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Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 

Dette nyhetsbrevet er en del av Helsedirektoratets Overdosestrategi 2019-2022. Det vil presentere 

aktuelle nyheter og studier på feltet, samt gi oversikt over hva som har blitt avholdt av konferanser, 

seminarer og andre aktiviteter som har overdosereduksjon og lavterskelarbeid som tema.  I tillegg 

vil det bringe nyheter om kommende faglige aktiviteter på feltet.  

 

Avholdte samlinger, seminarer, konferanser og innsatser.  

 I rus og dus - 27. august 

 Markering av Verdens Overdosedag - 31. august 

 Lavterskelkonferanse - 15. og 16. oktober  

 Pårørendekonferanse i Bergen - 21. november  

 Pårørendeseminar i Oslo - 10. desember 

 Helsedirektoratets halvdagsseminar om overdosetallene for 2018 - 10. desember   

 

Narkotikautløste dødsfall i 2018  

Gjennomsnittlig har det i Norge vært 266 narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) årlig i 

perioden 2003-2018. I 2018 døde 286 personer av overdose i Norge.  Dette er en økning fra 248 

narkotikautløste dødsfall i 2017 og tilbake til nivået fra 2016 og 2015 med respektive 284 og 288 

dødsfall av denne typen.  De fleste dødsfallene er knyttet til bruk av opioider. Kategorien «andre 

opioider» som omfatter stoffene morfin, kodein og oxycodon sto for 28 prosent av de 

narkotikautløste dødsfallene i 2018, mens heroin sto for 23 prosent, syntetiske opioider som 

buprenofin, fentanyl og petidin for 17 prosent og metadon for 14 prosent. Majoriteten av de som 

døde av overdose var menn. I 2018 var 29 prosent av de døde kvinner. Dette er det samme antallet 

som i 2017, mens det i 2016 var 30 prosent kvinner som døde av overdose i Norge.  
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Gjennomsnittsalderen for de som dør av narkotikautløste årsaker har økt fra 36 år i 2006 til 44 år i 

2018. For menn var gjennomsnittsalderen i 2018 43 år og for kvinner 48 år.     

De fleste narkotikautløste dødsfallene skjer enten i de mest folkerike fylkene, eller i de største 

byene. Fylkene med flest dødsfall er Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Trøndelag. I 2018 var 

det 22 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Hordaland. Dette er det laveste antallet slike 

dødsfall siden 2004, da det var 22 overdosedødsfall i fylket. Det er også en markant nedgang i 

antallet dødsfall fra de foregående årene da det ble registrert 40 overdosedødsfall i 2017 og 50 

overdosedødsfall i 2016.  

Blant bosatte i Oslo ble det registeret 49 narkotikautløste dødsfall i 2018. Dette er fem flere 

dødsfall enn i 2017, men fire færre enn i 2016.  Akershus hadde 29 narkotikautløste dødsfall i 2018, 

sammenliknet med 31 i 2017 og 24 i 2016.  Det var 29 narkotikautløste dødsfall i Trøndelag i 2018. 

Dette er det høyeste antallet narkotikautløste dødsfall på over 20 år.  

Lenke til Folkehelseinstituttets side om saken her. 

 

Lavterskelkonferansen 2019 

Lavterskelkonferansen 2019 ble arrangert av Korus Øst og Korus Oslo 15. og 16. oktober. 

Konferansen var finansiert av Helsedirektoratet og målgruppen var alle som jobber med 

lavterskeltiltak og skadereduksjon. Blant temaene som ble løftet opp, var ulike opioiders rolle i 

overdosedødsfall, overdosedødsfall etter løslatelse, kommunikasjon med pårørende og E-

læringsprogram i pårørendearbeid. Årets konferanse hadde også et ekstra fokus på 

overdoseforebyggende arbeid rettet mot ungdom.  

Kommunetorget.no og Korus Nord har laget 11 filmer fra konferansen.  

Lenken til filmene og flere av foredragene fra konferansen er her.  

 

https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2018/
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Lavterskelkonferansen-2019-filmopptak/
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KORFOR-rapport 2019/01 - Utdeling av brukerutstyr for 
skadereduksjon ved rusmiddelbruk    

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 er norske kommuner pliktige til å forebygge 

smitte av blodbårne sykdommer. Kommunene skal derfor ha en ordning for utdeling av rent utstyr 

til alle injiserende rusbrukere som bor eller oppholder seg i den enkelte kommune. Ved siden av å 

være et effektivt tiltak for å redusere skadene knyttet til rusbruk, bidrar utdeling av brukerutstyr til 

en økt kontakt mellom rusbrukere og hjelpeapparatet. Helsedirektoratet har gitt KORFOR 

(Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) ved Stavanger 

Universitetssykehus, i oppdrag å utføre en årlig spørreundersøkelse i alle landets kommuner om 

hva de deler ut av brukerutstyr til rusbrukere. I rapporten «Utdeling av utstyr for skadereduksjon 

ved rusmiddelbruk» presenteres tallene fra undersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Årets 

rapport viser blant annet at det er et økende antall kommuner som deler ut brukerutstyr, noe som 

betyr at  andelen injiserende rusbrukere som har tilgang på sprøyteutdeling i egen kommune har 

økt.   

Rapporten (KORFOR-rapport 2019/01) kan lastes ned her.   

 

Lavterskel LAR i Norge 

Lavterskel LAR er modeller eller prosjektet der målsetningen er å forenkle pasientinntaket i LAR. 

Målgruppen for denne typen tiltak er narkotikabrukere som er vanskelige å nå frem til, eller som av 

ulike grunner ikke søker LAR-behandling selv om de for egen helse og overlevelse har behov for 

den. Helsedirektoratet har fra SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) bestilt en oversikt 

over hvor i landet det finnes lavterskel LAR. Denne bestillingen er et ledd i Nasjonal 

overdosestrategi 2019-2022. I rapporten kommer det fram at lavterskel LAR er lite utbredt i sin 

mest utviklete form, samtidig som behovet erkjennes de fleste steder. Rapporten systematiserer 

erfaringene slik:  

1. Spesifikke lavterskeltiltak for å lette inntak i LAR finnes bare i større byer og etterspørres i liten 
grad andre steder.  

https://helse-stavanger.no/seksjon/KORFOR/Documents/Brukerplan/Utstyrsunders%C3%B8kelse%202018.pdf
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2. Noen tiltak har brukt dem i mindre byer, men behovet har minket etter som målgruppene er 
nådd.  

3. Det vurderes de fleste steder likevel som viktig at man kan tilpasse inntaksrutinene til akutte 
situasjoner og individer med spesielle vansker/behov.  

4. De viktigste mulighetene er:  

a.  tilpassete avtaler med krise- og avvenningsavdelinger, akuttavdelinger og somatiske 
avdelinger.  

b.  avtaler og rutiner knyttet til legevaktordninger  

c. avtaler med enkelte leger, eventuelt kommuneoverleger, om oppstart i samarbeid 
med og forståelse med LAR  

d.  elastiske inntaksrutiner i LAR som tilpasses målgruppen når dette er nødvendig  

e.  et løpende nært samarbeid med rustjenesten i sosialsektoren i kommunene  

f.  så god kapasitet at LAR kan fylle behovene og tilpasse arbeidet, eventuelt ved 
ambulante tiltak 

Rapporten kan lastes ned her. 

 

SERAF Rapport 3/2019 - Kunnskapsgrunnlag for tilbud om 
rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere 

I Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 står det at Helsedirektoratet skal vurdere om det skal bli 

mulig for narkotikabrukere å teste innholdet i rusmidlene de har planlagt å innta. Før 

Helsedirektoratet vil komme med noen anbefalinger, ønsker de i første omgang å vurdere 

kunnskapsgrunnlaget som finnes. Helsedirektoratet har gitt SERAF i oppdrag å utarbeide en 

oppsummering av eksisterende forskning på feltet. En eventuell rusmiddeltesting vil ha tre 

målgrupper: erfarne rusmisbrukere, rekreasjonsbrukere og festivaldeltagere.  Anbefalingene SERAF 

kommer med i rapporten er:  

 Rusmiddeltesting målrettet mot erfarne rusmisbrukere: Raman-spektroskopi eller infrarød 

spektrometri kan tilbys via lavterskelfasiliteter i de større byene, som Oslo og Bergen 

(tilsvarende testingen som tilbys i Vancouver). Dersom man mistenker forekomst av 

fentanyl i Norge, kan fentanyl-teststrimler tilbys via lavterskeltjenestene, særlig i 

sprøyte/brukerrommene.  

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-2-2019-lavterskel-lar-i-norge.pdf
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 Rusmiddeltesting rettet mot rekreasjonsbrukere: Man kan tilby stasjonær rusmiddeltesting 

eller point of care-testing med Raman-spektroskopi eller infrarød spektrometri, med en 

kvalifisert tekniker og enheten nevnt over, på et egnet sted hvor brukerne vil oppsøke 

tjenesten.  

 Rusmiddeltesting rettet mot festivaldeltakere: Man kan tilby point of care-rusmiddeltesting 

med mobile løsninger for Raman-spektroskopi eller infrarød spektrometri med en kvalifisert 

tekniker og enheten nevnt over.  

 

Rapporten kan lastes ned her. 

 

Innsatte og pasienter i rusbehandling med tilknytning til 
Oslo. SERAF-rapport 4/2019 

I desember lanserte SERAF en rapport som sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel 

i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo. Rapporten baserer seg på data fra studiene 

NorMA (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study) og NorComt (Norsk kohort av 

pasienter i legemiddelassistert rehabilitering og annen rusbehandling). Begge disse studiene drives 

ved SERAF.  

Rapportens hovedfunn er:   

Pasienter i rusbehandling:  

 LAR pasienter med Oslo-tilknytning hadde dårligere psykisk helse og livskvalitet enn LAR 

pasienter i resten av landet ved behandlingsoppstart.  

 Ett år etter behandlingsoppstart hadde LAR- Oslo pasientene bedre psykisk helse, større 

grad av bedring i livskvalitet og mindre grad av sosial isolering enn LAR pasienter i resten av 

landet.  

 Metadon var det vanligste LAR medikamentet blant LAR-Oslo pasienter, mens Suboxone ble 

mest brukt blant LAR pasienter i resten av landet.  

 Blant LAR-Oslo pasientene som fremdeles brukte rusmidler ett år etter behandlingsoppstart 

var heroin mest brukt. Oslo pasientene hadde mer erfaring med røyking av heroin. Cannabis 

var mest brukt blant LAR pasienter i resten av landet.  

 Ytterligere behandlingsbehov ett år etter behandlingsoppstart var større blant LAR-Oslo 

pasienten enn blant LAR pasienter i resten av landet.  

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-3-2019-rusmiddeltesting.pdf
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 Rusmiddelbruk og misnøye med rammer og regler under behandlingen ble oppgitt som 

hovedgrunnene til behandlingsavbruddene.  

 LAR-Oslo pasientene ønsket seg mer informasjon om medikamentene i LAR og bedre 

oppfølging i forhold til psykisk helse, bistand til bolig og økonomioppfølging.  

 Kvinner i rusbehandling hadde i større grad blitt utsatt for seksualisert vold, hadde dårligere 

livskvalitet og var mer plaget av psykiske lidelser enn kvinnegruppen i fengsel.  

Innsatte i fengsel:  

 Innsatte med Oslo-tilhørighet har større utfordringer knyttet til rus, og dårligere psykisk 

helse enn Oslo-nære innsatte og innsatte i resten av landet.  

 Ruskriminalitet (det vil si bruk og besittelse, smugling og omsetning, og kjøring i beruset 

tilstand) er dominerende blant Oslo-innsatte, og markant flere Oslo-innsatte enn Oslo-nære 

innsatte og innsatte i resten av landet var fengslet på grunn av bruk og besittelse av 

narkotika.  

 Færre Oslo-innsatte enn Oslo-nære innsatte og innsatte fra resten av landet var i jobb før 

innsettelse. Inntekt fra kriminell virksomhet var også mer vanlig blant Oslo-innsatte 

sammenlignet med innsatte fra resten av landet.  

 Innsatte kvinner og unge innsatte rapporterte om bedre opplevd livskvalitet under soning 

enn kvinner og unge ved oppstart av rusbehandlingen.  

Rapporten kan lastes ned her.  

 

Helhetlig russtatistikk Oslo kommune 2018/2019  

 

I rapporten Helhetlig russtatistikk - Oslo kommune 2018/2019 sammenstilles eksisterende 

kartlegginger og rapporteringer over personer som mottar tjenester for rusproblemer i Oslo for 

2018/2019. Dette omfatter personer som får kommunale og/eller spesialisthelsetjenester på grunn 

av gjentatt bruk av alkohol, narkotika og/eller legemidler. Målet er at sammenstillingen skal gi 

relevante styringsdata og dermed danne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for 

tjenesteutvikling og tilbud til målgruppen i bydeler og Oslo kommune som helhet. Det er også 

ønskelig at det skal bidra til bedre samordning og samarbeid mellom bydeler, etater, 

spesialisthelsetjeneste, ideelle og frivillige organisasjoner.  

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2019/seraf-rapport-nr-4-2019-oslo-rapporten.pdf
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Blant hovedfunnene i rapporten er: 

 3 968 personer med rusproblemer i Oslo kommune er kartlagt gjennom BrukerPlan.   

 Det er 1 422 personer som en eller flere ganger har bodd ved Velferdsetatens 

rusinstitusjoner. Disse har til sammen hatt 4 225 inntak.   

 5 728 personer har vært til poliklinisk- dag og/eller døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB).  

 1 594 personer har vært i døgnbehandling i TSB, og de har samlet oppholdt seg ved 

institusjon i 100 000 liggedøgn.  

 907 personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Feltpleien i Velferdsetaten, mens 562 

personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Frelsesarmeens feltpleie 

 852 personer har oppsøkt Sprøyterommet, av disse var det 54 nye brukere 

 Årsverksrapportering viser at det er 28 årsverk for voksne med rus og/eller psykiske 

helseproblemer pr 10.000 innbyggere i Oslo. Dette er noe lavere enn gjennomsnittstallet for 

Norge i 2018. 

Rapporten kan lastes ned her.   

 

Prøveprosjekt heroinassistert behandling 

Regjeringen foreslår å starte et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo og 

Bergen. I forslag til statsbudsjett for 2020 har den satt av 13 millioner kroner til oppstart av 

prosjektet i andre halvdel av 2020.  

Les mer om dette her.  

 

Innslag om heroinassistert behandling på NRK P2  

I radioprogrammet Ekko i NRK P2 som ble sendt 14. oktober var et av temaene Regjeringens forslag 

om forsøksprosjekt med heroinassistert behandling. I innslaget deltok blant annet Arild Knutsen fra 

FHN og Thomas Clausen fra SERAF. 

Programmet kan du høre her.   

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13341105-1568372636/Tjenester%20og%20tilbud/Helse%20og%20omsorg/Rusomsorg/Fag%20og%20kompetanse%20-%20Rusomsorg/Helhetlig%20russtatistikk%20for%20Oslo%20kommune%202019.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/proveprosjekt-med-heroinassistert-behandling/id2672166/
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/i-media/2019/innslag-om-heroinassistert-behandling-i-nrk-p2.html
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Overdosenettverk i Oslo  

Korus Oslo og Velferdsetaten Oslo kommune samarbeider om å arrangere et 

overdoseforebyggende nettverk for Oslos bydeler. Nettverket er en del av implementeringsarbeidet 

med Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i bydelene. Det er også en del av Korus Oslos 

arbeid med Overdosestrategien 2019 – 2022. I første omgang er det planlagt fire samlinger. Høsten 

2019 har det blitt arrangert to samlinger, og de to siste vil bli arrangert våren 2020.  

 

Ny artikkel:  Blandingsmisbruk – forekomst og registrering  

Espen Walderhaug, Karl Johan Seim-Wikse, Asle Enger og Oleg Milin ser i artikkelen 

«Blandingsmisbruk – forekomst og registrering» på utbredelsen og registreringen av avhengighet til 

flere stoffer. Bakgrunnen for artikkelen er at det ved obduksjon av overdosedøde i Norge blir 

funnet flere forskjellige narkotiske stoffer. Samtidig er det vanlig å registrere at dødsårsaken kun 

skyldes ett stoff. Forfatterne mener blandingsbruk av flere stoffer også kan assosieres med 

dårligere prognose for ruspasienten, en høyere grad av komorbiditet med andre psykiske lidelser, 

og et høyere krav til innhold i og lenge på behandlingen for en ruslidelse. Likevel blir ruspasienter i 

liten grad registrert som avhengige av flere forskjellige stoffer.  Ved å gå gjennom på nytt tidligere 

satte diagnoser på ruspasienter fant de en underrapportering av diagnosen som viser avhengighet 

til flere rusmidler. Å stille den rette diagnosen er viktig i forhold til å kunne predikere overdoser, 

prognose og behandlingsbehov.   

Lenke til artikkelen her.  

 

Forskningsartikkel om Tramadolbruk i Norge  

Hanne Birke, Ola Ekholm, Per Sjøgren, Olav Fredheim, Thomas Clausen og Svetlana Skurtvedt har 

skrevet artikkelen "Tramadol use in Norway: A register‐based population study." Artikkelen er 

basert på en studie av den registrerte opioidbruken til 154.000 personer som innløste en eller flere 

https://tidsskriftet.no/2019/09/kort-rapport/blandingsmisbruk-forekomst-og-registrering
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resepter på Tramadol i 2012. På bakgrunn av registrert opioidbruk i 2010 ble disse personene delt 

inn i fire grupper: personer som tidligere ikke hadde fått utskrevet et opioid legemiddel, personer 

som hadde fått resept på mildere opioider, pasienter som hadde fått resept på sterke opioider og 

pasienter som fikk palliativ behandling med opioider. Forskerne så på utskrivningen av opioider til 

disse frem til 2016. Et viktig funn i artikkelen er at den første utskrivningen av tramadol kan utvikle 

seg til en langvarig bruk av opioder som er i konflikt med eksisterende retningslinjer for utskrivning 

av vanedannende medikamenter, og som kan føre til en problematisk bruk av opioider.   

Lenke til artikkelen her.   

 

Til slutt  

 

Neste utgave av dette nyhetsbrevet vil komme i slutten av mars 2020. 

Dersom noen har tema, hendelser, nyheter eller noe annet som er relevant for lavterskel- og 

overdoseforebyggende arbeid, kontakt Bjørnar Bergengen ved Kompetansesenter rus - Oslo (Korus 

Oslo) på e-post bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pds.4626
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

