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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.  

Velkommen til årets første Lavterskenyhetsbrev  

Vi er i en helt annen situasjon nå enn da vi begynte arbeidet med dette nyhetsbrevet i februar. 

Norge er i likhet med resten av verden sterkt preget av koronaviruset og kampen for å minimere 

skadene fra dette. Både viruset i seg selv og tiltakene for å begrense skader og omfang vil ha en 

innvirkning på helse, liv og hjelp til våre mest utsatte rusbrukere. Dette har allerede blitt adressert 

fra flere hold. Mange har uttrykt bekymring for hjelpen til denne gruppen i tiden vi nå er inne i. 

Samtidig skaper utbredelsen, smittefaren og frykten for smitte utfordringer for hjelpeapparatet. 

Helsedirektoratet kom 19. mars med et notat om prioriteringene helse- og omsorgstjenesten må 

gjøre i tiden fremover. Om rusfeltet står det her at planlagte innleggelser og dagbehandling 

innenfor spesialisthelsetjenesten for rus og psykisk helse bør opphøre inntil videre, og planlagte 

polikliniske konsultasjoner skal begrenses til tiltak som er nødvendig for å ivareta liv og helse. 

Samtidig skal barn av psykisk syke og rusavhengige ivaretas og lavterskeltilbud må opprettholdes. 

Disse retningslinjene ble justert 25. mars. Med tiltakene som har blitt iverksatt for å begrense 

smitteomfanget er det færre mennesker ute i gatene, og større samlinger av mennesker frarådes. 

Grensene inn til landet kontrolleres strengere. Disse tiltakene vil på ulike måter også påvirke 

tilgjengelighet og kvalitet på de illegale rusmidlene. Det har allerede blitt rapportert om at det er 

mindre stoffer i omløp. Hvis tilstanden samfunnet er i per i dag varer lenge, kan dette også medføre 

en endring i hvilke stoffer som er i omløp, noe som for brukerne kan medføre økt fare for liv og 

helse.  Link til notatet fra 19. mars her.    

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%2019.%20mars%202020.pdf/_/attachment/inline/f34ce65e-7c06-4d43-8511-252d5376d2f5:b626c36b5fbacad5cf4f9783d600822f574898ad/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%2019.%20mars%202020.pdf
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Nye retningslinjer for helsehjelp under Covid-19 epidemien  

Onsdag 25. mars publiserte Helsedirektoratet nye prioriteringer for helsehjelp under Covid-19 

pandemien. På kommunetorget.no står det at prioriteringene for tverrfaglig spesialist 

rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV) er:  

 Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig 

vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør som hovedregel benyttes 

telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det 

er behov for å ivareta liv og helse. 

 For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant 

oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB 

kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses. 

 Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold 

og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.  

Link til Helsedirektoratets notat her. 

Link til Kommunetorget.no her.  

Råd for å unngå koronasmitte  

Arild Knutsen, leder for Forbundet for Human Narkotikapolitikk, har skrevet en artikkel med råd om 

hvordan rusbrukere kan minske/forholde seg til den økte risikoen, som har kommet som en følge av 

koronasmitten. Den gir også anmodninger til hjelpeapparatet og til politiet.  

Link til artikkelen her.  

SERAF har også kommet med råd. De finner du her.  

Det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk EMCDDA, har sendt ut 

informasjon om hvordan narkotikabrukere kan unngå smitte. Link til denne informasjonen er her:  

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf/_/attachment/inline/8c91d817-0eaa-4b14-9771-f9dfc7e89df1:0ea3d86c2b1e9ac72e7bd011b75f1abded5815cb/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Planlagte-dogninnleggelser-innen-TSB-kan-gjennomfores/
https://www.rusfeltet.no/korona-kan-oke-faren-for-overdoser-les-arild-knutsens-rad/#.Xm9LfGhKhPa
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-seraf-koronoa.html
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/covid-19-and-people-who-use-drugs
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Ny hjemmeside for Nalokson  

Nalokson-prosjektet har fått ny hjemmeside. For å høre mer om denne har vi kontaktet Øystein 

Bruun Ericson og bedt han svare på noen spørsmål.  

- Hvem har laget disse sidene? 

- Vi i prosjektgruppa har lagd innholdet, mens det er Usit på Univeristetet i Oslo som har stått for 

det tekniske. Naloksonteamet er Philipp Lobmaier på SERAF, Thomas Clausen på SERAF, Åse Merete 

Solheim som er Bergens-koordinator, Inge Løvstad og Kjetil Karlsen som er Trondheim-

koordinatorer, og meg. 

- Hvorfor har dere laget disse sidene? 

- Vi har lagd sidene først og fremst for å kunne møte Helsedirektoratets bestilling om at alle 

kommuner i landet med injeksjonsutfordringer skal ha tilgang på Nalokson. Vi merker allerede med 

40 kommuner at vi ikke lenger kan være like «hands on» på alle deltakerkommunene som før, og 

ønsker da å ta i bruk digitale hjelpemidler for å kunne yte bedre service og hjelp til nye og gamle 

deltakerkommuner. Derfor har det vært viktig å lage faglig sterkt innhold med en god dose 

pedagogisk tilnærming. På nettsidene kan man både få enkel og viktig info om hva Nalokson er, 

hvordan man håndterer en overdose og hvordan man forebygger overdoser, men også info om 

prosjektet, hvordan man kan delta i prosjektet og hvordan man registrerer forskningsskjemaer. Ikke 

minst hvor man kan få tak i Nalokson, med den interaktive kartfunksjonen.  

- Si litt mer om e-læringen? 

- E-læring er også et skritt mot digitalisering og veien mot å nå ut til alle landets fjerne og nære 

distrikter. Fra oppstarten av prosjektet i 2014 og fram til i dag har vi hatt et 90 minutters 

naloksonkurs som ALLE som deler ut spray til brukerne skal ha gjennomført. Kurset har tema som 

overdoseforebygging, overdosehåndtering, naloksonbruk, førstehjelp og prosjektets forskningsbit. 

Å ha kurset live, «face to face», er ressurskrevende både i form av å reise rundt til 

personalgruppene, men også med tanke på å nå ut til hele personalgrupper der det gjerne er 

turnusarbeid etc. Med nettkurset kan den enkelte ta kurset akkurat når den vil, samt ta 
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oppfriskningskurs med jevne mellomrom uten å være avhengig av at en av oss koordinatorene 

sentralt i prosjektet trenger å reise rundt for å få dette gjort. Prosjektet deles i moduler tematisert i 

punktene jeg nevnte tidligere, med innebakte quizzer om opioider, overdoseforebygging, 

førstehjelp etc, med en avsluttende eksamen som må bestås for at den enkelte kan krone seg med 

tittelen «SERAF-sertifisert naloksonninja».  

- Er det noe som særlig må tas hensyn til i forhold til Naloksone med tanke på korona-viruset? 

- Vi ser at det er en reell sannsynlighet for at corona vil ha en negativ effekt på helsa til brukerne og 

at dette dermed øker risikoen for overdoser. Dermed er også viktigheten av fokus på, og utdeling 

av, Nalokson svært viktig i denne fasen. Vi streber etter å ha nok Nalokson på utdelingsstedene 

våre, samt å prøve å bistå enkeltpersoner som tar kontakt via mail/tlf med å få sendt ut Nalokson 

på «bestilling». 

Implementering av Oslo-standard for 
overdoseforebyggende arbeid i bydelene 

Andre del av 2019 ble det etablert et nettverk i Oslo, «overdosenettverket». Dette nettverket ble 

startet opp av overdosekoordinator i Velferdsetaten og kollegaer fra KoRus Oslo. Mandatet til 

nettverket var å starte implementeringen av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid i Oslos 

15 bydeler. To personer fra hver bydel ble invitert inn som deltakere i nettverket, som er en kopi av 

nettverket til den Nasjonale overdosestrategien. Intensjonen var at disse personene skulle fungere 

som «primus motorer» for implementeringen i egen bydel. Vi har hatt fire møtepunkter så langt 

med inviterte forelesere som har holdt innlegg om ulike tiltak. «Primus motorene» har jobbet med 

dette mellom møtepunktene. Ved første treffpunkt i nettverket var det to av Oslos femten bydeler 

som delte ut brukerutstyr. Ved siste opptelling er de oppe i syv samt at fire er i planleggingsfasen 

for hvordan dette kan rigges videre.  

Med Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid i bydelene ønsket man å lage et felles faglig 

utgangspunkt, for å sikre god kvalitet og like tjenester i det lokal overdoseforebyggende arbeidet. 

Felles for det overdoseforebyggende arbeidet i bydelene er at de skal: Etablere et kontaktpunkt 

med ansvar for å koordinere det overdoseforebyggende arbeidet, gjennomføre systematiske 
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overdoseforebyggende samtaler, anvende kriseplan og samtykkeerklæringer, dele ut 113-kortet og 

gi førstehjelpsopplæring. Dette kortet er på størrelse med bankkort. Den ene siden av kortet har 

punkter om risikosituasjoner som gir økt overdosefare og instruksjon i enkel førstehjelp. På den 

andre siden er nødnummeret 113 trykket. Brukerne skal motiveres til å søke LAR 

(Legemiddelassistert rehabilitering)- og LASSO-behandling. LASSO tilbyr legemiddelassistert 

skadereduserende substitusjonsbehandling. For å kunne benytte LASSO trengs det ikke henvisning 

fra lege. Personene som ønsker hjelp kan selv oppsøke tiltaket eller få en henvisning fra feltpleie, 

sprøyterom eller ambulansetjenesten. 

Videre vil det bli fokusert på utdeling av brukerutstyr, Nalokson nesespray og å gi opplæring i 

SWITCH, som dreier seg om å motivere brukerne til en tryggere inntaksmåte av stoffet. Videre 

arbeides det med å bygge opp et system der bydelene i Oslo evaluerer overdosedødsfall og 

ivaretakelse av pårørende. Med Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid ønsker byrådet å 

gjøre helse- og sosialfaglige medarbeidere i bydelene tryggere på innholdet i et godt og systematisk 

overdoseforebyggende arbeid. 

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

Nasjonal overdosestrategi - utlysning av midler 

Helsedirektoratet har gjort noen endringer i tilskuddsordningen i Nasjonal overdosestrategi. Den er 

nå offentligjort på Helsedirektoratet sin side med søknadsfrist 7.april 2020. Det som er nytt for i år, 

er at nå kan ALLE kommunene i Norge søke om midler til å drive overdoseforebyggende arbeid.  

Link til utlysning av midler finner du her. 

Koronaepidemiens innvirkning på hjelpetilbudet til 
rusbrukere 

Coronapandemien påvirker hjelpetilbudet til rusbrukerne i landet. I den forbindelse sendte vi ut 

noen spørsmål til de andre Korusene for å undersøke nærmere hvordan pandemien påvirket 

tilbudet i de enkelte regionene av landet. Vi fikk svar fra de fleste sentrene, og de gir et 

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Oslostandard-for-overdoseforebyggende-arbeid-i-bydelene-mars-2019.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/nasjonal-overdosestrategi-overdoseforebygging-i-utvalgte-kommuner
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øyeblikksbilde av hvordan situasjonen var mot slutten av mars når dette nyhetsbrevet ble skrevet. 

For å overvåke situasjonen nærmere, ønsker Helsedirektoratet at det i tida fremover skal komme 

ukentlige oppdateringer. Disse vil legges ut på kommunetorget.no og vi oppfordrer dere til å følge 

med der.  

Vi sendte ut disse spørsmålene: 

1) Hvordan merker dere at Korona har preget rusmiljøene i deres områder- om dere har 

mottatt noen tilbakemeldinger på dette? 

2) Er det igangsatt noen ekstraordinære tiltak i hjelpeapparatet i tjenestene dere kjenner til?  

3) Har noen tilbud blitt stengt/redusert?   

Status og erfaringer fra Korus Midt-Norge 

Tidligere Nord-Trøndelag har valgt å skrive ut nær alle pasienter på grunn av koronasituasjonen. 

Kommunene ser ut til å stenge en del lavterskelarenaer, men deler ut mat og medisiner, og 

opprettholder kontakt med brukerne fortrinnsvis telefonisk, men også oppmøte ved behov. Noen 

melder at brukere som klarer seg godt kan få noe mindre fokus, da dette flyttes over på de som 

trenger det mest.  

Klinikken under St. Olavs hospital (Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin) justerer seg ved å kutte 

de aktivitetene hvor man ikke kan overholde anbefalingene om avstand eller størrelser på grupper 

(mest kreative aktiviteter), og er noe strengere på at pasienter må forholde seg til de 

smitteverntiltakene klinikken har innført. Pasienter som skrives ut (enten av seg selv eller av 

personalet) skal følges opp over telefon og/eller videokonferanser som Skype og liknende. 

I Trondheim kommune er flere av byens lavterskeltilbud stengt eller redusert på grunn av 

koronasituasjonen. Av den grunn er det etablert et tett samarbeid mellom Kirkens Bymisjon 

Trondheim, Frelsesarmeens Rusomsorg Hveita, Dagsverket Trondheim, Gatemagasinet Sorgenfri og 

Enhet for rustjenester ved Helse - og overdoseteamet. Gruppen har daglig kontakt for å holde 

hverandre orientert om situasjonen og for å koordinere innsatsen på området. Helse- og 

overdoseteamet i kommunen har som mål å opprettholde et tilbud til de som sliter med rus i 
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Trondheim. Gi daglig oppdatert informasjon og helsehjelp til de som trenger det. Så langt har de 

samlet seg om følgende: 

Matutlevering 

 Kirkens Bymisjon - serverer varm, næringsrik suppe og påsmurte brødskiver rundt bålpanne 
utenfor Vår Frue kirke. 

 Frelsesarmeens rusomsorg - leverer ut matposer på Hveita dagsenter hverdager mellom 
klokken 0830 og 1430.  

Herberget for bostedsløse rusmiddelavhengige menn over 18 år tilhørende Trondheim kommune, 

driftes som vanlig. Ut over dette kjøres det ut mat til de som ikke har mulighet til å komme til 

sentrum. De som ønsker å benytte seg av dette kan ta kontakt med Dagsverket på telefonnummer: 

479 34 763 / 911 01 575 som distribuerer maten som kommer fra Matsentralen. 

Brukerutstyr 

Utlevering av brukerutstyr utleveres av helse- og overdoseteamet som før. De kan kontaktes på 

telefonnummer: 954 41 248. Brukerutstyr leveres hjem til de som får tjenester i hjemmet, eller ikke 

kommer seg til sentrum. Den som trenger å få brukerutstyr brakt hjem, kan ta kontakt med helse- 

og overdoseteamet som vil koordinere dette. 

Helsehjelp 

Helse- og overdoseteamet opprettholder tilbud om helsehjelp til de mest utsatte. Andre instanser 

bes om å kontakte teamet om personer de er bekymret for. Brukere som selv ønsker hjelp kan ringe 

teamet direkte for å lage en avtale. Kommunen vil fortsette å gi individuelle tjenester til de som har 

vedtak om dette, eller som vil få et behov for dette. 

Informasjon 

Daglig informasjon vil bli gitt på Facebook-sidene til alle i samarbeidet. Sorgenfri støtter opp om 

arbeidet og bidrar med informasjon ut til brukerne. En del av tjenestene har stengt lokalene og 

tilbudene sine. For eksempel Dagsverket, hvor brukerne kan jobbe en dag og tjene 200 kr, er stengt 

nå. Noen oppfølgingstilbud er stengt, men de fleste er tilgjengelig på telefon eller digitalt.  

Ålesund melder om denne aktiviteten for rustiltakene i byen: Middagsutlevering: Kirkens bymisjon 

og Frelsesarmeen håndterer utlevering av mat. Det kan bli aktuelt for oppfølgingstjenester rus/ROP 
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å starte opp med utdeling av mat, men slik det er nå, vurderes det at det ikke behov for å iverksette 

dette. 

Utlevering av brukerutstyr 

Oppfølgingstjenester rus/ROP prioriterer utlevering av brukerutstyr og har så langt delt ut 21 

pakker til 11 personer i mars. Dette er et direkte brukerrettet tiltak der kontakt er opprettholdt. I 

tillegg er de i gang med å levere ut pakker med Nalokson nesespray til Varmestua, Kirkens Bymisjon 

og Blå kors bosenter. Det er ikke åpnet for at det skal deles ut direkte til brukere via frivillige 

organisasjoner på nåværende tidspunkt.  

Oppfølgingstjenesten rus/ROP 

Oppfølgingstjenester rus/ROP, Housing first, erfaringskonsulenter og team integrering rus har 

avgrenset direkte brukerrettet kontakt, men er operative via mobilsamtaler og direkte oppfølging 

med enkelte brukere der det er nødvendig. For å få en oversikt over risikovurderingene har det blitt 

foretatt en kartlegging av brukergruppa. Det er opprettet samarbeidskanaler via Skype med 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling – Ålesund behandlingsenter rus.  

Status og erfaringer fra kommuner i Nord-Norge 

Fra Nord-Norge har det kommet svar fra 15 kommuner. Korus Nord har oppsummert 

tilbakemeldingene fra disse kommunene. Koronaepidemiene preger rusmiljøene på flere måter. En 

del brukere er bekymret i forhold til sykdom og egen helse, samt å bli avvist fra legevakt, og hos en 

del brukere er den psykiske helsen forverret. Noen uttrykker også bekymring vedrørende planlagt 

døgnbehandlingsopphold, og redsel for at innleggelser blir avlyst. På grunn av dårlig almenntilstand 

er noen også redde for å bli smittet når de henter LAR-medisin. Pasienter som tidligere daglig 

hentet LAR-medisin henter nå to-tre ganger per uke. Dette har medvirket til noe bekymring for at 

disse medikamentene kan komme på avveie. En kommune rapporterer om økt bruk av rusmidler. 

Det blir uttrykt bekymring for eldre brukere med dårlig helse. Tre-fire av de små kommunene 

rapporterer om ikke noe stort/utpreget rusmiljø, og jevnlig kontakt med brukere av tjenesten 

medfører ingen store utfordringer for kommunen per nå. Videre erfarer et par kommuner at de 
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som sliter med rusproblematikk er like opptatte av å forholde seg til de gjeldende retningslinjer 

som andre, mens andre kommuner sier det motsatte, at de ikke følger nasjonale føringer som å ikke 

samles til sosiale sammenkomster, men fortsetter som de har gjort tidligere. Brukerne møtes som 

før, og reiser over kommunegrenser for å få tak i stoff. Det rapporteres om noe mer ”tørke” i 

tilgjengeligheten av cannabis og amfetamin. 

En kommune i Øst-Finnmark gir tilbakemelding om at det kan virke som om tilgang på narkotika har 

blitt redusert når grensene stengte, og screening på flyplasser ble etablert. Med det så opplever 

kommunen økt bruk av alkohol i rusmiljøet. Det kan også se ut som at enkelttilfeller av de som 

egentlig skulle vært på jobb vanligvis, fester i rusmiljø. Altså de som i vanlige fall begrenser sin 

rusbruk til helg på grunn av jobb. 

I Tromsø kommune merker de at rusavhengige i noen mindre grad enn normalt benytter seg av de 

ulike tjenestetilbudene. Det vurderes å kunne ha sammenheng med at de har stengt noen tilbud og 

redusert noe tilgjengelighet (kontakt skjer per telefon). Kommunen har opprettet et 

samhandlingsmøte en gang i uken hvor brukerorganisasjonene RIO og Marborg, alle avdelinger i 

Enhet for psykisk helse og helsetjenesten møtes med mål om å gjennomgå ulike problemstillinger 

og utfordringer samt dele erfaringer. Av tiltak har de følgende:  

 Hjemkjøring av matpakker, varer, medisiner og brukerutstyr. Utlevering av mat. 

 Fysiske møter begrenses til et minimum. For eksempel gis dosett i døra mens oppfølging 

skjer utendørs.  

 Fysiske møter erstattes med telefonsamtaler eller nettbaserte samtaler (for eksempel 

Skype, Teams).  

 Henteordninger av LAR-medisin og brukerutstyr endres og tilpasses situasjonen (med den 

risiko endringer i LAR-rutiner kan medføre). 

 Tettere oppfølging/oppsøking per telefon med informasjon og tilbud om samtaler. 

 Opprettelse av samtaletelefon for alle kommunens innbyggere som trenger noen å prate 

med. 

 Gratis selvhjelpskurs i kognitiv terapi på nett. 

 Tettere samarbeid med NAV slik at NAV-klienter kan få tilbud om samtaler med Rus- og 

psykisk helsetjeneste i kommunen. 

 Aktiv bruk av Facebook som alternativ til aktivitetstilbud – Tips til hjemmeaktiviteter og 

tilbud om å spille spill, drikke kaffe med ansatte via Skype og liknende.  
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 Opprettelse av nødnummer. 

 Økt ambulering i Housing First. 

Reduksjon i tilbud 

Det meldes om redusert, endrede og stengte tilbud (eksempel aktivitetstilbud, NA-gruppe, 

lavterskel møteplasser). 

 Noen melder om redusert tilgang til NAV, legetjenester, DPS (unngå smitte, fagfolk i 
karantene). 

 Redusert tilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Poliklinisk 
oppfølging/ansvarsgruppemøter via telefon/video kan være utfordrende. 

Ellers er inntrykket at kommunene forsøker å finne alternative løsninger så langt det er mulig, men 

at omdisponering av ansatte og ansatte i karantene, kan være utfordrende.  

Status og erfaringer fra Korus-Øst 

Mange av kommunens lavterskeltilbud er stengt om dagen. Noen jobber aktivt med å holde kontakt 

med brukere på telefon. Det er redusert tilgang på rent brukerutstyr i enkelte kommuner da det er 

lavterskeltilbud, som ofte står for utdeling. Et sted deles det ut brukerutstyr kun to timer hver 

mandag og torsdag. 

Status og erfaringer fra Korus-Sør 

Personer med rusufordringer blir regnet som høyrisikogrupper med tanke på å bli smittet av 

koronaviruset. Helge Fredriksen ved Korus Sør har snakket med ansatte og brukere ved 

lavterskeltilbudet «I jobb» for å høre hvordan pandemien påvirker deres hverdag.  

Link til artikkel her.  

Status og erfaringer fra Korus-Oslo 

Utdeling av brukerutstyr pågår som vanlig. Noen bydeler tilbyr også levering hjemme hos brukere. 

Noen av bydelene lager mat som de leverer på døra til brukere. Denne matutdelingen omfatter 

https://www.korus-sor.no/aktuelt/jobben-gir-livet-innhold-og-verdighet/
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både varmmat og andre matvarer. Det har blitt utarbeidet informasjonsmateriell som er oversatt til 

flere språk. Det er økt tilstedeværelse av hjelpeapparatet i områdene der brukerne ofte oppholder 

seg. I Brugata og Storgata er det ansatt triveselsvakter som deler ut brukerutstyr og i tillegg er trent 

i å håndtere overdoser. Disse tilbyr også opplæring i bruk av Nalokson. En institusjon har blitt gjort 

om til isoleringsenhet.  

Fra Lillian Karlsen i bydel Stovner har vi fått denne rapporten om tiltakene de har iverksatt der:  

- Værestedene er åpne kun for de som bor i de kommunale boligene. Stedene er stengt, men de 

ansatte som har oppfølgingsansvar tar kontakt og inviterer for samtale en og en. De prater med 

brukere på telefon daglig, og møter de som har behov for det.  

De har informert våre beboere om tiltak fra Helsedirektoratet og vet at personer som er syke, har 

lavt immunforsvar og sliter med underernæring har økt risiko for alvorlig sykdom og død. Mat på 

døra er noe beboerne gir tilbakemelding på at de setter pris på. De lager derfor mat /middag og 

leverer på døra. Et tilbud til våre beboere og de vi har oppfølging på. De har stort fokus på 

smittevern, da de vet at koronavirus vil kunne påvirke lungene, og derfor øke risikoen for overdose. 

De har informert brukerne om 10 ting de kan gjøre for å ta vare på seg selv og kameraten sin: 

1. Hygiene 

2. Unngå håndhilsning og klemming.  

3. Hold avstand 

4. Redusert tilgang på rusmidler 

5. Oppstart substitusjonsbehandling, dersom du er i LAR 

6. Faren for overdose 

7. Ikke del utstyr 

8. Skaff deg Nalokson om du ikke har eller trenger påfyll 

9. Vær oppmerksom og pass på hverandre 

10. Kontakt hjelpeapparatet på telefon eller e-post 

 

Stovner bydel har bestilt brukerutstyr og foreløpig er det seksjon bolig- og rustiltak som har dette 

tilgjengelig for utdeling. De er fortsatt i etableringsfasen og planlegger dette. Videre er planen å 
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invitere psykisk helse og hjemmetjenesten inn i dette arbeidet, lage brukerutstyrskort, og finne et 

fast sted hvor de kan dele ut på.  

Status og erfaringer fra Korus-Vest Bergen 

Brukerne har gitt informasjon om at «utemiljøet» ikke er påvirket i stor grad ennå, og at de følger 

de generelle rådene fra Helsedirektoratet. Videre vurderer Korus Bergen at fagpersoner, brukere og 

pårørende er bekymret knyttet til redusert aktivitet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 

ganske kraftig reduksjon i kommunale tilbud for brukergruppen.  

Helse Bergen, avdeling for rusmedisin, har åpnet en ny egen post hvor brukere som har påvist 

COVID-19 (milde/moderate symptomer) kan motta rusbehandling. Aktiviteten i Helse Bergen, 

avdeling for rusmedisin er redusert.  

Tjenester innenfor psykisk helse og rus som ikke er lovpålagte ble stoppet 13.03.20 inntil videre. 

Brukerrommene er stengt inntil videre. Grunnet smittefare stenger alle aktivitetssentre all 

virksomhet inntil videre. Tverrfaglig overdoseteam har redusert tjenestetilbud fremover, og 

tjenestemottakere som har høy overdosefare vil bli prioritert. Aktivitetssentre psykisk helse er 

stengt. Tjenestemottakere fra oppfølgingstjenesten psykisk helse (tidligere psykiatritjenesten) vil i 

tiden fremover oppleve et redusert tjenestetilbud. Nødvendige helse- og omsorgstjenester vil bli 

gjennomført. Tjenestemottakere må påberegne at ansatte i oppfølgingstjenesten tar kontakt på 

telefon fremfor hjemmebesøk. 

Hos MO-sentrene er det redusert drift, men følgende tjenester ytes i sentrene åpningstider:  

 Utdeling av brukerutstyr 

 Utdeling av mat 

 Råd og veiledning over telefon 

 Helt nødvendige helsekonsultasjoner der det ikke mistenkes koronasmitte vil kunne utføres 
etter avtale 

 Rekruttering til Dagsverket skjer på utsiden av MO-senteret. Disse foretar rydding rundt 
sentrene og i nærområdene 
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Til slutt  

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 

Kontaktpersoner til ditt regionale kompetansesenter  

Korus Nord  

Elisabeth Nordmo – Elisabeth.nordmo@korusnord.no 

 

Korus Øst 

Jeanette Rundgren – Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no 

 

Korus Midt 

Stein Arve Strand (Seksjon Trøndelag Nord) – Stein.Arve.Strand@stolav.no 

Katrin Øien (Trondheim) –   Katrin.Oien@stolav.no 

Inger Lise Leite (Seksjon Trøndelag Nord) – Inger.Lise.Leite@stolav.no 

Rune Svenslid (Seksjon Møre og Romsdal) – Rune.Svenslid@stolav.no 

 

Korus Sør 

Eva Linn Lilleheil - eva.lilleheil@korus-sor.no 

 

Korus Vest Bergen 

Marie Gading Klemetsen –  klemma@helse-bergen.no  

 

Korus Vest Stavanger 

 Åsa Sjøgren – aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no 

 

Korus Oslo 

Bjørnar Bergengen – bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no 
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