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I Statsbudsjettet for 2018 foreslås 
det at Overdosestrategien vi-
dereføres ut 2018. Det står blant 
annet at «Å redusere antallet 
overdoser er et langsiktig arbeid.  

Strategien løper ut 2017. Det 
foreslås imidlertid å videreføre 
øremerket tilskudd for oppfølging 
av sentrale tiltak og målsettinger i 
overdosestrategien i 2018.  

Bevilgningen foreslås videreført 
på samme nivå som i 2017.» 
Link til budsjettet her (omtale av 
overdosestrategien er på side 201 
– 202):
https://www.regjeringen.no/con-
tentassets/f2a804efb5444456b-
68c47baf567f8df/no/pdfs/pr-
p201720180001hoddddpdfs.pdf

Narkotikautløste dødsfall kan de-
les inn i tre hovedgrupper: overdos-
er (forgiftningsulykker), selvmord 
og avhengighet (psykiske lidelser 
og adferdsforstyrrelser som følge 
av rusmiddelbruk). Av de 282 
dødsfallene i 2016 var 220 døds-
fall overdoser, 44 selvmord og 
18 dødsfall hvor avhengighet var 
dødsårsak. Fordelingen mellom 
disse tre gruppene av dødsfall har 
holdt seg stabil de siste årene.
Link til artikkel på Folke-
helseinstituttets sider her:  
https://www.fhi.no/hn/statistikk/
statistikk2/narkotikautloste-dods-
fall-i-norge-i-2016/ 

Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2016

Vi ønsker 
alle ei 
riktig 
god jul 
og et 

fredfylt 
nytt år!

I 2016 ble det registrert 282 narko-
tikautløste dødsfall i Norge mot 
289 slike dødsfall i 2015 og 266 i 
2014. De fleste dødsfallene skjer i 
de mest folkerike fylkene med eller 
nær store byer. De fleste dødsfall-
ene skjer i Oslo og Hordaland. Her 
har tallene vært stabile de siste 
årene. Blant bosatte i Oslo ble 
det registrert 53 narkotikautløste 
dødsfall i 2016, mot 58 i 2015 og 
46 i 2014, og blant bosatte i Hord-
aland ble det registeret 50 slike 
dødsfall, sammenlignet med 29 i 
2015, og 41 i 2014.  
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2. Stortinget ber regjeringen sette 
ned et ekspertutvalg som, basert 
på evaluering av den inneværen-
de nasjonale overdosestrategien, 
kommer frem til nye kunnskaps-
baserte forslag for å forebyg-
ge overdoser og overdosedød. 

3. Stortinget ber regjeringen sørge 
for at nye målgrupper blir innarbei-
det i ny nasjonal overdosestrategi.

Den 28. november fremmet 
stortingsrepresentantene Tellef 
Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, 
Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk- 
Waagen og Tore Hagebakken 
representantforslag om en ny 
overdosestrategi. 

Forslaget besto av fire punkter: 

1. Stortinget ber regjeringen 
utarbeide en ny nasjonal over-
dosestrategi, som skal gjel-
de fra 1. januar 2019, og som 
skal revideres hvert fjerde år.  

4. Stortinget ber regjeringen in-
narbeide tiltak mot overdose med 
sterke smertestillende medika-
menter i ny nasjonal overdos-
estrategi. 

Link til forslaget her: 
https://www.stortinget.no/no/Sak-
er-og-publikasjoner/Publikasjoner/
Representantforslag/2017-2018/
dok8-201718-076s/

Representantforslag om ny overdosestrategi 

Det har kommet et nytt rundskriv 
fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet om helse- og omsorgs- 
tjenestelovgivningens anven-
delse ved lavterskeltilbud – særlig 
om krav til dokumentasjon og  
diagnostisering.

Rundskriv om helse- og omsorgstjenestelovgivningen ved 
lavterskeltilbud

Link til rundskrivet her: 
h t t p s : / / w w w . r e g j e r i n -
g e n . n o / n o / d o k u m e n t e r /
rundskriv-i-42017-om-helse--og-om-
sorgst jenestelovgivningens-an-
v e n d e l s e - v e d - l a v t e r s k e l t i l -
b u d - - s a r l i g - o m - k r a v - t i l - d o k u -
mentas jon-og-d iagnost iser ing/
id2563593/?q=lavterskeltilbud

Helse- og omsorgsdepartementet 
redegjør i dette rundskrivet for re-
glene om dokumentasjon og diag-
nostisering når det ytes helsehjelp 
ved lavterskeltilbud. 
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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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Utdeling av brukerutstyr til person-
er med rusproblemer har vist seg 
å være et effektivt tiltak for å redu- 
sere skader knyttet til rusbruk. 

En slik utdeling bidrar i tillegg til 
økt kontakt mellom brukere og 
hjelpeapparatet. 

I Opptrappingsplan for rusfeltet ble 
Overdosestrategien 2014 – 2017 
bedt om å ivareta denne utdelin-
gen. På oppdrag fra Helsedirek-
toratet har KORFOR, Stavanger 
Universitetssjukehus gjennomført 
en elektronisk spørreskjemaun-
dersøkelse til norske kommuner 
om utdeling av utstyr for skader-
eduksjon i 2016. 

Tilsvarende undersøkelser er 
planlagt gjennomført i 2017, 2018 
og 2019. 
 
Hovedfunnene fra undersøkelsen 
gjennomført i 2016 er disse: 

• Utdeling av utstyr for skade- 
reduksjon er mest utbredt i 
større kommuner og i kom-
muner med en relativt omfat-
tende rusproblematikk. Tall 
fra BrukerPlan viser at 77 
% av kartlagte brukere som  
injiserer, bor i kommuner som 
deler ut utstyr for injisering.  

• 19 større kommuner med 
en relativt omfattende rus-
problematikk deler ikke 
ut utstyr for injisering.  

• Et stort antall små kommun-
er svarer at de ikke har be-
hov for å dele ut utstyr. Men 
tall fra BrukerPlan viser at  
samlet sett utgjør enkeltbruk-
ere i små kommuner en rela-
tivt stor gruppe. I de 108 små 
kommunene som hverken del-
er ut utstyr for skadereduksjon 
eller svarer at de har behov for 
det, er det kartlagt totalt 168 
injiserende rusmiddelbrukere. 

• 58 kommuner har behov for å 
dele ut mer eller annet utstyr 
enn det som deles ut i dag. Det 
er særlig nalokson nesespray 
som en ønsker å dele ut.  

• Undersøkelsen viser at de 
fleste som deler ut utstyr har 
kunnskap om bruk av utsty-
ret. Kun seks av 67 kommun-
er rapporterer om mangelfull 
kunnskap. 

Hele rapporten kan lastes ned her:
 
h t tps : / / he l se -s tavanger.no /
fag-og- forskn ing/kompetan-
s e t j e n e s t e r / r e g i o n a l t - k o m -
petansesenter-for-rusmiddel-
forskning-i-helse-vest-korfor/
ny-rapport-utdeling-av-brukeruts-
tyr 

Rapport om utdeling av utstyr for skadereduksjon  
ved rusmiddelbruk

Desiree Madah-Amiri disputerte 
31. oktober i år med avhandlingen 
Opioid overdoses and overdose 
prevention: The establishment of 
take-home naloxone in Norway. I 
avhandlingen har Madah-Amiri og 
hennes samarbeidspartnere

Overdosestrategiens første doktorgrad
gjennomført og studert utdeling 
av nalokson nesespray til hero-
inbrukere, pårørende og ansatte 
i gatenære tiltak i Oslo og Ber-
gen. Ansatte i lavterskeltiltak ble 
lært opp til å dele ut nalokson ne-
sespray til opioidbrukere.

I  prosjektperioden ble det dis-
tribuert mer enn 2000 nesespray-
er til opioidbrukere i Oslo og 
Bergen. Det ble rapportert om 
over 250 vellykkede overdoserev-
erseringer. 

Link til avhandlingen her: https://
www.duo.uio.no/handle/10852/59041

Intervju med Desiree Madah- 
Amiri her (denne linken må kop-
ieres og limes inn i adresselinja 
på google): 
http://www.med.uio.no/klinmed/forsk-
ning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/ne-
sesprayen-som-redder-liv.html
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Helsedirektoratet har nå kommet 
med en Overdose-veiviser i lokalt 
forebyggende arbeid.
 
Målgruppen for veiviseren er alle 
kommuner i Norge som har ut-
fordringer knyttet til overdoser 
grunnet bruk av narkotiske stoffer.                                                                                                                                      
 
Alle kommuner med overdo-
seutfordringer er målgruppe for 
veiviseren. 

Den viser eksempler på handling-
splaner rutiner, prosedyrer og 
samtykkeskjema. Veiviseren er et 
elektronisk basert verktøy som er 
kortfattet, presist og tilpasset både 
små og store kommuner. 

Last ned veiviser her: 

https://helsedirektoratet.no/folke-
helse/psykisk-helse-og-rus/over-
dose-veiviser-i-lokalt-forebyggen-
de-arbeid

Disse kommunene bør sette i verk 
tiltak for å forebygge overdoser 
og overdosedødsfall. Veiviser-
en gir eksempler fra kommuner 
som har jobbet systematisk med 
overdoseforebyggende arbeid.                                                              
 
Formålet med veiviseren er å gi 
inspirasjon til hvordan det konk-
ret kan jobbes med overdose- 
forebygging. 

Veiviser i lokalt overdoseforebyggende arbeid

Avholdte konferanser  
Det har blitt avholdt flere konferanser denne høsten om ulike tema knyttet til overdoser. 

Professor Kari Dyregrov skal lede 
forskningsprosjektet «Etterlatte 
ved narkotikarelatert død» (END).

Mye tyder på at de etterlatte kjen-
ner seg stigmatiserte eller at de 
ikke orker å innhente den hjelpen 
og støtten som de behøver i etter-
kant av dødsfallet. Prosjektet er 
delt inn i fire delstudier. 

Delstudie 1: Hvilke konsekven-
ser og belastninger har narkoti-
kadødsfall for nære etterlatte?

Delstudie 2: Hvilken hjelp og støtte 
opplever de etterlatte at de får i 
forhol til opplevd behov, og hva 
hindrer/fasiliterer adekvat hjelp?

Delstudie 3: Hvordan avspeiler 
etterlatte sin fungerende tilstand, 
sett i sammenheng med regis-
terdata om fravær fra arbeid og 
reseptregisterdata/medisinbruk?

Delstudie 4: Hvordan håndterer 
helse- og sosialtjenesten narkoti-
kadødsfall, og hvordan blir støtte 
til etterlatte optimalisert i samspill

med de etterlatte og deres sosiale 
nettverk og frivillige organisasjon-
er?

For å markere oppstarten av pros-
jektet ble det den 16. november 
arrangert en konferanse om dette 
temaet i Bergen.  Her deltok etter-
latte, nasjonale og internasjonale 
eksperter, og politikere. 

I tillegg ble det fremført et teat-
erstykke av og med en som selv 
hadde opplevd å miste flere fra sin 
nærmeste familie på grunn av rus-
middelbruk. 

Artikkel om prosjektet her: 

http://www.rusfeltet.no/ny-forsk-
ning-om-parorende-ved-overdoser/#.
Wi6LfLBryJA

Hjemmeside til prosjektet her

https://www.hvl.no/aktuelt/etterla-
tte-ved-narkotikarelatert-dod-end/

Denne kan du bestille fra  
Landsforeningen mot stoffmisbuk:  
https://motstoff.no/butikk/snakk-be-
handling-rus-overdoser/

 

16. november, Bergen

Etterlatte ved narkotikarelatert død
Landsforeningen mot stoff-
misbruk har gitt ut brosjyren 
«SNAKK MED MEG – Pårøren-
des erfaringer med overdoser.»  
 
Brosjyren er  basert på interv-
juer og samtaler med pårørende 
etter overdosedødsfall. 
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27. november, Oslo 

Internasjonal Naloxon-konferanse
Den 27. November arrangerte 
SERAF i samarbeid med Hel-
sedirektoratets Nasjonale over- 
dosestrategi en konferanse om 
naloksone. 

En rekke nasjonale og internas-
jonale forskere og praktikere holdt 
innlegg her. Presentasjonene er 
tilgjengelige her: 

KoRus-Øst arrangerte 28. - 29. 
november en nasjonal fagkonfer-
anse for lavterskeltiltak innenfor 

http://www.rus-ost.no/konferans-
er-arkiv

rusfeltet. Presentasjonene fra kon-
feransen er lagt ut her. 

28. – 29. november, Oslo 

Nasjonal Fagkonferanse for lavterskeltiltak i rusfeltet

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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https://www.med.uio.no/klinmed/
forskning/sentre/seraf/aktuelt/ar-
rangementer/konferanser/konfer-
anser-2017/the-international-nalox-
one-conference-thinc-2.html
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