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L A V T E R S K E L 
Nyhetsbrev om nettverk for lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige

Besøksadresse: KoRus-Øst 
Kjonerud kompetansesenter, 
Løvstadveien 7, 2312 Ottestad

Postadresse: 
Kompetansesenter rus- region øst, Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104, 2381 Brumunddal 

Helsedirektoratets overdose- 
strategi er inne i sitt siste år 
(2014-2017). I nyhetsbrevet har vi 
forsøkt å vise til litt av det som har 
skjedd på dette feltet. Du vil også 
få presentert aktuell forskning om 
ulike spørsmål og tema knyttet til 
overdoser, overdosedødsfall, og 
forebygging av dette. 

Nyhetsbrevet kan også by på tre 
intervjuer. Gro Solbakken fra 
Kriminalomsorgens høgskole og 
utdanningssenter KRUS forteller 
om overdoseforebygging i fengsel 
og ved løslatelse.

Overlege Ivar Skeie ved LAR 
DPS Gjøvik og forsker ved SERAF 
forteller om det syntetiske opioidet 
fentanyl. 

Odd Martin Vallersnes er førstea-
manuensis ved avdeling for all-
mennmedisin ved Universitetet i 
Oslo og legeskiftleder ved Lege-
vakten i Oslo. Han forsvarte i vår 
sin Phd-avhandling, og forteller 
blant annet om hvordan man har 
fulgt opp overdosepasienter ved 
Legevakta i Oslo.

Senter for Rus- og avhengighets-
forskning (SERAF) har gjort en 
undersøkelse av rusmiddelbruk 
og helsesituasjonen blant innsatte 
i norske fengsler. Basert på resul-
tatene fra denne undersøkelsen 
konkluderer man med at innsatte 
i norske fengsler utgjør en gruppe 
med behov for betydelige tiltak. 
Både i forhold til somatisk helse,  
psykisk helse og rusbehandling. 

Last ned rapporten her: 
 
https://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/sentre/seraf/publikasjon-
er/rapporter/2016/nedlastinger/ser-
af-rapport-nr-2-2016-rusmiddelb-
ruk-og-helsesituasjon-blant-innsatte.
pdf

Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant 
innsatte i norske fengsler

Hold av disse datoene til 
høsten

7. - 8. november:  
Felles møte med pilot- 
kommunenettverket og  
nasjonal arbeidsgruppe med 
fokus på oppsummering og  
videreføring av strategien,  
Sted: Gardermoen

27. november:  
Forskningskonferanse om na-
lokson, Holmenkollen i regi av 
SERAF

28.- 29. november:  
Lavterskelkonferanse Holmenkol-
len, målrettet på videreføring av 
OD-arbeidet i flere kommuner.
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Nygårdsparken i Bergen ble stengt 
den 25. august 2014 som et ledd 
i en ny, koordinert og tverretatlig 
strategi med formål å redusere 
åpne rus- scener i Bergen. 

Målet med stengningen var å 
gjøre Bergen til en tryggere by for 
alle. Noen bydeler har opplevd økt 
trygghet for beboere og nærings-
drivende. Andre bydeler som 
allerede sliter med store leve- 
kårsutfordringer har fått prob-
lemene som følger med åpne 
russcener tettere på kroppen.

Stengningen har ikke redusert 
antallet åpne russcener i Bergen, 
men har ført til en reduksjon av 
størrelsen og endring i sammen-
setningen av scenene. 

Et forskningsprosjekt har un-
dersøkt virkningene av strategien 
på tre ulike nivå: systemnivå, til-
taksnivå og brukernivå.   

Resultatene fra dette prosjektet 
kan leses i rapporten Åpne russ-
cener i Bergen etter stengningen 
av Nygårdsparken: 

En studie av strategi, tiltak og 
brukererfaringer 

Link til rapporten:   

http://uni.no/nb/news/2017/05/23/
mye-vold-i-bergens-rusmiljo-nygard-
sparken-stengte/

På SERAF har man gjort en studie 
av alle som ble løslatt fra norske 
fengsler i perioden 1. januar 2000 
til 21. desember 2014. Dette ble 
koblet mot Dødsårsaksregisteret. 
Man fant at overdose var den van-
ligste dødsårsaken for løslatte fra 
norske fengsler i denne perioden. 

Faren for å dø av overdose er 
størst de første dagene etter endt 
soning. Den er også størst hos 
personer som har sonet mellom 3 
og 12 måneder enn for de som har 
sonet kortere eller lengre. 

Link til presentasjon av artikkelen: 

http://www.med.uio.no/klinmed/forsk-
ning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-sak-
er/2017/hoy-overdosefare-etter-losla-
telse-fra-fengsel.html

Hva skjedde etter at Nygårdsparken i Bergen stengte i 2014?

Forskning om overdosefare etter løslatelse fra fengsel
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Anbefalinger for å redusere 
overdosedødsfall finner man 
i rapporten Reducing Opioid- 
Related Deaths in the UK. 
Blant en rekke tiltak som  
anbefales er substitusjons -

behandling som er av optimal 
kvalitet, dosestørrelse og varighet, 
og økt tilgjengelighet av nalok-
sone.  

Link til rapporten her: 

https://www.gov.uk/government/up-
loads/system/uploads/attachment_
data/file/576560/ACMD-Drug-Relat-
ed-Deaths-Report-161212.pdf

Engelsk rapport om tiltak for å redusere overdose dødsfall

Rapport Seraf

Både på den politiske agendaen 
og i media har heroinassistert  
behandling av opiatbrukere stått 
på agendaen det siste året. Sam-
men med Christian Ohldieck 
fra avdeling for rusmedisin ved 
Haukeland sykehus og Thomas 
Clausen fra SERAF har Helge 
Waal skrevet rapporten Heroin-
assistert behandling – Et svar på 
dagens utfordringer i Norge? Her 
går de gjennom det de sier er 
kunnskapsgrunnlaget for heroi-
nassistert  behandling basert på 
forskning og kliniske erfaringer fra 
8 land. 

De konkluderer med: 

•    Det er uklart om HAT vil bidra til  
at flere som ellers er utenfor  
behandling kommer i behandling
 
• Den sosiale funksjonen ser ut til å 
stabilisere seg og gir en tendens til 
bedring i HAT enn ved en middels  
dosert metadonbehandling

• HAT gir mindre kriminalitet ved at 
forbruket av illegal heroin går ned. 
Samtidig er det vanskelig å si om 
HAT reduserer dødeligheten i mål-
gruppen.

«Heroinassistert behandling –  
Et svar på dagens ufordringer i Norge?»

• De mener å se at HAT gir be-
handlingsresultater som er på linje 
med observerte resultater i LAR 
slik den blir praktisert i Norge i for-
hold til retensjon (å bli værende i 
behandling over tid), og i forhold til 
bruk av illegal heroin. 
 
• Siden dagens LAR-system er un-
der press med en svakere finan-
siering enn behovene og øknin-
gen i antall pasienter skulle tilsi, 
mener forfatterne det er vanskelig 
å anbefale en prioritering av HAT 
fremfor en forbedring av dagens 
LAR-system. 

• Rapporten fraråder et forsøk-
sprosjekt med heroinas-
sistert behandling i Norge.   

 
• Forfatterne mener imidlertid 
det er behov for en systema-
tisk vurdering av hvordan HAT 
ville fungere innenfor et or-
dinært behandlingssystem, og 
hvilke problemer HAT kan løse.  

Videre bør det vurderes om HAT 
kan gi en noen gevinst ut over det 
som kan oppnås i en optimalisert 
LAR-behandling. 

Link til rapporten her: 

http://www.med.uio.no/klinmed/forsk-
ning/sentre/seraf/publikasjoner/rap-
porter/2017/seraf-rapport-nr-1-2017.
html 

Nytt gratis nettkurs:

Forskrivning av vanedannende medikamenter  

Kurset finner du på vanedannende.helsekompetanse.no

Målgruppen er leger i førstelinjetjenesten (fastleger), men er nyttig for alle som kommer i kontakt med pasienter  
som bruker vanedannende legemidler.

Kurset bygger i hovedsak på Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler – rekvirering 
og forsvarlighet (IS-2014)». Utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med Helsedirektoratet.

Godkjent av Den norske legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin,  samt 4 timer som valgfritt  
kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i Rus- og avhengighetsmedisin.
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For å høre mer om dette prosjek-
tet har vi intervjuet Gro Solbakken 
fra Kriminalomsorgens høgskole og  
utdanningssenter KRUS.

Fortell om løslatelsesprosjektet

- Prosjektet skal forebygge over-
dosedødsfall etter løslatelse. Det 
var et av innsatsområdene innenfor  
Helsedirektoratets pasientsikkerhets-
program. Fra april til august 2016 ble 
tre fengsler med. Det var Hedmark 
fengsel avd. Bruvoll, Bergen fengsel 
og Trondheim fengsel. En tverrfaglig 
ekspertgruppe utarbeidet i forkant en 
tiltakspakke.  

Kunne du fortelle litt om disse fire 
delene?

Stor fare for overdose etter endt soning 
- Vi går også gjennom hva som har blitt 
gjort og forsøker å avdekke hvilke be-
hov den enkelte måtte ha. Den fjerde 
delen har vi kalt Time i hånda. Her har 
vi tatt kontakt med hjelpeapparatet. 
Dette kan være NAV, fastlegen eller 
noen andre faginstanser eller frivillige 
organisasjoner den løslatte kan ta 
kontakt med. Aller helst ønsker vi at 
det står noen utenfor fengselsporten 
og venter på den løslatte. 

Hvilke effekter har dette hatt?

- Det har blitt bygd større og tettere 
nettverk med andre etater. Kanskje 
særlig når det gjelder Time i hånda. Vi 
har også fått en større bevisstgjøring 
rundt det med rusavhengighet som 
har gitt en holdningsendring overfor 
de som bruker rusmidler.  Jeg tror at 
vi ser mer hele mennesket nå enn vi 
gjorde tidligere. Dermed ser vi også 
større muligheter for forbedring og 
endring hos den enkelte. 

Har det skjedd noen endringer i løpet 
av tida dette prosjektet har pågått?

- Det har skjedd flere endringer. I no-
vember i fjor ble det tatt ut av Pasient-
sikkerhetsprogrammet og overført til 
Kriminalomsorgen. Vi fikk også ekstra 
midler for å videreføre det. Fra 2017 
har det blitt med 6 fengsler til.    

Hvilke fengsler er det som har  
kommet til?

- Det er både høy- og lavsikkerhets-
fengsler som har kommet til. Det er 
Indre Østfold fengsel avd.Trøgstad og 
Eidsberg, Arendal, Stavanger, Sem, 
Halden og Nordre Vestfold fengsel 
avd. Hof. Så nå er det 9 fengsler som 
totalt er med i dette prosjektet, hvorav 
seks av dem blir aktivt fulgt opp i 2017. 

Hva var bakgrunnen for dette  
prosjektet?

- Flere internasjonale studier viste en

- Den første delen består av en inn-
takssamtale som er særlig spisset mot 
overdoseproblematikk. Her spør man 
om den innsattes rushistorie, om hvil-
ke rusmidler han bruker, og om den 
innsatte tidligere har hatt overdoser. 

- Den andre delen fokuserer på over-
doserisiko. Her får den innsatte in-
formasjon om toleransegrenser, om 
ulike stoffer, og om Switch-kampan-
jen der vi forsøker å få brukeren til 
å røyke heroin i stedet for å injisere 
den. I denne delen blir det også gitt 
opplæring i hjerte- og lungeredning. 

- Den tredje delen består av en løsla-
telsessamtale der vi forsøker å være 
oppmuntrende i forhold til tida som 
ommer etter løslatelsen. 

Man vet at faren for å dø av en overdose etter endt soning 
er stor. Innenfor Kriminalomsorgen forsøker man å redusere 
denne faren. 

Av: Bjørnar Bergengen, KoRus-Oslo
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- høy dødelighet etter løslatelse fra 
fengsel. Slik man også ser at overdose-
faren er høy etter endt behandling. 

 
Hvor mange av de innsatte i norske 
fengsler har et rusproblem i dag?

- Gjennomgående er det mellom 60 
og 65 %. Mange av disse har ruset 
seg daglig i seks måneder før de 
begynner soningen. De fleste av 
disse bruker ulike typer narkotiske 
stoffer. Av de innsatte med et rus-
problem antar vi at mellom 10 og 15 
% primært er opiatbrukere. 

Hva er de største utfordringene 
fremover?
 
- De største utfordringene er på to om-
råder. Det er å komme bedre i posisjon 
overfor de som ikke er så motiverte til 
å ta i mot et tilbud etter endt soning. 
Her må vi bli jobbe mer målrettet for 
å komme i posisjon overfor disse. 

- Det andre området er i forhold til Time 
i hånda. Her ønsker vi å få til en mer 
sømløs ordning. Dette kan innebære 
at kriminalomsorgen er vertskap for 
samarbeidende etater og frivillige or-
ganisasjoner, og at kontakten med de 
innsatte i fengsel bør løftes og prior-
iteres som et viktig forebyggende ar-
beid. Ideelt hadde vi sett at offentlige 
etater hadde kommet mer på banen. 
De kunne for eksempel hatt en vak-
tordning, en type turnus eller en form 
for ambulant team som kunne ta i mot 
den løslatte når denne kommer ut.  
I dette arbeidet har vi også etter hvert fått 
god erfaring med hva det som fungerer. 

- Vi har også fått et godt kartleg-
gingsverktøy. Vi har jobbet med 
denne problemstillingen lenge, men 
det er først nå vi har fått konkrete tiltak 
som vi kan måles på. I evaluerings- 
studien ønsker vi også å måle 
på resultater, i tillegg til prosess. 
Vi må heller ikke glemme at alle 
løslatelser fra fengsel er unike.

Internett har skapt nye muligheter for 
kjøp og salg av narkotika. Anonymitet-
en og utvalget er større. Å handle på 
nettet kan også oppleve som tryggere. 
I tillegg gir nettet brukerne muligheten 
til å oppleve at de tilhører 

et fellesskap av likesinnede. 

Link til rapporten her: 

https://www.fhi.no/publ/2015/narkoti-
kamarkeder-pa-det-morke-nettet/ 

Fagartikkel fra naloksone-prosjektet i 
Norge

Rapport fra SIRUS om narkotikamarked-
er på det mørke nettet 

Ved å gå bredt ut og benytte allerede 
eksisterende allerede eksisterende  
tiltak, samt en garantert finansiering 
og jevn tilgang på naloksone, kan 
man nå de ønskede risikogruppene. 

Link til artikkelen her: 

h t tp : / /www.d ruganda lcoho lde -
p e n d e n c e . c o m / a r t i c l e / S 0 3 7 6 -
8716(17)30031-5/pdf 

Vårens avholdte samlinger, seminarer, konferanser og innsatser 

• Fagseminar rettet mot  
  bydelene i Oslo 21. mars
 
• Frokostseminar om overdose 
  fare etter endt soning på Oslo  
  Universitetssykehus 21. mars 

• Fagdag om overdoser, fore 
   bygging og samhandling i  
   Oslo, 4. mai. 
 

• Fagseminar om helseproble 
  mer og overdoser i Tromsø,  
  4. mai 

• Pilotkommunene og den  
  nasjonale arbeidsgruppen  
  hadde samling i Stavanger  
  9.–10. mai.  

• I uke 19 var det innsatsuke  
  mot overdoser i Oslo 

Rapporten har tittelen «Er kvalitets-
forbedring nå viktigere enn kapasitet-
sutvikling?»  

Rapporten viser en tendens til av- 
takende vekst i LAR. Samme ten-
dens viste også rapporten fra 2016. 
Rapporten viser til at alle helsefore-
tak nå har LAR tilgjengelig som et 
behandlingstilbud. Organiseringen av 
LAR-behandlingen varierer i de ulike 
helseregionene. Det er også store for

skjeller på hvilke medikamenter som 
blir brukt i behandlingen. 

Rapporten er tilgjengelig på SERAF 
sin nettside: 
ht tp: / /www.med.uio.no/kl inmed/
forskning/sentre/seraf/aktuelt/ak-
tuel le-saker/2017/statusrappor-
ten-for-lar-2016-er-publisert.html 

Statusrapporten for LAR 2016 er lansert. 
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Fentanyl er et svært potent opioid som skaper bekymring innenfor hjelpeapparatet. For å få 
vite mer om stoffet intervjuet vi Ivar Skeie, overlege ved LAR DPS Gjøvik og forsker ved SERAF.

Man regner fentanyl for å være 100 
ganger mer potent enn morfin. Noen 
av derivatene er ennå sterkere. Blant 
annet carfentanil som er 100 ganger 
sterkere enn fentanyl. Altså 10 000 
ganger sterkere enn morfin.     

Under samlingen i Stavanger sa du at 
personer man mistenker har tatt fen-
tanyler alltid bør legges inn. Kan du 
fortelle litt mer om dette?

- Ved overdose med fentanyler, og an-
dre potente opiater som oxykodon,

bør man alltid legges inn til observas-
jon fordi det er snakk om svært sterke 
stoffer. I tillegg har disse stoffene lang 
virketid.  Dette gjelder også når det er 
mistanke om overdose med metadon, 
som også er potent med lang virketid.

Vil dette han noen innvirkning i forhold 
til bruk av for eksempel naloksone?

- Det kan kreve større doser av na-
loksone. Man vet heller ikke hvor rent 
eller sterkt stoffet som har blitt tatt er. 
Derfor er det viktig at pasienten kom-
mer under nødvendig observasjon til 
situasjonen har blitt avklart. 

Det sies at USA nå er inne i sin tredje 
fentanyl-epidemi. Ser vi noe lignende 
i Norge eller i Europa?

- Det er rapportert om dødsfall på 
grunn av fentanybruk i de fleste eu-
ropeiske land, og bruken av fenta-
nylstoffer viser en økende tendens i 
Europa. 

De fleste dødsfallene på grunn av 
fentanyler finner vi i dag i Estland, et-
terfulgt av Sverige og Finland. Vi vet 
at fentanyler er noe i bruk som rus-
middel i Norge og det er dokumentert 
noen dødsfall. Derfor er det 
all grunn til å være forberedt på at slik 
bruk kan forekomme.  

Hvordan får man tak i fentanyler?

- Fentanyler brukes en god del in-
nenfor helsevesenet, og det ser 
ut til å finnes en viss lekkasje her-
fra. Særlig i form av plaster.  Noe  
handles også over nettet, særlig fra 
det mørke nettet. Det kan virke som 
denne importen øker.

Kunne du fortelle litt om 
hva slags stoff fentanyl er? 

- Det er et syntetisk opioid som 
binder seg til hjernens opio-
idreseptorer. Fentanyl ble frem-
stilt i laboratoriet rundt 1960. 
Medisinsk brukes det mot sterke 
smerter, og som anestesi under 
narkose. Fra grunnmolekylet har 
det blitt utviklet flere ulike stoffer. 
Derfor snakker man om fentanyler 
i flertall.  Et kjennetegn ved alle 
disse stoffene er at de er veldig 
potente.

- Potent opioid skaper bekymring
Av: Bjørnar Bergengen, KoRus-Oslo
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Består brukergruppa stort sett av per-
soner som allerede bruker opiater?

- Både og. Mye tyder på at det finnes 
en viss bruk innenfor denne gruppa. 
I tillegg kan bruken forekomme blant 
personer som eksperimenterer med 
stoffer som de kjøper over nettet.  

Er det noen særlige kjennetegn ved 
den siste gruppa?

- Vi vet lite om disse brukerne. Det er 
viktig å huske på at all kjøp av rus-
midler over nettet er veldig risikabelt. 
Det har vært alvorlige forgiftninger og 
dødsfall på grunn av stoffer som har 
blitt kjøpt over nettet. Derfor er det vik-
tig å få ut informasjon om at å bruke 
stoffer som er kjøpt over nettet er risky 
business. 

Kan du si noe om hvem det er som 
handler stoffer over nettet? 

- Å si noe om hvem som  
handler stoffer på nettet er  
vanskelig. Det kan dels være en ny 
gruppe som har lite kontakt med 
hjelpeapparatet, og som derfor kan 
være vanskelige å nå med informas-
jon. Informasjon er viktig, og den må 
rettes både mot kjente risikomiljøer og 
mot den generelle befolkningen. 

Hvor lett eller vanskelig er det å frem-
stille fentanyler illegalt?

- I USA og Canada har man sett en 
ekstremt rask vekst i bruken av dis-
se stoffene. Der mener man det i stor 
grad er snakk om en illegal fremstill-
ing. Men jeg tør ikke si hvor lett eller 
vanskelig det er fremstille fentanyler 
illegalt.

Kan du si litt om inntaksmåten? 

- Det er forskjellige inntaksmåter. I en 
medisinsk sammenheng, i alle fall i 
Norge, er den vanligste inntaksmåten 
i form av plaster.  På det illegale mark-
edet blir disse stoffene ofte injisert. Da 
blandes de gjerne med andre stoffer 
først. Fentanyler kan også sniffes. 
Uansett er det viktig å huske på at det 
er snakk om stoffer som er ekstremt 
potente, uavhengig av hvordan de blir 
inntatt. Og det er veldig viktig å under-
streke at all illegal og ikke-medisinsk 
bruk av fentanyler er svært farlig.

Er det noen tilleggsrisiko om man in-
jiserer fentanyl som opprinnelig kom-
mer fra et plaster?

- Injeksjon av ethvert legemiddel som 
ikke er ment for injeksjon er forbundet 
med fare. Det kan føre til infeksjoner, 
til vevsskader og det kan gi allergiske 
reaksjoner. 

Hvorfor brukes  fentayl  som et  
rusmiddel? 

- Fentanyl er et meget potent opioid 
som gir sterk opioidvirkning. Selv om 
opioidavhengige gjerne har et foret-
rukket opioid rusmiddel, kan de vek-
sle mellom ulike opioider etter hva 
som er tilgjengelig og for uttesting.  
Ved bruk av de mest potente opi-
oidene, som fentanyl, kan dette være 
spesielt risikabelt.  Og hos personer 
som ikke er tradisjonelle eller faste 
opiatbrukere, og som har et mer ek-
sperimentelt forhold til ulike rusmidler 
vil slike stoffer være ekstremt farlige. 
Men denne siste gruppa har vi nok 
mindre kunnskap om. 

Kan du komme med en spådom om 
hvordan bruken av slike stoffer vil ut-
vikle seg fremover? 

- Man må være observant på hva som 
kommer av nye, farlige illegale stoffer. 
Jeg tror ikke vi vil oppleve den samme 
utviklingen som man har sett i USA og  
Canada, men bruken kan bli mer ut-
bredt enn den er i dag. 
Derfor er det viktig å være   
årvåken og følge med på det som 
skjer.
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I sin avhandling ser han blant annet 
nærmere på viktigheten av å ha en 
god oppfølging av overdosepasienter 
som kommer inn på et akuttmottak. 

Kan du fortelle kort om bakgrunnen 
for doktorgraden din? 

- Dette begynte som et reint forgift-
ningsprosjekt, men så flyttet fokuset 
seg etter hvert over til hva er det som 
skjer etter at den akutte fasen er over.

Odd Martin Vallersnes har arbeidet ved Lege- 
vakta i Oslo i snart 20 år. I vår forsvarte han sin Phd- 
avhandling Acute poisoning by substances of abuse in Oslo. 

Hva er veien videre etter at  
akkurat den akutte faren er over? 

- Både min studie og tidligere studier 
viser at der er det mye å hente. Når 
vi har fulgt pasienter over tid ser vi en 
massiv overdødeligheten er massiv 
generelt blant pasienter som har vært 
behandlet for en selvpåført forgiftning. 
Der må vi gjøre mer enn vi kanskje 
gjør i dag.

Hvorfor har dette vært en glemt del 
av, kan jeg kalle det forløpet?

- Det er mange grunner til det 
tror jeg. En grunn er at vi er 
ei legevakt. Det er klassisk  
legevakttenkning at vi løser det  
akutte problemet her og nå, mens det 
er noen andre som tar seg av det som 
eventuelt må komme etterpå. Nå er vi 
i bevegelse mot å tenke at vi også har 
ansvar for det neste trinnet.  En an-
nen ting er at frem til ca. 2010 så var 
det nesten ingen ting vi kunne gjøre. 
Nå tenker jeg særlig på de som kom-
mer med heroinoverdoser. Før fantes 
det ikke noe tiltak. Det var ikke noe vi 
kunne sette inn. Frem til begynnelsen 
på 2000-tallet kunne vi bruke M3, men 
det forsvant med den her reformen. 
Da var det plutselig ikke noe sted å 
tilby der vi kunne tilby pasientene et 
neste trinn. At vi ikke har hatt noe å 
tilby etter at vi har fått en person gjen-
nom den akutte forgiftningen har vært 
en kilde til stor avmakt blant mange 
som har jobbet her. Med etableringen 
av rusmottaket på Aker har vi noe å 
tilby. 
 
Gjelder dette alle dere får inn her med 
overdose?
 
- Det gjelder dessverre bare 
osloborgere. Nå har det  
omsider dukket opp liknende 
tilbud også i Ahus-sektor-
en, og vi håper det kommer i  
Vestre Viken snart også. Vi synes det 
har vært leit at hvis du er i fra Romer-
ike og bruker med heroin så er tilbudet 
ditt dårligere enn hvis du er i fra Oslo.  

- Oppfølging av overdosepasienter er viktig
Av: Bjørnar Bergengen, KoRus-Oslo
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Du har sagt at overdosen kan være 
en pådriver, eller dytt, for endelig å 
søke hjelp. Kan du si litt mer om det?

- Derfor tror jeg de fleste som våkner 
her etter en overdose blir nokså rysta 
når vi forteller at de har hatt en over-
dose, og at det var så vidt det gikk 
bra. Akkurat det tror jeg kan være 
en vekker for mange.  Om pasienten 
ikke tar i mot tilbudet om oppfølging 
denne gangen er det likevel viktig å 
gi pasienten en mulighet. Skjer det 
samme igjen seinere, får han det 
samme tilbudet. 

Kunne du fortelle litt om utformingen 
på oppfølgingen?

- Kommer du inn med overdose og er 
under 24 år får du en samtale med en 
sosionom.  Både fordi vi mener at en 
samtale i seg selv har en gunstig ef-
fekt for å redusere risikabel rusbruk, 
og for å gjøre en vurdering av om det 
trengs noe annet og mer enn vi kan 
tilby. Da tenker vi på om det er behov 
for å koble inn ruspoliklinikk eller psy-
kiatrisk poliklinikk eller noe annet.  

- De som har vært her med opioi-
doverdose er avtalen med rusmot-
taket på Aker at de kan komme 
dit.  Nå holder vi på å utvide tiltaket 
for de unge, og jeg tror vi har fått 
midler til å utvide dette til person-
er opp til 30 år. I prinsippet mener 
jeg at alle som er her med overdose 
burde få snakke med en sosionom.   

- På lang sikt så tror jeg dette vil skje. 
Så er det et problem til her.  

- Folk er nødvendigvis ikke i så veld-
ig god form for en samtale når de er 
ferdige med den medisinske delen. 
De er fortumla.  Mange er slitne og 
trøtte. De er sultne. Det ideelle hadde 
vært at man hadde kunnet sovet noen 
timer på et litt hyggeligere sted enn 
våre observasjonsrom, og gjerne fått 
litt mat og en dusj før samtalen med 
sosionomen.  Hvis vi har muligheten 
så prøver vi å gi folk i hvert fall noe 
tid til å komme seg. Vi har også fått et 
lite matlager slik at de kan få en kopp 
kaffe og litt å spise når de våkner. Det 
er begrensa hvor meningsfylt det er 
å ta en sånn prat nå en fortsatt er så 
omtåka altså. Vi prøver å gjøre det 
beste vi kan innenfor de forholdene vi 
nå har men det blir ikke ordentlig fart 
på dette tror jeg før vi kommer inn i et 
nytt bygg. 

Hvordan har samarbeidet vært med 
fastlege, andre rustiltak?

- Vi fant i undersøkelsen vi gjorde at 
en fjerdedel av alle pasientene som 
var her med en rusmiddeloverdose 
var hos fastlegen den neste måneden.  
Det gjaldt alle grupper uavhengig av 
hvilket rusmiddel de hadde tatt. Også 
de som bare forsvant under observas-
jonen uten å si i fra, eller de som gikk 
mot vårt råd. Både de som ble lagt inn 
og de som ble sendt hjem. Blant de 
som ble råda til å gå til fastlegen ved 
avslutningen av observasjonen hadde 
halvparten oppsøkt fastlegen. 
 
Hva var årsaken til at så få som fire 
prosent ble oppfordra til å oppsøke 
fastlegen?

- Jeg tror rett og slett ikke at det har 
blitt tenkt på. Det igjen kan nok kny-
ttes sammen med at legene som job-
ber her hos oss er ganske nye som 
leger. De fleste har da ikke noe fart-
stid som fastleger før de kom hit. Det 
betyr at de ikke har fastlegen så høyt i 
bevisstheten som de som kanskje har 
vært fastlege selv.. Det kan en nok 
fikse ved interne kampanjer for Husk 
fastlegen type ting. Det lar seg nok 
gjøre. 

Er det noe mer man kan gjøre?

- Mange får med seg en journalutskrift 
når de går og som de får beskjed om 
å ta med til fastlegen. Jeg tror løsnin-
gen her ligger i at vi får elektronisk 
epikrisesending herfra til fastlegen. 
Det tror jeg er framtida. 

Du skriver i avhandlingen din at det 
med jevne mellomrom kommer små 
lokale utbrudd med forgiftninger av 
nye stoffer. Kan du si litt mer om  
akkurat det?

- Det er to måter man finner ut av 
dette på. Enten er det fordi vi mistenk-
er at her er det tatt noe annet enn det 
vanlige ut i fra hvordan det kliniske bil-
det ser ut når pasienten kommer, eller 
at pasienten forteller oss han har tatt 
bestemt stoff.  Det er ekstremt sjelden 
at vi ser forgiftninger med nye stoffer 
her hos oss. Men i en periode i 2013 
testet vi en del av pasientene vi fikk 
inn.  Da fant vi at 7 prosent hadde 
brukt en eller annen ny psykoaktiv 
substans. Dette hadde det ikke blitt 
rapportert om. 
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Det forelå heller ingen mistanke om 
en slik bruk ut i fra pasientens kliniske 
tilstand.   

Kunne du si litt mer om forskjellene i 
det kliniske bildet mellom tradisjonelle 
narkotiske stoffer og nye stoffer?

- Så langt så gir heldigvis de nye 
midlene kliniske bilder som vi kjenner 
fra de gamle. Men kanskje i litt andre 
kombinasjoner enn vi kunne forvente. 
Det er et problem med fentanylderiva-
tene fordi de er så kraftige at i verste 
fall så har vi ikke nok naloksone tilg-
jengelig til å kunne håndtere det. 
På den annen side så vil vi jo kunne 
holde pusten i gang på pasienten til 
de får kommet seg i respirator. Så 
kanskje det må være løsningen da 
hvis man går tom for naloksone.

Men i tillegg ser vi at de veksler vold-
somt mellom en slik tilstand og det å 
være urolige og agiterte og aggres-
sive, og til dels også sterkt forvirret 
samtidig. For så å gå i koma, og så 
våkne opp 
igjen og være agiterte før de igjen går 
i koma.  Egentlig så har du en pasient 
som er så urolig at du ville gi han noe 
beroligende. Problemet med det er at 
det gir slags en pluss en blir tre-effekt 
sammen med GHB som øker sjansen 
for at han går i koma og slutter å puste 
blir mye større. Skal man gi en slik 
pasient noe beroligende så bør man 
egentlig være i nærheten av en in-
tensivavdeling. Dette gjør at vi har en 
veldig lav terskel for å legge de inn 
disse pasientene.   
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Kontaktpersoner for lavterskelnettverket  er  
 
Bjørnar Bergengen, KoRus-Oslo  
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

Tommy Husebye, KoRus-Øst
Tommy.Husebye@sykehuset-innlandet.no

Foto: (C) Knut Arne Gravingen

Andre av de nye syntetiske opioidene 
vil være sånn at de virker veldig lenge. 
Da kan det være behov for naloksone 
gjentatte ganger i et døgn og to kan-
skje. Det vil være sånne forskjeller. Vi 
vet hva vi trenger å gjøre med det. Vi 
vet hva vi skal lete etter, men før eller 
seinere så kommer det et stoff som er 
helt annerledes. Forrige gangen det 
skjedde var egentlig da GHB kom
 
På hvilken måte da?

- Det er fordi vi ser det der  
bildet som er. Det kan veksle så. Vi 
ville forvente at det var pasienter som 
gikk i koma og pusta dårlig. Det gjør 
de for så vidt også. 
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