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Dagens tema: 

 

 

 

 
«Når faren etter 

rusmiddeloverdosen er over, 

finnes et gyllent øyeblikk for 

forandring» 



Ungdom og rus 

I 2016 hadde Legevakten 780 akutte rushenvendelser fra ungdom 

under 24 år, hvor 543 var førstegangshenvendelser. 

 

 
1. Alle får tilbud om en akuttsamtale på Legevakten etter at de våkner på Legevakten 

2. Alle blir forsøkt kontaktet i etterkant av henvendelsen av teamet Ungdom og rus 

3. Foresatte til ungdom under 18 år blir innkalt til familiesamtale 

 



Rusmiddel ankomst 
Alkohol er det mest vanlige rusmiddelet ungdommene har inntatt når 

de kommer til legevakten (74 %). Deretter er det cannabis (11 %) og heroin med (12 %).  
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     Styrket oppfølgning 
  En utvidelse av tiltaket Ungdom og rus 

SAA, Legevakten i Oslo 
  



Prosjekt «Styrket oppfølgning» 

• Midler fra fylkesmannen til å styrke allerede påbegynt 

arbeid. 

 

 

• «Styrking» innebærer 

– Tettere kontakt med overgrepsmottaket 

– Tettere kontakt med Skadelegevakt (OUS) 





Skaden- en natt i helg 

• Gutt 18 år, mistet bevissthet grunnet høyt inntak av alkohol og ble 

ranet samt slått og sparket når han lå på bakken. 

 

• Gutt 22 år utsatt for voldstraume, mangler fortenner. Sparsommelig 

med å prate med ut. Beruset. 

 

• Gutt 21 år utsatt for voldstraume på bussen på vei hjem fra byen. 

Mangler fortenner og påvises hjerneblødning og henvises videre til 

sykehus for oppfølgning. Beruset.  

 

• Jente 20 år utsatt for vold i nær relasjon fra bestevenninne på fest. 

Ble sparket og slått. Påvist hjernerystelse. Beruset. 

  

 



Hvordan arbeider vi? 

«Selvfølgelig skal jeg bli snakket med på lik 

linje som alle andre pasienter når jeg våkner 

på legevakta selv om jeg har vært full» 
 

       (Sitat fra en av proffene i Forandringsfabrikken) 



Oppfølgningen 

 

• Vi tar utgangspunkt i 1-3 samtaler per ungdom. Vi har erfart at få 

samtaler kan ha stor virkning 

 

• Metoden og behov for oppfølgning tilpasses den enkelte ungdom 

(bruk av motiverende intervju, Løft) 

 

• Fordeler/ulemper knyttet til rusing/rusinntak 

 

 



Eksempel på oppfølgning: 



Når blir vi bekymret? 



Fra ambulanse til rusobservasjon 



79 % av henvendelsene skyldes rusmiddelforgiftning 

eller alvorlig beruselse.  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Råd/veiledning

Ønsker avrusning

Somatiske plager

Psykiske plager

UFB

Alvorlig beruselse

Intox/overdose

Årsak - akutt rushenvendelse 2016 



Ankomst legevakt 
I 2016 ankom 459 ungdommer i ambulanse til Legevakten.  
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Ankomst Legevakten - akutte rushenvendelser 2016 



• Vi erfarer at det er viktig å ta den enkelte ungdom på alvor – Vi må 
være der hvor ungdommen er! 
 

 
• Tilpasse oppfølgning etter behov 
 
 
• Vise omsorg og kjærlighet i møte med ungdommen 

 
 

 
 



Helseetaten 

Sammen for bedre Oslohelse 


