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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

VIKTIGE datoer i høst:  

7. - 8. november, Garder-
moen:  
Felles møte med pilotkom-
mune- nettverket og nasjonal 
arbeidsgruppe for å diskutere 
videreføring av strategien,  
Sted: Gardermoen

16. november, Bergen 
Pårørendekonferanse i regi av 
Høgskulen på Vestlandet og 
Bergen kommune: 
https://www.hvl.no/forsking/
konferanse/etterlatte-konfer-
anse/ 

27. november:  
Forskningskonferanse om 
nalokson, Holmenkollen i regi 
av SERAF

28.- 29. november:  
Lavterskelkonferanse Oslo, 
målrettet på videreføring av 
OD-arbeidet i flere kommuner. 
Park Inn by Radisson Hotel & 
Conference Centre, Alna Oslo  
http://www.rus-ost.no/
kurs-og-konferanser
 

Dette er årets andre nyhetsbrev fra Helsedirektoratets Overdosestrategi 2014-17.  
Det neste vil komme i begynnelsen av november, og vil se nærmere på hva det nye Statsbudsjettet lover. 

I forbindelse med Revidert  
nasjonalbudsjett skriver de-
partementet i et tillegg til årets  
tildelingsbrev til Helse- 
direktoratet 23 juni: 3 mill.  
kroner går til forsterket inn-
sats knyttet til arbeidet med 
Nasjonal Overdosestrategi 
(2014–2017). 

Direktoratet ser denne ekstra-
bevilgningen som et tydelig tegn 
på at Regjeringen legger stor vekt 
på det overdoseforebyggende  
arbeidet.
Midlene må benyttes i inne- 
værende år, men vi ønsker å 
benytte mest mulig slik at det vil få 
betydning i 2018.

Vi tenker at dette gjøres best ved å 
gi et utvidet oppdrag til SERAF om 
naloksonprosjektet samt midler 
til Kriminalomsorgens høgskole 
og utdanningssenter (KRUS) til 
å videreføre overdoseprosjektet i 
kriminalomsorgen.
I tillegg vil vi bidra til en gjen-
takelse i høst av FHI sin» 7-byer-
studie» for å få indikasjoner på 
om SWITCH-kampanjen har gitt 
resultater og om det har skjedd en 
overgang til heroinrøyking blant 
brukerne.

Les mer om 7-byers studien her: 
https://www.fhi.no/publ/2014/
narkotikabruk-pa-gateplan-i-7-nor-
ske-byer/

Tre millioner ekstra i år

Notat utarbeidet av SERAF 
om tryggere inntaksmåter 
for ulike illegale rusmidler:  

http://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/sentre/seraf/publikas-
joner/rapporter/2017/bruk-av-rus-
midler-pa-ulike-mater-ulik-risiko.
html 

Notatet er utarbeidet på oppdrag 
fra Helsedirektoratet.

Bakgrunnen er et utalt ønske fra 
ansatte i lavterskel helsetiltak om 
å ha en mer solid bakgrunn for å 
rådgi brukere av ulike rusmidler 
fordi brukerne i økende grad bruk-
er andre rusmidler enn heroin.

Spre gjerne notatet til kollegaer og 
andre dere mener vil ha nytte av å 
lese det.

Notatet om tryggere inntaksmåter

Besøksadresse: KoRus-Oslo
Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Hvis ikke hyperlenkene virker: kopier og lim inn i browser
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Det er mye oppmerksom-
het rundt rusmiddelspørsmål 
i hjemlige medier for tiden. 

Den siste «Føre Var»-rapporten 
fra Bergen viser blant annet «sterk 
nedgang i tilgjengelighet og bruk 
av heroin». Dette understreker at 
det nye sprøyterommet i Bergen – 
der det bare er lov å injisere heroin 
- er et svar på gårsdagens proble-
mer.
Paradokset forsterkes av ansam-
lingen av forkomne brukere i un-
dergangen like utenfor som ikke 
slipper inn, fordi de bruker andre 
rusmidler eller ikke injiserer

Mye oppmerksomhet i media
ht tp : / /www.d ig ib lad.no/kom-
p e t a n s e s e n t e r - r u s / s p o r 2 -
2017/#33/z 

Mer om naloksonprosjektet i 
Tromsø:
https://www.nrk.no/troms/ne-
sespray-har-berget-to-liv-pa-to-
maneder-1.13586064 

De helt siste dagene har det også 
vært mye oppmerksomhet kny-
ttet til behandling av hepatitt C og 
hvordan høye priser fra legemi-
ddelindustrien forhindrer at store 
grupper av de som er smittet, får 
behandling.

- det blir spennende å se om  
valget medfører noen endring av 
sprøyteromsloven.

«Føre Var»: https://bergensklinik-
kene.com/korus/fore-var-rustren-
der/
Her er tre lenker som mer  direkte 
angår overdosearbeid: 

Advarsler mot fentanyl Arendal:
https://arendalstidende.no/ny-
heter/advarer-mot-overdosedop/  

Intervju med Thomas Clausen 
(SERAF) om overdosesituasjonen 
og reportasje om naloksonpros-
jektet i SPOR fra KoRus Nord:

KORFOR har på oppdrag fra  
Helsedirektoratet  kart lagt 
utdel ingen av brukerut-
styr  i  norske kommuner.  

De har fått svar fra nær 280 kom-
muner, et svært godt resultat.
Funnene vil bli koblet med to andre 
datasett, BrukerPlan og overdose-
data fra Dødsårsaksregisteret.
De vil bli presentert i en rapport 
som skal være klar til Nasjonal

LAVterskelkonferanse 28.-29. 
november der funnene  bil lagt fram.  

Ett viktig funn er at det er en gruppe 
norske kommuner som rapporterer 
at de har tunge rusmiddelbrukere i 
kommunen og også injeksjonsb-
ruk, men som ikke har brukerutstyr 
tilgjengelig.

KORFOR vil gjenta under- 
søkelsen årlig i 2018 – 2020.  
Tanken er å gå videre med å se om 
vi kan komme fram til en beskriv-
else av hva slags brukerutstyr som 
burde være tilgjengelig i kommun-
er med tunge rusmiddelbrukere og 
finne måter å bistå kommunene 
som har mangelfull dekning av 
brukerutstyr.

Oversikt over utdeling av brukerutstyr



Vi ønsker samtidig å fortsette ut-
plassering av nalokson nesespray 
til nye kommuner, med en kjerne 
av ansatte som i dag. Direktoratet 
ønsker også å videreføre over- 
dosestrategiens fengselsprosjek-
tet i regi av KRUS.

Uansett økonomiske bevilgninger 
tenker vi at KoRus’ene vil ha en 
sentral rolle i videreføringen av  
arbeidet.

Helsedirektoratet har også bestemt 
at vi i løpet av 2018 skal utarbeide 
et Pakkeforløp for oppfølging etter 
ikke-dødelig overdose.

Uansett økonomiske bevilgninger 
tenker vi at KoRus’ene vil ha en 
sentral rolle i videreføringen av ar-
beidet.

Helsedirektoratet har også bestemt 
at vi i løpet av 2018 skal utarbeide 
et Pakkeforløp for oppfølging etter 
ikke-dødelig overdose.

Det er ikke tatt stilling til om hele 
strategien skal videreføres, men 
tiltak skal kunne sees i sammen-
heng med Opptrappingsplanen. 

Det er derfor ikke mulig å si noe  
om de økonomiske rammene for 
det videre arbeidet før statsbuds-
jettet for 2018 foreligger i oktober.

Hvordan denne situasjonen hånd-
teres i pilotkommunene, vet vi 
ikke, men vi håper selvsagt at 
kommunene velger å opprettholde 
innsatsen. 

Hvis bevilgningen til arbeidet  
videreføres utover 2017, ønsk-
er Helsedirektoratet i hovedsak 
å opprettholde tiltak som i dag, 
med delvis nye oppgaver for de 
pilotansatte i form av ansvar for å 
videreføre arbeidet til flere kom-
muner.

Helsedirektoratet ønsker
• å beholde et nettverk av  

pilotkommuner              
• å videreføre innsatsen i  

de kommunene vi allerede 
jobber i

• å utbygge arbeidet til ca 30 
nye kommuner som har en 
vedvarende  overdose- 
belastning

Overdosestrategien 2014-17 blir 
formelt avsluttet ved neste års-
skiftet.

Strategien har formelt nådd ut til 
kommuner der mer enn halvparten 
av overdosedødsfallene i 2015 
fant sted; pilotkommunene og en 
håndfull andre kommuner. Nøk-
ternt sett er det gjort veldig mye 
godt arbeid. Dere har grunn til 
å være stolte. Nøkternt sett er 
det også et godt stykke igjen før vi 
nærmer oss mål.

Helsedirektoratet har, i tråd med 
dette, i tråd med utfordringsbildet 
og i tråd med anbefalinger fra pilot-
kommunene i overdosestrategien, 
foreslått overfor departementet å 
videreføre strategiarbeidet, paral-
lelt med opptrappingsplanen for 
rusmiddelfeltet.

Vi ønsker både å forsterke arbei-
det i pilotkommunene og nå ut til 
flere kommuner.

Departementet sier om dette: 
I opptrappingsplanen for rus-
feltet vil Regjeringen vurdere be-
hovet for å styrke tiltak innen den  
nasjonale overdosestrategien. 
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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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Helsedirektoratet ønsker videreføring

KRIPOS beslagsdata fra  
1. halvår 2017:

Det er beslaglagt uvanlig mye 
heroin, men det er påfallende 
at nesten all heroinen er  be-
slaglagt i Osloområdet og Øst-
fold.
Politiet advarer sterkt mot fen-
tanyler.

https://www.politi.no/globalas-
sets/dokumenter/01-rapport-
er-statistikk-og-analyse/narko-
tika/narkstat_1-halvar-2017.
pdf
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Behovet for å opprettholde og 
styrke beredskapen i Norge  
understrekes av den internas-
jonale situasjonen.

Her er et par lenker til rap-
porter som viser alvoret:  
World drug  report 2017: https://
www.unodc.org/wdr2017/index.
html 

European Drug Report 2017 
(norsk utgave): http://www.emcd-
da.europa.eu/system/files/publi-
cations/4541/TDAT17001NON.
pdf  

Begge har fyldige kapitler om 
overdosesituasjonen henholdsvis 
globalt og i Europa.

 
 

For de som har budsjett og tid, 
anbefales for øvrig å overveie å 
dra på den europeiske narkoti-
kakonferansen i Lisboa i oktober: 
http://www.lisbonaddictions.eu/
lisbon-addictions-2017  ; av pro-
grammet ser dette ut til å være en 
god «investering».

Situasjonen er særlig alvorlig i 
Nord-Amerika der USA alene nå 
har en fjerdepart av alle over-
dosedødsfall i verden.

Også i Europa øker antallet døds-
fall. Her skjer over en tredel av alle 
dødsfallene nå i Storbritannia, og 
Norge er fortsatt blant de hardest 
rammede landene:

 
 

Dyster internasjonal situasjon

I et intervju i Dagsavisen 29.  
august, sier statssekretær Frode 
G. Hestnes i Helse- og omsorgs-
departementet: – Helse- og om-
sorgsdepartementet vurderer nå 
hvordan overdosestrategien skal 
videreføres, og hvilke tiltak som 
bør styrkes og målrettes i enda 
større grad, opplyser statsse-
kretær Frode G. Hestnes (Frp).

Det som det så langt ligger an til, 
er en videreføring av pilotkom-
muneprosjektet, en tilskuddsord-
ning for de ni kommunene som 
har vært hardest rammet av over-
dosedødsfall.

Per i dag tenker Helsedirektora-
tet at nettverket av pilotkom- 
muner videreføres med delt an-
svar for egen kommune og fadder- 
oppgaver for nye kommuner
Vi har som vi snakket om på det 
forrige møtet, identifisert 24 kom-
muner med betydelig overdosebe-
lastning der vi ønsker å videreføre 
strategiarbeidet. Videre tenker vi 
utbygging av naloksonprosjektet 
til de samme 24 kommunene med 
SERAF som utfører. Men intet er 
som sagt, avgjort.

– Vi vil også utvide antallet kom-
muner, opplyser Hestnes.
– Tilbudet om nalokson nesespray 
skal utvides til flere kommuner, 
og tilgangen på brukerutstyr skal 
bedres, tilføyer han.
…..
Hestnes nevner videre regjeringens 
opptrappingsplan for rusfeltet og pakke-
forløpet for psykisk helse, samt ambisjo-
nen om å få flere til å røyke heroin framfor 
å injisere den, i denne sammenheng.

Selv om Bent Høie ikke har uttalt 
seg så konkret, og selv om intet 
er sikkert før statsbudsjettet fore-
ligger 12 oktober, kan jeg vanske-
lig forstå dette annerledes enn at 
Regjeringen legger opp til en vi-
dereføring slik vi har skissert. Etter 
min mening ser det nå lyst ut for 
dere som sitter i prosjektstillinger. 

Videreføring av strategien – en gladmelding
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Landsforbundet mot stoffmis-
bruk (LMS) har laget filmer 
om hverdagen til pårørende 
Pårørende har tradisjonelt 
blitt involvert i altfor liten grad 
i rusbehandling. Pårørendein-
volvering bidrar imidlertid til 
bedre effekt og helsegevinst 
av rusbehandling, både for den 
rusavhengige og for de
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Vi har fått melding om mark-
eringer på 29 steder - for fire 
år siden var det én markering; 
FHN hadde en stand på Karl  
Johans gate i Oslo, midt blant 
valgbodene.

Det var første gang dagen ble 
markert i Norge.

Etterpå bestemte Helsedirek-
toratet at markering av Verdens 
overdosedag skulle bli en del av 
overdosestrategien – en god avg-
jørelse, tenker vi i dag.

Her finner dere et knippe av 
presseoppslagene vi har sam-
let. I tillegg har over dosedagen 
vært nevnt i en rekke oppslag om 
narkotikapolitikken.

Kronikker: 
1. Arild Knutsen, FHN, Dagsavis-
en: Det må gjøres mer for å bek-
jempe rusmiddelrelaterte dødsfall

2. Miriam Neegard, LMS, Dagbla-
det: Vi glemmer å følge opp fam-
iliene, de står i skyggen av misb-
ruket

3. Kari Lossius, Bergensklinik-
kene, Bergens Tidende: 638 døds-
fall og et stortingsvalg

4. Inger Hilde Trandem (pilotkom-
mune), Vidar Håvik (Marborg) og 
Cecilie Haugland (BAR), Nordlys: 
Ja visst kan du bli rusfri, men først 
må du overleve…

Artikler/radio: 
5. Gjengangeren, Tønsberg: Fore-
bygger overdoser: Folie til røyking 
av heroin kan man få her på Felt-
sykepleien. Vi er en helsetjeneste, 
ikke politiet

6. Sykepleien: Verdens overdose-
dag markeres 31. august 7. 
Varden, Porsgrunn: Hvordan fore-
bygge dødsfall? 

8. Stavanger Aftenblad: Ensom i 
livet

9. Vårt land: Omsorg og respekt 

10. Porsgrunn Dagblad: Minnes 
døde rusmisbrukere

11. Bergens Tidende: Slik skal 
Bergen løse rusproblemene 

12. Bergens Tidende: Lover å få 
overdoseteam på plass 

13. Bergensavisen: Mintes de 
døde
Bergensavisen: La frem ny rus-
plan: – Bergen er på rett vei 

14. NRK: Om Arild Knutsen + ny 
rapport fra Sprøyterommet 

15. NRK Radio, Rogaland: Over-
dosedagen, pårørende 

16. NRK P1, Her og nå: Actis me-
ner det trengs en ny strategi mot 
overdosedødsfall

17. NRK P2, Nyhetslunsj: Verdens 
overdosedag 
 
18. NRK, Troms: Fortsatt tabu å 
snakke om rus 
 
19. Budstikka: Overdoseofre min-
net med musikk
 
20. Fredrikstad Blad: Hadde et lite 
oppslag på selve dagen, men har  
ikke lenke 

21. Jarlsberg avis: «Møtestedet» 
samlet 30 på overdosedagen: – 
Den redder liv   
 
22. Rbnett.no: Tente lys for Eirin 

23. Agderposten: De skoa der, de 
kunne vært mine (ble tipset, men 
får ikke lest den pga. abonne-
ment). 

Andre saker: 
24. Regjeringen.no: Bent Høies 
appell på Verdens overdosedag 
 
25. Bergen kommune: Forslag til 
ny rusplan ut på ekstern høring 
 
26. Egen sak på helsedir.no: I dag 
markeres Verdens overdosedag

Overdosedagen

nærmeste. Landsforbundet 
mot stoffmisbruk har gjennom 
prosjektet “Pårørende: en res-
surs”, satt fokus på situasjonen 
til pårørende av rusavhengige, 
og blant annet laget 3 filmer 
om dette.  
Les mer om LMS sitt prosjekt 
Pårørende: en ressurs - på 
kommunetorget.no 

Klippet fra KoRus-Nord sitt nyhetsbrev:
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Snakk med meg bygger på interv-
juer og samtaler med pårørende 
som har opplevd overdosedøds-
fall eller gjentatte overdoser uten 
dødelig utfall, og er et av tiltakene 
i den nasjonale overdosestrate-
gi 2014-2017; «Javisst kan du bli 
rusfri, men først må du overleve».

Forebygging av overdoser handler 
ikke bare om å forhindre overdos-
er, men også om å ivareta og følge 
opp pårørende som lever i skyg-
gen av rusmisbruket. 

Heftet vil være nyttig lesing for 
ansatte som jobber på rusfeltet, 
for politikere og for andre som 
er interessert i hvordan man kan 
følge opp pårørende på en god 
måte.

LMS har utviklet heftet i samar-
beid med fagleder i Trondheims 
overdoseteam, Jan Erik Skjølås, 
og professor i helserett, Alice Kjel-
levold. Heftet er finansiert av Hel-
sedirektoratet.
http://www.motstoff.no/produkt/
snakk-med-meg/ 

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
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