har overdoserisiko. Den skal bidra til å gi arbeidet med å 

redusere overdoserisiko og overdosedødsfall en kunnskapsbasert kvalitet, klare ansvars- og 

arbeidsoppgaver og målsetninger for bydelenes arbeid. Standarden inkluderer de fem pilarene fra 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1523/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1523/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
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den første nasjonale overdosestrategien: førstehjelp/kameratredning, endring av måten stoffet 

inntas på (SWITCH), nalokson nesespray, pasientsikkerhetsprogrammet og legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR)/legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling (LASSO). 

Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid trekker frem en rekke konkrete tiltak: 

 koordinering av det overdoseforebyggende arbeidet i bydelene 

 nettverk, opplæring og kompetanseheving 

 overdoseforebyggende samtaler 

 lage en standardisert mal for samtykke 

  gjøre 113-kortet mer tilgjengelig 

  gi opplæring i førstehjelp på arenaer der personer med rusproblemer oppholder seg 

 motivere for LAR/LASSO 

 dele ut nalokson nesepray 

  økt fokus på å motivere for endring av inntaksmåte av stoff 

  lokal utdeling av brukerutstyr 

 etablere varslingsrutiner 

 evaluere alvorlige hendelser og overdosedødsfall 

 etablere rutiner for ivaretakelse av pårørende etter overdosedødsfall 

  etablere kontakt med Rusakuttmottaket (RAM) 

Link til Oslo-standard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene her.  

 

Fra tall til handling – Oslo kommunes 
overdoseforebyggende arbeid 

Skule Wigenstad fra Korus Oslo har et innlegg om den nye Oslostandarden for 
overdoseforebyggende arbeid i nettmagasinet PopNad. Les innlegget her.  

 

 

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Oslostandard-for-overdoseforebyggende-arbeid-i-bydelene-mars-2019.pdf
https://nordicwelfare.org/popnad/blogg/fra-tall-til-handling-oslo-kommunes-overdoseforebyggende-arbeid/
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Offensiv russtrategi i storbyene 

Tidsskriftet Rus og samfunn har en artikkel om russtrategien i de fire største byene i Norge. Både 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har enten vedtatt eller er i ferd med å vedta nye 

handlingsplaner for russtrategien i de respektive byene. Felles for planene i de fire byene er økt 

samhandling og en mer human tilnærming til personer med rusproblemer.   

Link til artikkelen her.  

 

Opioide smertestillende i tre nordiske land 

Forskere fra SERAF, Folkehelseinstituttet, Karolinske Universitetet, og Universitetet i København har 

analysert tolv år med reseptregisterdata fra Sverige, Danmark og Norge. Formålet har vært for å 

undersøke utviklingen i utskrivningen av opioidholdige legemidler i de tre landene.  De siste årene 

har reguleringen av sterke opioide smertestillende medikamenter blitt liberalisert i Norge. 

Prevalensen i bruk av disse legemidlene var høyere i Norge enn den var i Sverige og Danmark. I 

2017 fikk en av åtte kvinner og en av elleve menn i Norge minst en resept på et opioid 

smertestillende middel. Særlig bekymringsfull er økningen i antallet personer som får utskrevet 

oksykodon.  Fra flere hold hevdes det at en ukritisk bruk av nettopp dette legemidlet er en viktig 

årsak til overdoseepidemien som har rammet USA. Siden 2006 har antallet som mottok oksykodon 

blitt doblet i Sverige. I Norge har ikke økningen antallet personer vært så kraftig som i Sverige, men 

de som mottar dette legemidlet i Norge får i gjennomsnitt nesten fire ganger så høye doser som i 

Sverige.  

Presentasjon av resultatene her.  

Forskningsartikkel her.  

 

 

https://rus.no/offensiv-russtrategi-i-storbyene/
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2019/nordisk-opioid-artikkel.html
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2018-0307/sjpain-2018-0307.pdf
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Prøveprosjekt med heroinassistert behandling 

Torsdag 20. juni mottok helseminister Bent Høye rapporten Behandling av opioiddominert 

ruslidelse: et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Rapporten er en gjennomgang av 

kunnskapen som finnes om heroinassistert behandling, og den kommer med anbefalinger for et 

prøveprosjekt. Bakgrunnen for rapporten er at Helsdirektoratet i 2018 fikk et oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet om å utarbeide et forslag til hvordan et prøveprosjekt med heroinassistert 

behandling kunne gjennomføres i Norge. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har 

utarbeidet forslaget i samråd med brukerorganisasjoner, fagmiljøer og representanter for Bergen 

og Oslo kommune. Først og fremst skal behandlingen rettes mot personer som har brukt heroin i 

mange år, og som ikke har oppnådd god behandlingseffekt gjennom tradisjonell LAR-behandling. 

Pasientene i HAB-prosjektet vil motta en annen type opioidmedikament enn de som gis i 

tradisjonell LAR-behandling. Dette vil enten være heroin eller et annet kortidsvirkende opioid. En 

annen forskjell fra tradisjonell LAR-behandling er at hver pasient vil få utpekt en personlig ansvarlig 

ruskoordinator, eller «case manager». Prosjektet skal ha en varighet på fem år, og det vil bli 

gjennomført i Oslo og Bergen. I rapporten står det at prosjektet bør ha som mål å rekruttere 

mellom 150 og 300 pasienter totalt, med 50 – 100 pasienter i Bergen og 100 – 200 pasienter i Oslo.  

 

Link til departementets side om saken. Her kan også rapporten fra SERAF lastes ned.  

  

Podcast om heroinassistert behandling 

Leder av SERAF, Thomas Clausen, deltok i drøfting av Heroinassistert behandling i podcasten Rett 

På.  

Link til podcast her.  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsoksprosjekt-med-heroinassistert-behandlingy-side/id2660842/
https://soundcloud.com/rettpaa/rett-pa-heroinbehandling?fbclid=IwAR3lTvOvzrDY2IP9vid0qFWRRwec2THZbY2mx5bHELlzWfGtfKfTuYPo2Uo
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Ungdom og rus på legevakten i Oslo. Årsrapport 2018 

Årsrapporten fra Ungdom og Rus på legevakten i Oslo har nylig blitt publisert. Ungdom og Rus på 

Legevakten i Oslo er en integrert del av Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) som er en seksjon 

under Avdeling for Psykososial tjenester i Helseetaten, Oslo kommune. Tjenesten tilbyr akutt 

samtale og oppfølging til alle barn og unge under 24 år som oppsøker Oslo kommunale legevakt 

etter en rushenvendelse. Hovedformålet er tidlig intervensjon og forebygging av rusavhengighet 

gjennom oppfølgingstilbud til ungdommene og deres pårørende. Fra 2017 ble tilbudet utvidet til å 

ha en styrket oppfølging overfor rusrelaterte saker som kommer inn på Skadelegevakten. Dette er 

en egen avdeling på legevakten i Oslo, og er organisatorisk underlagt Oslo universitetssykehus.  

Link til årsrapport her.  

 

Informasjon om naloksone til norske fastleger 

I det digitale medlemsmagasinet for Allmennlegeforeningen, Fastlegen.no, har det blitt lagt ut en 

informasjonsartikkel om nalokson motgift, som nå er tilgjengelig som nesespray med 

blåreseptrefusjon.  

Link til artikkelen her:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/styrket-oppfolging-ungdom-og-rus/#gref
https://fastlegen.no/artikkel/opioidforgiftning-hos-pasienter-som-f%C3%A5r-foreskrevet-opioider
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LAR i Rusreformens tid – Statusrapport 2018 

Den 6. juni ble statusrapporten for LAR-behandlingen i 2018 lansert. Ved slutten av 2018 mottok 

7762 personer denne behandlingen. Gjennomsnittsalderen på pasientene er langsomt økende, og 

den var i fjor på 45,6 år. Kvinneandelen ligger stabilt på 30 %. Et hovedinntrykk er at har en adekvat 

kapasitet og inntakspraksis. Samtidig er det fremdeles et nokså antall personer i målgruppen som 

ennå ikke har kommet inn i behandling. Rapporten gir en oversikt over pasientene i behandlingen. I 

tillegg tar den blant annet også for seg helsetilstand, rusmiddelbruk og dødsfall blant LAR-pasienter.  

Link til rapporten her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-1-2019-statusrapport-2018.pdf
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Informasjonskort om brukerutstyr fra Bjerke bydel i Oslo 

 

 

Inspirert av 113-kortet om overdoser, har bydel Bjerke i Oslo laget et informasjonskort om 

viktigheten av å benytte rent brukerutstyr. Om ansatte ønsker å lage et lignende informasjonskort 

for sin kommune kan de kontakte Overdosekoordinator i Velferdsetaten, Oslo kommune, Silje 

Finstad for å få tilsendt informasjon om hvordan de skal gå frem: 

silje.finstad@vel.oslo.kommune.no  

 

 

 

 

 

mailto:silje.finstad@vel.oslo.kommune.no
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Lavterskelkonferansen 2019 
Årets lavterskelkonferanse vil bli avholdt 15. og 16. oktober på 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


