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Lavterskel nyhetsbrev juli 2021 

Overdosetallene for 2020 ble publisert i midten av 2020. De viser en markant økning i 

antallet personer som har dødd av narkotikarelaterte årsaker i forhold til de siste årene. Vi 

har intervjuet Silje Finstad om Switch-kampanjen som har som mål å få personer som bruker 

illegale rusmidler å innta stoffene på en mindre farlig måte, og Camilla Birkevold som er 

prosjektleder for heroinprosjektet i Oslo. Den nye brukerforeningen Chemfriendly 

presenteres i et intervju med Andres Lekanger.  

Overdosetallene 2020 

Overdosetallene for 2020 ble publisert 10. juni. Totalt døde 324 mennesker av en overdose i 

2020. Dette er det høyeste antallet dødsfall av denne typen siden 2001. I perioden fra 2010 

til 2020 har det gjennomsnittlige antallet overdosedødsfall vært 271 per år. Siden 2006 har 

gjennomsnittsalderen til de som dør av en økt fra 36 år til 44, 6 år i 2020. I likhet med 

tidligere år er rundt 30 % av de døde kvinner.  Gjennomsnittsalderen for menn var 43,2 år og 

47,6 år for kvinner. Viken, Oslo, Vestland og Rogaland er fylkene med flest overdosedødsfall. 

I Viken var det 87 overdosedødsfall i 2020, og dette er det høyeste tallet siden 2001. I Oslo 

døde 51 personer av overdoser i 2020, og etter et uvanlig lavt antall dødsfall av denne typen 

i 2019 (36 stykker) er antallet tilbake på omtrent samme nivå som det har vært de siste 

årene. 39 narkotikautløste dødsfall ble registrert i Vestland fylke. Dette er flere enn i 2019 og 

2018, men færre enn i 2017 og 2017. I Rogaland døde 33 personer av overdose i 2020, og 

fylket har fortsatt et økende antall overdoser.  

Totalt er 81 % av overdosedødsfallene knyttet til opioider. Andre opioider som morfin, 

kodein og oksykodon er knyttet til 29 % av dødsfallene, heroin til 23 %, syntetiske opioider 

som buprenorfin, fentanyl og petidin til 15 % og metadon til 14 % av dødsfallene.  
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Månedene juni, juli og august skiller seg ut som månedene med de fleste 

overdosedødsfallene. At antallet overdosedødsfall varierer fra år til er forventet, men den 

store økningen i 2020 er i ytterkantene av det som kan forklares med normale svingninger. 

Særlig to faktorer 2020 fra de foregående årene: partier med sterkere heroin og pandemi-

restriksjoner. I 2020 ble det registrert heroinbeslag der stoffet var tre til fire ganger mer 

potent enn vanlig. Koronapandemien medførte omfattende restriksjoner og nedstengninger 

i 2020 noe som også gikk ut over hjelpetilbudet til personer som står i en særlig fare for å dø 

av en overdose. Omfanget av stengte eller begrensede tiltak til kan ha medvirket til 

økningen i antallet overdosedødsfall.  

Link til Folkehelseinstituttets artikler om overdosetallene 2020 her og her.  

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/hoyeste-antall-overdoser-pa-20-ar/
https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-2020/
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Switch-Kampanjen 

En av grunnpilarene i Nasjonal overdosestrategien er Switch. Denne våren har det både blitt 

produsert en film og informasjonsbrosjyrer om dette. For å få vite mer om dette og litt mer 

om hva Switch er har vi intervjuet Silje Finstad, overdosekoordinator i Velferdsetaten, Korus 

Oslo.  

HVA ER SWITCH FOR NOE?  

Switch handler om tryggere inntaksmåter av illegale rusmidler. Dette 

er viktig både for å redusere risikoen for overdose, og den generelle 

helserisikoen knytta til bruk av illegale rusmidler. Så langt har Nasjonal 

overdosestrategi fokusert mye på heroinrøyking fordi de fleste 

overdosedødsfallene i Norge skyldes heroin og andre opioider. 

Samtidig er det viktig å huske på at Switch omhandler alle typer illegale 

rusmidler.  

NÅ HAR DET KOMMET SWITCH-FOLDER OG EN SWITCH-FILM, HAR DET IKKE? 

SERAF har laget en informasjonsfilm som tar for seg noen av de vanligste mytene som er 

knyttet til heroinrøyking. Filmen gir også en kort innføring i hvordan du kan røyke heroin. På 

oppdrag fra Helsedirektoratet har jeg, i samarbeid med andre sentrale aktører på feltet, 

utarbeidet en folder som beskriver hvordan du skal lage brukerutstyret du trenger for å 

røyke. Vi har gjort dette fordi vi veit at det er mange som synes akkurat dette er vanskelig.    

HVILKE SAMARBEIDSPARTNERE HAR DU HATT NÅR DU HAR LAGD FOLDEREN? 

Med folderen så samarbeidet jeg med teamleder Hanne Langaas på Brukerrommet, 

sosialkonsulent Mariann Henriksen på Dalsbergstien hus, Tonje Jevari fra Foreningen for 

Human narkotikapolitikk og Helen Andezion som har jobbet som erfaringskonsulent på 

Silje Finstad Foto: Privat  
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Korus Oslo. Denne arbeidsgruppa lagde et utkast som vi så sendte ut til ni kommuner rundt 

om i landet for tilbakemeldinger på produktet. I tillegg, og enda viktigere, så fikk vi innspill 

fra flere brukere. Basert på alle disse tilbakemeldingene ble folderen seende ut slik den gjør 

nå  

SÅ VAR DET ET WEBINAR DU ARRANGERTE NYLIG? 

Vi hadde et lanseringswebinar for både folderen og filmen 31. mai. Dette webinaret lagde 

jeg i samarbeid med Turi Traaen fra Seraf/Korus Oslo og Mariann Henriksen fra 

Dalsbergstien Hus. Den første bolken på webinaret var særlig retta mot heroinrøyking, mens 

i den andre bolken hadde vi innlegg av Åse Odland fra Fønkishuset i Sandnes og av Desire 

Eide fra SERAF som var med oss fra London hvor hun er lokalisert om dagen. Åse prata jo om 

Funkishusets erfaring med Switch. Som hun sjøl sa så har de ikke de største utfordringene 

med heroin der, men heller hatt fokus på Switch knyttet til de andre rusmidler som 

dominerer i der nede. Eide pratet om et notat som hun sammen med Jørgen Bramnes skrev 

på oppdrag fra Helsedirektoratet om risikoen forbundet med ulike inntaksmåter av illegale 

rusmidler.   

HAR DU NOEN GODE TIPS OM HVORDAN TJENESTER RUNDT OM I LANDET KAN SETTE I GANG 

MED ET SWITCH-ARBEID?  

Begynn med å få tak i filmen og folderen. Hvis det er noen brukerorganisasjoner i nærheten 

ta kontakt med dem og hør om det er noen der som har erfaring med Switch. Vi veit jo peer-

on-peer kan ha bedre effekt enn hjelpeapparatet overfor brukeren.     

HVORDAN FÅR FOLK TAK I FOLDEREN? 

Vi har sendt ut folder og plakater til alle Korusene, så jeg anbefaler folk å ta kontakt med 

eget lokalt kompetansesenter så skal de være behjelpelige med å sende ut folderen til de 

som spør etter den. Filmen finner du på Korus Oslos hjemmesider.  

PLANER FRAMOVER? 
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Det blir å spre folder og film rundt om i det vidstrakte land. Så får vi se hva annet moro vi 

finner på etter hvert. Der skal jo du og være med Bjørnar.. Hvem vet, kanskje Switch 2.0 der 

vi ser på andre rusmidler enn opioider? Ja, det tror jeg at vi må få til. 

Link til Switch-filmen her.  

Link til Eide og Bramnes notat her. 

 

https://korusoslo.no/2021/05/31/film-om-switch/
https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2017/notat---bruk-av-rusmidler-pa-ulike-mater.pdf
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Oppstart av heroinassistert behandling i Oslo 

(HABiO) 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo 

Jeg har snakket med Camilla Birkevold, tidligere ansatt i blant annet Velferdsetaten og 

Kirkens bymisjon. Nå er hun prosjektleder for heroinassistert behandling i Oslo (HAB). Det 

har vært debatt i flere år hvorvidt Norge skulle følge andre europeiske lands eksempel med å 

tilby «heroin på resept».  Per dags dato er det 50 land med HAB. Nå er det planlagt å starte 

opp mot slutten av 2021, i Oslo og Bergen. I tillegg til prosjektleder Birkevold, er det leger og 

sykepleiere som skal følge opp brukerne av HAB. Forsøket skal følges med forskning, 

oppdraget har gått til Senter for Rus- og avhengighetsforskning (SERAF), RusForsk OUS, 

Bergen Addiction Research, Center for rusmiddelforskning (Århus Universitet, avd. 

København) og ProLAR Nett.  

Prøveprosjektet vil være et tilbud for pasienter knyttet til opptaksområdet for LAR i OUS.  

HVA ER HEROINASSISTERT BEHANDLING (HAB)? 

Heroinassistert behandling er behandling som skal tilbys pasienter med injiserende 

opiodavhengighet. De som tas med i prosjektet vil få heroin to ganger daglig, så det er en 

nokså intensiv form for behandling. I tillegg til heroin to ganger daglig, vil det være somatisk 

og psykososial oppfølging.  

HVEM ER DET MENT FOR, HVORDAN SØKER MAN SEG INN? 

Vi baserer oss på de erfaringene som er gjort i andre land, som for eksempel Sveits, som har 

hatt HAB i 25 år, og Danmark i 10 år. Det de ser der er at dette kan treffe målgruppen som er 

«hard to reach – hard to treat». De som søker seg til hjelp, men ikke lykkes.  Eller de som 
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ikke har noe særlig med hjelpeapparatet å gjøre. De ser man i andre land kan lykkes med et 

slikt opplegg. Så vi prøver det ut i norsk kontekst, men vi må gjøre våre erfaringer. Det er så 

mange individuelle faktorer som avgjør om folk klarer seg eller ikke, men kan hende er dette 

riktig for de som ikke lykkes i døgnbehandling hvor det stilles store krav.  Her vil vi jobbe ut 

ifra livsfaktorene de måtte slite med, sammen med bydelene som også skal følge opp.  HAB 

vil være aktuelt for mellom 1-10 % av LAR-populasjonen. Det kan være inngangsporten til 

behandling, så jeg anser det som behandling fremfor skadereduksjon. Jeg er opptatt av at 

dette skal være en del av et langt pasientløp. For noen er kanskje ikke HAB heller det riktige, 

og da prøver man noe annet. Så det er en av flere tilnærmingsmåter i LAR.  

Man søker seg inn på samme måte som man søker på LAR-behandling; via fastlege eller 

NAV. 

HVOR LENGE ER BRUKERNE MENT Å DELTA – SKAL DE BRUKE HEROIN LIVET UT, ELLER ER 

DET FOR EN TIDSAVGRENSET PERIODE? 

Dette er et prøveprosjekt med 5 års varighet. De som ønsker å delta hele prøvetiden har 

mulighet til det. Erfaringer fra andre land tilsier 9-12 måneders deltagelse, men det er ingen 

begrensing.  I andre land med HAB er det mange som velger å gå tilbake til LAR og noen få 

klarer å trappe helt ned og begynne i ordinær døgnbehandling.  Ofte blir det for intensiv 

behandling, men det er mange grunner til at det ikke passer for alle.  For noen er kanskje 

rammene for streng, eller de ønsker å slutte med injisering. Men da kan vi prøve noe annet.  

Da er det ikke så mye mer å si enn lykke til! 
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Mohammed Hersi Foto: Privat  

Ny minoritetspolitisk rådgiver i RIO 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo 

RIO har nylig ansatt Mohammed Hersi (omtalt i lavterskelnyhetsbrev oktober 2020), som 

minoritetspolitisk rådgiver. M. Hersi har blant annet grunnlagt MIO (Minoritetenes 

Interesseorganisasjon), og vært aktiv i RIO i lang tid. Han har også vært medforsker i RIO-

rapporten om minoriteter på rusfeltet («Minority report» 2020), og er ellers en viktig 

bidragsyter for at minoritetsperspektivet kommer frem i rusdebatten. 

I et kort telefonintervju sier han at dette er hva han har jobbet mot hele tiden; å være med å 

løfte frem minoritetsperspektivet i rusfeltet.  

-Hittil har ikke vi innvandrere sittet i nøkkelposisjoner til å påvirke beslutningstagere, men 

dette begynner å endre seg nå. Vi trenger å endre til mer kultursensitive tjenester, slik at vi 

kan utvikle tjenester som faktisk treffer minoriteter, særlig de med ROP-lidelser. Mange blir 

gående i systemet i år etter år uten bedring. Jeg ser frem til å samarbeide med alle relevante 

parter for å oppnå dette! 

Korus ønsker han masse lykke til! 
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Brukerperspektiv er kultursensitivt 

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo 

I en 20 minutters powerpoint-presentasjon snakker Judith Van der Weele om 

kultursensitivitet. Som hjelpere har man dessverre lett for å anta at alle andre har ens eget 

utgangspunkt og verdenssyn. Kultursensitivitet er å være åpen for at brukere kan ha en helt 

annen opplevelse og virkelighetsoppfatning. Det å være kultursensitiv er ensbetydende med 

å se brukerens perspektiv, uansett hvor vedkommende er fra, eller hva slags livssituasjon 

vedkommende er i – eller i det minste å være klar over at ens egen kultur ikke er normen for 

alle man kommer i møte med.  

Innlegget er klokt, kunnskapsrikt, godt og poengtert, og med mange konkrete eksempler på 

kulturforskjeller. Det begynner 01:17:32 

Link til innlegget her.  

Judith Van der Weele er psykologspesialist og har bred erfaring innen arbeid med kompleks 

traumatisering og kultursensitiv praksis. Hun har arbeidet ved Alternativ til Vold, med 

kvinner på krisesenter, og med etniske minoritetsfamilier. Van der Weele har deltatt i 

utviklingen av store opplæringsprosjekter i spesialisthelsetjenesten for RVTS Øst og har i 

mange år arbeidet med identitet i kulturell kontekst.  

 

https://erfaringskompetanse.no/prosjekter/toppmoter/digital-temadag-2021/?fbclid=IwAR0QwKaGN8lfS9SgIlhoddxR6dkGoOZD-ulWG9fBR1Ld6r_so8XmOs5BO5c
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Chemfriendly – en ny brukerorganisasjon 

Siden tidlig på 2000-tallet har det blant internasjonale 

organisasjoner som EMCDDA blitt uttrykt bekymring for 

personer som praktiserer såkalt chemsex. Chemfriendly er 

en relativt nystartet organisasjon for personer som 

praktiserer dette i Norge. For å lære mer om 

organisasjonen har vi intervjuet en av initiativtagerne 

Andres Lekanger.  

KAN DU BEGYNNE Å FORTELLE OM CHEMFRIENDLY? 

Chemfriendly Norge ble etablert som en aktivistgruppe bestående av cis- og transmenn i 

2018, og ble etablert som en medlemsorganisasjon i 2019. Det som motiverte oss, er at som 

skeive menn tilhører vi en subkultur hvor både lovlig og illegal rus definerer mange av våre 

liv og hvordan vi identifiserer oss selv. Vi så også med bekymring på hvordan det i andre land 

som har hatt den såkalte chemsex-trenden lenger enn i Norge, er mye risikoer knyttet til den 

illegale rusbruken. I London er det for eksempel en skeiv mann som dør hver 12. dag av en 

ghb-relatert overdose. Mange av oss har sett venner og elskere overdosere eller oppleve 

andre ugreie ting i rus. Noen av oss har opplevd dette selv.  

For å forebygge dette besluttet vi å organisere oss og vår metode og veiledende prinsipp er 

skadereduksjon. Vi driver med sosialt hjelpearbeid, har konsultasjoner, gir rusopplysning og 

brukerutstyr, samt at vi veileder skeive personer og sexarbeidere i å ruse seg på illegale 

rusmidler på risikoreduserende måter. Aktivistene våre er både likepersoner og fagpersoner 

som vernepleiere og sykepleiere. Jeg er selv vernepleier. 

HELT INNLEDNINGSVIS SA DU CIS- OG TRANSMENN. KAN DU SI LITT MER OM HVA DET ER? 

Andres Lekanger Foto: Privat  
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Selvfølgelig. Cis betyr egentlig bare ikke trans. Hvis du ble født med biologisk guttekropp og 

du fikk stemplet gutt av legen og du føler at du er gutt da er du cis, og ikke trans. Det er den 

beste måten å si det på.  

HVOR MANGE MEDLEMMER HAR ORGANISASJONEN I DAG? 

Vi er en liten organisasjon. Vi har bare 20 medlemmer per nå. Vi jobber for å rekruttere flere 

medlemmer.  

ER DET BARE MENN SOM ER MED? 

Vi har noen få kvinnelige aktivister. Vi ønsker ikke bare å være en organisasjon for skeive 

menn, men vår målgruppe er alle skeive og sexarbeidere som kombinerer sex og illegal 

rusbruk. Folk av alle kjønnsidentiteter kan ta kontakt og melde seg inn. Det blir vi glad for. 

CHEMFRIENDLY, KUNNE DU SI LITT MER OM HVA DET KOMMER FRA? 

Chemfriendly som begrep kommer fra chemsex-miljøer, og er homo for dopvennlig. Med 

dette ønsker vi å signalisere at vi ikke er utenforstående eksperter, men kommer fra 

miljøene selv. Begrepet kommer fra chemsex-miljøer.  

I utgangspunktet beskriver begrepet chemsex et subkulturelt fenomen hvor menn som har 

sex med menn møtes med det beviste formål å blande sex og illegale rusmidler. Vi tar 

utgangspunkt i at dette er et subkulturelt fenomen blant skeive menn.  

Chems er forkortelse for chemicals, eller dop. På sjekkeapper eller nettsteder hvor skeive 

menn kan treffe hverandre og organisere sextreff signaliserer man at man ønsker chemsex 

gjennom å skrive at man er chemsfriendly. «Chemfriendly» er stammespråk og når vi 

kommuniserer er vi veldig bevisst på ikke å bruke diskursen, altså måten å snakke på, som 

norske helsemyndigheter bruker. Får du en medisin på resept er informasjonen du finner i 

forpakningen nøytral og objektiv. Det er bra, for det er viktig at du kan stole på det du leser. 

Men når du tilhører en minoritet som skeiv, sexarbeider, hiv-positiv, eller som illegal 



Lavterskel nyhetsbrev –  Juli 2021 

Kompetansesenter rus Oslo 

12 

rusbruker så kan man forbinde den måten å snakke på som en del av et undertrykkende 

system. Derfor velger vi bevist å prate på en måte som ligger nær målgruppa vi ønsker å nå. 

Vi prøver ikke å bruke fagbegreper. Vi sier ikke bare injisering, men slamming, fordi 

slamming er homo for injisering. Vi sier ikke sex uten kondom, men det begrepet skeive 

menn bruker for det samme, «barebacking». På nettsiden vår vil du finne bilder av 

seksualiserte menn i fetisj-gear og annet utstyr som har symbolsk verdi i miljøene vi skal nå 

ut til da. Det handler om å speile virkeligheten til brukerne og den verbale og non-verbale 

måten å kommunisere på er like viktige. 

HVA SLAGS RUSMIDLER ER DET SÆRLIG SNAKK OM? 

Det er først og fremst snakk om kokain, amfetamin, mdma, ghb, metamfetamin og ketamin, 

men du har også psykedeliske stoffer.   

HVOR UTBREDT ER CHEMSEX I NORGE? 

Vi har bare en studie på chemsex i Norge. Den ble utført blant pasienter som satt på 

venterommet hos Olafiaklinikken i Oslo. Den heter Chemsex blant menn. En 

Spørreundersøkelse. Her svarte 1050 personer. Av disse var det 144, altså 14 %, som oppga 

at de hadde hatt chemsex i løpet av året. Jeg vet ikke om vi ville fått samme type svar på 

andre helseklinikker eller andre steder i landet. I denne undersøkelsen valgte forskerne en 

definisjon av chemsex som også inkluderte menn som har sex med kvinner.  

KAN DET SUBKULTURELLE I DET HER – BÅDE AKTIVITETENE OG BRUKEN AV RUSMIDLER – 

VÆRE ET HINDER FOR Å TA KONTAKT MED HJELPEAPPARATET VED BEHOV?  

Et mål for oss er å skape en avstigmatisert samtale om illegal rusbruk. Et av de største 

hindrene for at vår målgruppe kontakter helsevesenet er nettopp at de frykter stigma og 

sosiale konsekvenser. Snakker du i tillegg om chemsex kommer stigma, fordommer og skam 

mot homosex, mot fetisjisme, og ikke-monogame seksuelle relasjoner. Sexarbeidere 

opplever også stigma, som at det må være noe iboende galt med de av oss som har solgt 

https://chemfriendly.no/interaksjonsdatabaser
https://tidsskriftet.no/2018/09/originalartikkel/chemsex-blant-menn-en-sporreundersokelse
https://tidsskriftet.no/2018/09/originalartikkel/chemsex-blant-menn-en-sporreundersokelse
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sex, eller at det å selge sex liksom skader selvet., Det er altså flere lag med stigma som spiller 

sammen og som kan virke som en barriere mot at brukerne våre kan ta kontakt med 

helsevesenet.   

HVORFOR ER SEXARBEIDERE EN DEL AV 

MÅLGRUPPA, HVORDAN JOBBER DERE MOT 

SEXARBEIDERE? 

Det er ikke en uvanlig erfaring å selge eller å ha 

solgt sex i en eller annen form. Erfaringen går 

igjen blant alle kjønn og er ofte knyttet opp mot 

økonomiske behov. Siden sexarbeid også er en del 

av miljøene til oss som står bak Chemfriendly, og 

flere av våre frivillige også har erfaring med å 

selge sex var det naturlig også ha sexarbeidere 

som målgruppe. 

Det er grovt sett tre grupper av sexarbeidere vi arbeider med: Sexarbeidere som inntar 

rusmidler for å ha det gøy. Disse er opptatt av de vanlige risikoreduserende rådene vi gir. 

Den andre gruppa er sexarbeidere som ikke egentlig har en relasjon til rusmidler, men som 

opplever press fra kunder om å ruse seg på jobb. For disse er rusmidler en arbeidsrisiko og 

disse trenger en annen form for kunnskap. Som hvordan redusere risiko for å bli lurt i seg 

rusmidler mot sin vilje, hvordan forhandle med kundene på forhånd slik at rus ikke blir en 

del av jobben, hvordan kjenne igjen om en selv eller kunden er ruset og på hvilket rusmiddel. 

Dette er kunnskap vi for tiden arbeider med å produsere. 

Den siste gruppa er mannlige chemsex-deltakere som utvikler et avhengighets problem og 

som begynner å ha sex i bytte mot rusmidler. Disse vil ofte ikke ha en yrkesidentitet som 

sexarbeider. Det er derfor viktig å kommunisere helse- og den skadereduserende 
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informasjonen på en måte som vektlegger handling og ikke identitet eller politiske ladede og 

stereotypiske merkelapper (som sexarbeider eller prostituert). 

HVA ER PLANENE DERES FRAMOVER NÅ? 

De siste to årene har flere og flere tatt kontakt med oss, både brukere og folk i deres 

nærhet, fordi krystalmetamfetamin blir mer og mer populært i skeive miljøer. Rusmidlet har 

et høyere avhengighetspotensiale og potensial for rusutløste psykoser. Derfor har vi fokusert 

veldig mye på metamfetamin i temamøter, kronikker og innlegg. Derimot er de fleste 

rehabiliterende tiltak spesialisert innenfor tung rus, heroin, ghb, amfetamin, alkohol og 

cannabis. Behandlingsapparatet har ikke helt hatt peiling på metamfetamin og skeiv 

seksualitet. Derfor skal få vi få i gang en rundebords samtale til høsten. Den håper vi skal blir 

startskuddet for å øke kompetansen på chemsex og skeiv seksualitet innenfor 

behandlingsapparatet og rusfeltet. Samt at vi ønsker at feltet skal begynne å se seksualitet, 

psykisk helse og rus i sammenheng på det rehabiliterende. 

KUNNE DU SI LITT MER OM DEN SAMMENHENGEN MELLOM RUS, SEKSUALITET OG PSYKISK 

HELSE? 

Noen skeive menn treffes i grupper som er basert på seksualitet. Det å ha ikke-monogam sex 

med andre menn er med på å bygge våre identiteter som skeive menn. Det er viktig å forstå 

hvis man skal forstå rusens plass i noen skeives liv. 

En god del av de første studiene og litteraturen på chemsex har blitt kritisert for 

probleminflasjon. At de overdriver risikoer og at de ser på risikoatferd – som sex uten 

kondom og inntak av rusmidler - som irrasjonelt. Kritikken mener man må se på 

motivasjonen for risikoatferden. For noen gir den fellesskap, frihet til å leve ut den 

seksualiteten man føler at man ikke kan leve ut i samfunnet ellers. Noen bruker også 

chemsex for å utforske kjønn og kjønnsroller.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395917303663
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Og så har du risikoer. En av motivasjonene for chemsex er at rusmidlene bidrar til at man 

kan ha sex i lange tidsperioder, av og til i over 24 timer. Dette kan gi slitasjeskader og da er 

det viktig at man bruker masse glidemiddel. Generelt bør alle stimulant-brukere få slengt 

glidemiddel etter seg, siden vi vet at stimulant-brukere ofte har sex. Det er viktig at man 

desinfiserer sexleketøy mellom bruk, siden dette medfører fare for infeksjoner på lik linje 

med sex uten kondom, og å dele brukerutstyr for inntak av rusmidler. I tillegg kommer 

aspektet med overgrepsproblematikk, samt at dersom du tar et stimulant og hverken sover 

eller spiser over en lengre tidsperiode har man i tillegg en risiko for rusutløst psykose. 

Nedturen etter å ha inntatt rusmidler kan også være tung psykisk og mange tar uheldige valg 

som å isolere seg selv under nedturen. Det er noe med å se disse tingene i sammenheng.  

HVILKEN RESPONS HAR DERE FÅTT? 

To år på rad har vi hatt stand på de største av avslutningsfestene under Oslo Pride og delt ut 

brukerutstyr. Da har folk enten sagt ja takk dette trenger jeg, eller så takker folk nei til 

brukerutstyret fordi de ikke selv bruker illegale rusmidler. Men de legger til at illegal rus er 

en del av våre skeive fellesskap så selvfølgelig skal Chemfriendly være til stede. Skeive 

snakker med oss om illegal rus. Vi samarbeider godt med Helsedirektoratet og vi har et godt 

samarbeid med FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden, Helseutvalget og andre skeive 

organisasjoner. Vi møter mest motstand i kommentarfeltet på Gaysir.no, når vi har publisert 

kronikker der. Da anklages vi for å forherlige rus og kritiseres for at vi tillater folk å ruse seg 

med god samvittighet. Men jevnt over så opplever vi at vi har blitt heiet fram. Fagpersoner 

og forskere støtter oss og løfter oss frem. 

DU SA AT I LONDON SÅ DØDE DET EN HOMOFIL MANN HVER 12 DAG PÅ GRUNN AV GHB-

OVERDOSE, VET DU NOE OM HVORDAN DET ER I NORGE?  

I Storbritannia så har de slitt med mye ghb. I USA og Australia har man, i skeive miljøer, men 

og ellers i samfunnet, hatt det som er beskrevet som meth-epidemier. I undersøkelsen fra 

Olafiaklinikken var det fire prosent av de som drev med chemsex som svarte at de brukte 

https://tidsskriftet.no/2019/01/sprakspalten/chemsex-pa-norsk
https://www.rusfeltet.no/nyhetsarkiv/skeiv-rus-article421-28.html
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methamfetamin. Det er ingen ting som tyder på at man har samme utfordringene med ghb 

og methamfetamin her i landet.  

HVA BESTÅR BRUKERUTSTYRET DERE DELER UT AV? 

Vi har to typer brukerutstyr. Vi har slamming-utstyr som er injiseringsutstyr. Det består av 

pumper og kanyler i forskjellige farger sånn at man kan se hvilken sprøyte som er sin egen og 

dermed forhåpentligvis ikke deler. Vi deler også ut filtre og kokekar.  

Den andre formen for brukerutstyr inneholder millimeterpumper for å kunne måle opp ghb 

mer nøyaktig. Vi har blokker som ser ut som post-it lapper men det er ikke lim på dem. 

Dermed kan du rive av et ark som du ruller til ditt eget snifferør. Dette for å skape bevissthet 

rundt at man ikke skal dele snifferør, siden man da risikerer å smitte hverandre med hepatitt 

C. Vi har i tillegg sterilt saltvann for å rense nesa med, før og 15 minutter etter at man har 

sniffet et rusmiddel. Det for å forebygge sårdannelser. Til sist legger vi ved Resorb 

brusetablett for at brukerne kan holde på væskebalansen.  

ER DET NOE MER DU HAR LYST TIL Å SI?  

Jeg vil oppfordrer folk til å melde seg inn i Chemfriendly. Det er viktig for oss å få fram at vi 

består av både likepersoner og fagpersoner. Fagpersoner betyr vernepleiere og sykepleiere. 

Likepersoner betyr at man ikke er fagperson, men at man har erfaring med illegale rusmidler 

som skeiv. Enten personlig eller gjennom noen man kjenner. Så er det ikke alltid at skottene 

mellom likeperson og fagperson er så vanntette. Alt vi skriver og snakker om er brukerstyrt. 

Det er brukere som bestemmer hva det er viktig å fokusere på. Det vi skriver er også 

kvalitetssjekket av forskere og leger i tillegg til sykepleiere og vernepleiere. For oss er det 

viktig å kommunisere at vi tror at brukere selv kan ta riktige valg for seg selv og andre med 

riktig kunnskap og miljømessige betingelser, altså brukerutstyr.  
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Linda ErLik barista! 

Tekst og foto: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo 

Jeg dro ned til ErLikKaffe, en torsdag ettermiddag, for en supergod kaffe og digg hummus-

smørbrød og for å slå av en prat med barista Linda om kafeen Erlik Kaffe. Linda er 

kunstutdannet yoga-entusiast og allround kul dame.     

HEI LINDA, FORTELL LITT OM STEDET DU JOBBER? 

Er lik Kaffe er et tiltak under stiftelsen Er lik Oslo. Vi er vel cirka 16 

ansatte totalt. Vi som er ansatt her har 4 timers arbeidsdager og får 

lønn for de dagene vi stiller på jobb.  Det er ikke krav om total rusfrihet 

for å jobbe her – man kan ta seg en friskmelding hvis det er nødvendig, 

liksom. Men man må fremstå noenlunde normal. 

HVA BETYR JOBBEN DIN FOR DEG? 

Jeg liker at det ikke er strengt krav om rusfrihet. For de som ikke klarer å holde seg helt rusfri 

er det godt å ha et sted man kan gå til uavhengig av hvorvidt man sprekker eller ikke. For 

min del syns jeg det er en slags støtte å kunne dra på jobb. Særlig nå under korona, når alt 

har vært så usikkert, så har det vært en trygghet og et holdepunkt å dra på jobb. 

Ellers har jeg fått litt mer troen på mennesker! Før korona, da vi hadde kunder her hele 

tiden, fikk man ofte hyggelig tilbakemeldinger. Jeg vet ikke om det er jeg som har vært 

grunnløst skeptisk til vanlige folk eller ikke, men her har jeg fått mange gode 

tilbakemeldinger. Det er skikkelig oppmuntrende – jeg trodde vanlige mennesker så med 

forakt på sånne som meg. 

Linda   
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VI ER JO GAMLE BEKJENTE, SÅ JEG HUSKER DU FORTALTE DU BEGYNTE MED YOGA FOR NOEN 

ÅR TILBAKE? «BACK IN THE RING» ELLER NOE SÅNT? KAN DU FORTELLE LITT OM DET? 

Før jeg begynte med yoga trodde jeg det var en form for aerobic eller noe sånt, haha! Men 

mer enn den fysiske treninga har det vært viktig for den mentale helsa – virkelig medisin for 

kropp og sjel.  Jeg har lært masse om meg selv.  Det hjalp enormt på nervene. Nå har jeg 

nettopp blitt operert, så jeg venter på å bli bedre for å komme i gang igjen. Merker det på 

psykiske helsa med en gang, ass. Yoga er medisin. Det lærte meg å respektere både dyr og 

mennesker. At vi mennesker står ikke over noe annet levende vesen, men er del av et 

kretsløp. 

HVORDAN HAR DET GÅTT MED KAFEEN UNDER KORONAPANDEMIEN? 

Vi har klart oss fordi folk har kjøpt take away kaffe, og mange har kaffeabonnement 

(anbefales!) Vi har en del stortingspolitikere her som kommer fast innom og kjøper kaffe. 

Bent Høie slutta å komme innom etter jeg prøvde å diskutere politikk med han, haha! Men, 

det er klart vi håper korona- tiltakene letter snart. Men i mellomtida er det bare å komme og 

kjøpe take away kaffe fra oss, eller å bestille kaffe-abonnement online. 

Link til er lik kaffe her. 

Link back in the ring her.  

 

https://www.erlikkaffe.no/
https://www.backinthering.no/
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Samfunnsmessige årsaker til opioidepidemien 

USA har i flere nå opplevd en omfattende bruk av opioioder som har medvirket til et stort 

antall dødelige overdoser. Omfanget har gjort at det snakkes om en opioidempidemi som 

også er i ferd med å nå flere land enn USA. Artikkelen Health (care) in the Crisis: Reflections 

in Science and Society on Opioid Addiction publisert i tidsskriftet International Journal of 

Environmental Research and Public Health. Hovedmålet med artikkelen er å vise hvordan en 

tverrfaglig forståelse og tilnærming til dette problemet kan gi bedre strategier for 

forebygging og behandling av opioidbruk og avhengighet. Artikkelforfatterne mener at ved å 

finne og se nærmere på mekanismene som har gitt dagens situasjon i USA kan dette bidra til 

å hindre at Europa opplever den samme utviklingen. To eller flere av disse mekanismene vil 

vil også kunne virke sammen. Sentralt for dagens situasjon i USA er legemiddelfirmaet 

Purdue Pharmas utvikling og markedsføring av Oxycontin 1996 som et godt og ikke minst 

trygt opioid legemiddel i behandlingen av kroniske smertetilstander. På samme tid ble 

kontroll og nødvendig/adekvat behandling av en pasients smertetilstand det femte kriteriet 

for god pasientbehandling sammen med kontroll og stabilisering av pasientens 

kroppstemperatur, blodtrykk, pustefrekvens og hjertefrekvens. Dette medvirket til en 

liberaliseringen i bruken av opioider og økte etterspørselen etter denne typen 

medikamenter. USA og New Zeeland er de eneste landene i verden der legemiddelindustrien 

kan markedsføres reseptbelagte medikamenter direkte til forbrukerne. Purdue Pharma 

startet en markedsføringskampanje rettet mot leger, apotek og sykepleiere 

artikkelforfatterne beskriver som svært aggressiv. Da kontrollen av opioide legemidler ble 

sterkere etter 2012 sank utskrivningen. Samtidig økte bruken av illegale opioider som heroin 

og fentanyl fordi pasienter som hadde blitt avhengige denne typen legemidler ikke lenger 

fikk disse utskrevet.  

Praksisene beskrevet overfor oppstår ikke i et vakuum, men er sosialt og kulturelt betinget. 

En sentral del av den amerikanske kulturen er The American Dream – alle kan lykkes om de 
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bare arbeider hardt og målrettet nok. Selv om den amerikanske drømmen har fått noen 

skrammer og riper i lakken mener artikkelforfatterne den fremdeles er en sentral del av 

selvbildet til mange amerikanere, og en viktig årsak til at det i USA ikke finnes noen 

velferdsstat etter europeisk målestokk. I tillegg forventes det at den enkelte skal arbeide 

lange dager i en nyliberal økonomi som den amerikanske, og at kroppen er individets 

viktigste kapital. Derfor må kroppen til enhver tid fungere optimalt.  Fattigdom, dårlige 

arbeidsforhold og skader av ulike slag kan medvirke til økt bruk av opioide legemidler. 

Nødvendigheten av å komme tilbake i fult arbeid etter for eksempel en operasjon kan også 

medvirke til bruk av denne typen legemidler. Et godt utbygd velferdssystem kan virke 

beskyttende mot utviklingen av avhengighet av denne typen legemidler. Selv om det 

rapporteres om økt bruk av denne typen legemidler i flere Europeiske land er avhengighet 

og overdosedødsfall langt unna nivåene som finnes i USA. Artikkelforfatterne skriver et 

spørsmål som må undersøkes i fremtidig forskning er hvordan nedbyggingen av de 

europeiske velferdsstatene og økonomisk vanskeligere tider vil øke, og om dette vil gi en økt 

avhengighet av denne typen legemidler i Europa i fremtiden. Folkehelseinstitusjoner har en 

sentral rolle i bekjempelsen av opioidepidemien. Disse må derfor tilpasse sine strategier til 

det faktum at den beste måten å møte utfordringene en økt bruk av disse legemidlene kan gi 

er å bekjempe sosial ulikhet, en utvikling av et prekariat som er avhengige av usikre og lavt 

betalte jobber, og ulikheter i tilgangen på helsetjenester.  

Artikkelen er skrevet av Roxana Damiescu, Mita Banerjee, David Y. W. Lee, Norbert W. Paul 

og Thomas Efferth.  

Link til artikkel her. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Norbert-Paul/publication/348236695_Healthcare_in_the_Crisis_Reflections_in_Science_and_Society_on_Opioid_Addiction/links/5ff49d0692851c13feefaf94/Healthcare-in-the-Crisis-Reflections-in-Science-and-Society-on-Opioid-Addiction.pdf
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Rusalarm@helsedir.no 

Helsedirektoratet opprettet tidligere i år en epostadresse hvor det kan meldes inn om farlige 

situasjoner i rusmiljøene rundt om i Norge. Dette kan dreie seg om særlig farlige/potente 

rusmidler er i omløp, om smitteutbrudd i rusmiljøer, økt overdosefare og lignende.  

E-postadressen er: Rusalarm@helsedir.no    

Informasjonsside om Rusalarm på Kommunetorget.no her.  

Nytt fra Kommunetorget.no 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av 

lokalt folkehelsearbeid generelt, og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. 

Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet, og nettstedet er utviklet og drives av 

Kompetansesenter rus Nord (KoRus Nord).  

For å møte utfordringene knyttet til korona-epidemien har det blitt åpnet tre nye tjenester 

på kommunetorget.no som er særlig rettet mot kommunalt ansatte innenfor rus- og psykisk 

helse.  

Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien  

Her ligger det utvalgte erfaringer fra kommunenes rusarbeid som er knyttet til 

pandemiutfordringene. Fortløpende blir det publisert nye erfaringer.  

Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid  

mailto:Rusalarm@helsedir.no
mailto:Rusalarm@helsedir.no
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/vel/vel22126/filer%20fra%20adm/Overdosesatsning/Nyhetsbrev%206%202020/Kommunetorget.no/rusalarm%20info
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Informasjon-korona-og-kommunalt-rusarbeid/
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Her er det samlet informasjonsmateriell fra kompetansemiljøer, Helsedirektoratet, aktuell 

informasjon som blant annet Nyhetsbrev Lavterskelarbeid og aktuelle nyheter.  

KoronaChat - Forum kommunalt rusarbeid 

Dette er et lukket område for de som arbeider med kommunalt rusarbeid for 

erfaringsdeling, diskusjoner og spørsmål og tips til andre kommuner om rusarbeid under 

korona-pandemien.  

Dette er et lukket område for deg som arbeider med kommunalt rusarbeid. Her kan du dele 

erfaringer, diskutere og komme med spørsmål og tips til andre kommuner om de tiltak som 

iverksettes for våre brukergrupper under Pandemien.  

Brukernavn og passord gis via KoRus Øst, kontakt; Jeanette.Rundgren@sykehuset-

innlandet.no 

Spørsmål om "KommuneChatten" og deling av egenprodusert materiell kan det gjøres ved å 

sende dette til oystein.gravrok@korusnord.no 

 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Korona-1/
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:oystein.gravrok@korusnord.no
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Kartlegging i kommuner av korona og rus 

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i 

forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å 

avhjelpe situasjonen. For å følge situasjonen og utviklingen begynte Helsedirektoratet i uke 

13 og å samle inn informasjon om status i kommunene gjennom en ukentlig 

spørreundersøkelse sendt ut til kommunene som er med i det kommunale 

overdosenettverket. Fra uke 16 tok KoRus Oslo over gjennomføringen av kartleggingen. Fra 

og med uke 22 har rapportene kommet annen hver uke.  

Rapportene finnes her.  

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 hos ditt regionale kompetansesenter 

Korus-Nord  

Elisabeth Nordmo – Elisabeth.nordmo@korusnord.no 

Korus-Øst 

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

Korus-Midt 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
mailto:Elisabeth.nordmo@korusnord.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
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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 

mailto:Stein.Arve.Strand@stolav.no
mailto:Katrin.Oien@stolav.no
mailto:Inger.Lise.Leite@stolav.no
mailto:Rune.Svenslid@stolav.no
mailto:eva.lilleheil@korus-sor.no
mailto:klemma@helse-bergen.no
mailto:aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no

