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September 2020 

Da er det klart for årets femte utgave av Lavterskel nyhetsbrev. Sommeren er over, 

hverdagen er tilbake og koronaviruset er fremdeles her. Da det i vår ble klart at denne 

pandemien ville vare lenger enn først forventet ble rusavhengige raskt vurdert å være en av 

risikogruppene for covid-19. Så langt har det vært lite smitte og sykdom på grunn av viruset i 

denne gruppen. Mange hjelpetiltak har redusert aktiviteten for å hindre smittespredning, og 

det er fremdeles usikkert hvilke innvirkninger dette vil ha i det lange løp. Usikkert er det også 

hvor lenge situasjonen vi nå er inne i vil vare. Dette er noe av det du kan lese om i denne 

utgaven. I tillegg ble nettopp verdens overdosedag markert og Brukerommet i Oslo har 

åpnet for røyking. Håper du finner noen av temaene spennende og nyttig! 

Nytt på 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 koronapandemien tilbys tre tjenester på 

kommunetorget.no som særlig rettes mot kommunalt ansatte innenfor rus- og psykisk helse.  

1. ERFARINGER KOMMUNALT RUSARBEID UNDER PANDEMIEN  

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

pandemiutfordringene. Fortløpende blir det publisert nye erfaringer.  

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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2. INFORMASJON OM KORONA OG KOMMUNALT RUSARBEID  

Her er det samlet informasjonsmateriell fra kompetansemiljøer, Helsedirektoratet, 

aktuell informasjon som blant annet Nyhetsbrev Lavterskelarbeid og aktuelle 

nyheter.  

3. 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/Informasjon-korona-og-kommunalt-rusarbeid/
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Korona-1/
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:oystein.gravrok@korusnord.no
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Kartlegging kommuner 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 meg uke 22 vil rapportene komme annenhver uke. 

Rapport uke 28 her. 

Rapport uke 30 her. 

Rapport uke 32 her. 

Rapport uke 34 her.  

Informasjonsvideoer fra SERAF  

covid-19 og rus 

Personer med ruslidelse betraktes som en ekstra sårbar gruppe under korona-epidemien. 

SERAF har laget to korte videoer knyttet til covid-19 og henholdsvis rusbehandling og 

rusmiddelbruk. Thomas Clausen forteller i videoen som tar for seg rusbehandling om dagens 

situasjon for covid-19 og hva det kan være lurt å tenke på i tida fremover.  

http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2028.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2030.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20rapport%20uke%2032.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20rapport%20uke%2034%20ferdig.pdf
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I videoen om rusmiddelbruk kommer Gabrielle Welle-Strand med de første tallene fra en 

undersøkelse blant rusmiddelbrukere i sentrumsmiljøene i Oslo og Bergen om deres 

kunnskap om og holdninger til covid-19.  

Se videoene her. 

Rusmiddelavhengige gjennom  

korona-pandemien 

Da korona-epidemien og frykten knyttet til den for alvor eksploderte i mai år var 

rusmiddelavhengige sett på som en av risikogruppene som særlig kunne rammes hardt av 

dette viruset. Nå ser det ut som denne gruppa så langt har klart seg bra gjennom 

pandemien. En artikkel fra NRK.no ser nærmere på dette.  

Les artikkelen her.  

Nye forskningsprosjekter i Stavanger  

om korona og rus 

To nye forskningsprosjekter er godkjent av REK (Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk) for gjennomføring i Stavanger-området i forhold til ruslidelser og 

covid-19-epidemien.  

 «Hvilke konsekvenser har covid-19-epidemien for personer med 

alkoholbrukslidelser?» Her er forskningsansvarlig institusjon Rogaland A-senter. Du 

finner mer informasjon om prosjektet her.  

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/undersokelse-om-covid-19.html
https://www.nrk.no/rogaland/frykta-krise-i-rusmiljoa---no-vil-lar-vidarefore-tiltak-1.15102459
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2112266
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  «Henvisning til rusbehandling i koronaens tid». Her er forskningsansvarlig institusjon 

Helse Stavanger HF - Stavanger Universitetssjukehus. Du finner informasjon om 

prosjektet her.  

Høringsforslag:  

Pakkeforløp ikke-dødelige overdoser 

Våren 2019 startet arbeidet med å utvikle et pakkeforløp for ikke-dødelige overdoser. 

Arbeidet er en del av Overdosestrategien 2019-2022. Oppfølging etter rusmiddeloverdose er 

kapittel 1 i Pakkeforløp rusbehandling (TSB). Dette ble sendt ut på høring nå i juli. 

Høringsfristen er 1. november.   

Kapitlet som er ute på høring beskriver organiseringen av helsehjelpen overdosepasienter 

tilbys. Hovedmålet er at pasientene skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart 

forløp som er i tråd med anbefalingene som er gitt i Nasjonal fagligretningslinje for avrusing 

fra rusmidler og vanedannende legemidler. Et annet mål med kapitlet er at alle som har hatt 

en overdose skal få vurdering og hjelp fra personell med rusfaglig kompetanse. Kapitlet skal 

også bidra med å sikre dialogen mellom de ulike delene av spesialisthelsetjenesten og 

samarbeid med kommunehelsetjenesten.  

Høringsfristen er 1. november 2020.  

Link til Helsedirektoratets side om høringen her.  

 

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2234141
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/oppfolging-etter-rusmiddeloverdose-rusbehandling-pakkeforlop
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 Litteraturgjennomgang 

Hjelp til personer som har overlevd 

rusmiddeloverdose 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF gått gjennom litteraturen om hva personer som 

har overlevd en overdose trenger av bistand i timene og dagene etter overdosen. Resultatet 

presenteres i artikkelen Aftercare for overdose survivors during the first hours and days 

following an intoxication: A review of the literature som er tilgjengelig på hjemmesidene til 

SERAF. Målet med litteraturgjennomgangen var å komme med anbefalinger til arbeidet med 

å lage et pakkeforløp for ikke-dødelige overdoser. Fokuset var først og fremst på 

opioidoverdoser, og på forskning som har relevans for norske forhold.  

BLANT ANBEFALINGENE FOR TIMENE ETTER OVERDOSEN ER:  

 Ambulansepersonell skal tilby seg å kjøre den overlevende til en 

rusbehandlingsenhet 

 Overlevende som der og da ikke ønsker mer oppfølging bør bli gitt en rask innføring i 

overdoseforebyggende praksiser, få Naloxon og 113-kortet som en påminnelse om 

de viktigste risikofaktorene for overdose 

 Ved Opioid-overdoser bør det vurderes å gi substitusjon med Buprenorphine hvis det 

anses som nødvendig eller hvis pasienten ønsker dette. Den første dosen skal gis 

enten av en rusbehandlingsenhet eller en akutt-legevakt.  

 Det anbefales å opprette et program der erfaringskonsulenter (peer-counselling 

program) kan møte den som har overlevd en overdose for å motivere til behandling 

og en adekvat oppfølging av overdosen.  

BLANT ANBEFALINGENE FOR DE NÆRMESTE DAGENE ETTER OVERDOSEN ER:    

 I den videre oppfølgingen bør erfaringskonsulenter fortsette å bidra 
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 Pasientens saksbehandler eller ruskonsulent, behandlere og fastlege bør varsles om 

overdosen 

En fullstendig oversikt over anbefalingene finnes avslutningsvis i artikkelen. Artikkelen er 

skrevet av Philipp Lobmaier, Anne Bukten og Thomas Clausen, og den kan lastes ned her. 

Tramadol er oppført på narkotikalisten 

Legemiddelet Tramadol ble oppført på narkotikalisten 1. september 2020. Bakgrunnen for 

dette er at det i de senere årene har blitt gjort flere beslag av Tramadol som har vært forsøkt 

smuglet inn i Norge. Statens legemiddelverk skriver at det også har vært en økt forekomst av 

Tramadol som er skaffet utenom den ordinære forskrivningskjeden. De siste årene har det i 

Europa blitt registrert en rekke overdosedødsfall der Tramadol har vært dødsårsaken.  

Link til Statens legemiddelverks sak om oppføringen her.   

Heroinassistert behandling  

Oppstart høsten 2020 

Et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling vil starte opp høsten 2020 i Oslo og 

Bergen. Behandlingen vil bestå av daglig inntak av medisinsk fremstilt heroin enten gjennom 

injisering eller i tablettform, kombinert med behandling med substitusjonsmedisin. 

Pasientene vil i tillegg få tilbud om samtalebasert terapi. Det har nå blitt innvilget 

forskningsmidler til Senter for Rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Bergen Addiction 

Research, Center fro rusmiddelforskning (Århus Universitet, avdeling København) og 

brukerorganisasjonen proLARNett. Her vil det undersøkes hvordan heroinassistert 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/aftercare-for-overdose-survivors-during-the-first-hours-and-days-following-an-intoxication.pdf
https://legemiddelverket.no/nyheter/tramadol-pa-narkotikalisten
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behandling lar seg implementere og integrere som en del av LAR. SERAF skal være 

prosjektansvarlig og professor Thomas Clausen er prosjektleder for følgeforskningen. Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) har oppdraget med å planlegge, og etablere tilbudet i Oslo 

til Oslo Universitetssykehus. Både forskningsprosjektet og inntaket av de første pasientene 

til prosjektet vil starte opp høsten 2020.  

Artikkel om SERAF som prosjektansvarlig her. 

Artikkel om forskningssamarbeidet fra Oslo Universitetssykehus her.  

Artikkel om planlegging og etablering i Oslo her. 

Rapport om kunnskapsgrunnlaget for heroinbasert behandling her.  

Åpning av røykerommet på Prindsen 

Røykerommet på Prindsen mottakssenter, også kalt inhalasjonsrommet, åpnet mandag 31. 

august. En symbolsk dato siden dette også er verdens overdosedag. Switch-kampanjen er en 

av pilarene i Overdosestrategien, og det har vært arbeidet siden 2014 for å få flere brukere 

til å endre inntaksmåten av Heroin fra injeksjon til røyking. Inhalasjonsrommet er tilknyttet 

Brukerrommet. Her er det montert et eget ventilasjonssystem med et ekstra avtrekk slik at 

luften blir skiftet raskere ut. Det finnes i tillegg en egen funksjon som bytter ut luften ekstra 

raskt om personalet må inn i rommet for at de ikke skal få i seg røyk når de er inne på 

røykerommet. For å kunne benytte røykerommet må man være registrert som bruker ved 

Brukerrommet.  

Brukeren må:  

 ha fylt 18 år 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/seraf-skal-lede-evaluering-av-proveprosjektet-hab.html
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/forskningsmiljoer/rusforsk/starter-forskning-pa-heroinassistert-behandling
https://rop.no/aktuelt/ous-skal-tilby-heroinassistert-behandling/
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/behandling-av-opioiddominert-ruslidelse-et-proveprosjekt-med-heroinassistert-behandling/Heroinassistert%20behandling%20(pr%C3%B8veprosjekt)%20-%20Behandling%20av%20opioiddominert%20ruslidelse.pdf/_/attachment/inline/2b9decde-ac18-47e0-9889-a5eb0e673302:6a4c59a6603f045785e5e5858f48fa36cb5cfcfb/Heroinassistert%20behandling%20(pr%C3%B8veprosjekt)%20-%20Behandling%20av%20opioiddominert%20ruslidelse.pdf
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 ha en langvarig avhengighet bak seg 

 ha en skadelig injeksjonspraksis 

 være hjemhørende i Oslo kommune 

Åpningstidene på røykerommet er de samme som for Brukerrommet: 

 mandag til fredag 09:00-22:00 

 lørdag, søndag og helligdager 10:30-17:00 

Artikkel om røykerommet fra ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og 

psykisk lidelse) her.  

Markering av Verdens overdosedag og 

Satsingsuke i Oslo 

 

https://rop.no/aktuelt/royking---god-overdoseforebygging/
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Verdens overdosedag er en global markering som arrangeres 31. august hvert år. Markering 

ønsker å øke oppmerksomheten på overdoser og minnes menneskene som har dødd av en 

overdose. Dagen skal spre budskapet om at det er mulig å forebygge overdosedødsfall, og 

motvirke stigmaet som ofte er knyttet til overdoser. Verdens overdosedag ble første gang 

arrangert i av Frelsesarmeen i Melbourne i Australia. Gjennom årene har dagen fått økende 

oppmerksomhet, og stadig flere byer rundt om i verden markerer dagen. I Oslo ble dagen i 

år markert på Eidsvoll plass ved Stortinget. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke holdt 

appeller i år. I stedet var det satt ut 49 par sko sammen med en rose for å minnes de som 

hadde dødd av overdose i Oslo sist år. Det var også et bord der det var lagt ut en 

minneprotokoll der den som ønsket kunne skrive noen ord. Også i flere bydeler ble dagen 

markert på denne måten. Markeringen markerte også starten på høstens satsingsuke mot 

overdoser. Tirsdag på Jernbanetorget og torsdag ved Grønland T-banestasjon ble det denne 

uka ble det arrangert Førstehjelp i det fri som er et samarbeid mellom Velferdsetaten, 

Ambulansetjenesten OUS og Korus Oslo der interesserte forbipasserende fikk et raskt 

førstehjelpskurs. I løpet av uka har det også vært fokus på nalokson og switch – som er en 

forenkling av Switch your habits – som skal motivere stoffbrukere til å endre inntaksmåte fra 

injeksjon til røyking. I forbindelse med Verdens overdosedag ble også kortfilmen I sporene til 

Oslos rusmiljø laget. Filmen tar utgangspunkt i boka Narkoatlas Oslo skrevet og illustrert av 

kunstneren Lars Sandås. Boka forteller historien om hvordan de åpne brukermiljøene i Oslo 

har blitt jaget nedover Karl Johan fra Nisseberget i Slottsparken til Brugata i dag. I filmen gås 

denne strekningen som avdøde professor i kriminologi Nils Christie en gang kalte Skammens 

sti. Her viser ikke ordet skam til bruken av narkotiske stoffer, men til myndighetens 

behandling av en av Oslos mest utslåtte og forkomne populasjoner. I filmen deltar Lars 

Sandås, Arild Knutsen fra Foreningen Human Narkotikapolitikk og leder for Uteseksjonen i 

Oslo kommune, Børge Erdal. «Vandringen ble avsluttet i Palèhaven ved Oslo S hvor det ble 

lagt ned roser ved et monument Sandås har laget til minne Plata. Dette monumentet er en 

del av Lars Sandås prosjekt Små monumenter.»  

Se filmen her.  

https://rop.no/roptv/i-sporene-til-oslos-rusmiljo/
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Nytt fra Korus  

Det ble besluttet i vår at Lavterskel Nyhetsbrev skulle komme en gang i måneden under 

korona-pandemien for å dekke utfordringene og de forhåpentlige løsningene på disse som 

pandemien tvinger fram. En artikkel i Klassekampen 28. juli forteller om en økning i antallet 

overdoser på Østlandet, og at rusavhengige bruker narkotiske stoffer mer ukritisk enn 

tidligere. I artikkelen kommer det også fram at det er lite kunnskap om hva som skjer på gata 

og i rusmiljøene under korona-pandemien. For å gi et utfyllende bilde av situasjonen og 

bidra til erfaringsutveksling mellom ulike fagmiljøer og deler av landet håper vi dere kan 

svare på disse spørsmålene:  

 Hvordan har sommeren forløpt når det gjelder  

o Rusmiddeltørke 

o Overdoser  

o Psykisk helse i brukergruppa 

 Har det vært økte utfordringer knyttet til dette, og hvordan disse i så fall har blitt 

løst? 

Denne gangen kom det inn svar fra Korus Vest, Stavanger og Korus Oslo.  

KORUS VEST, STAVANGER 

Korus Vest, Stavanger melder om regionale forskjeller når det gjelder rusmiddeltørke og 

hvilke rusmidler som er tilgjengelige på markedet. I Haugesund rapporteres det ikke om 

noen mangel på rusmidler under sommeren. Både i Stavanger og Sandnes har prisen på 

cannabis vært høyere enn vanlig. I Sandnes har det kommet rapporter om at noen har brukt 

amfetamin i stedet for cannabis siden det har vært lett tilgang til amfetamin, mens man i 

Stavanger har opplevd at amfetamin både vært billig og lett tilgjengelig.  Stavanger 

rapporterer også om at det har vært utstrakt bruk av ulike medikamenter i tablettform, i 
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tillegg til at GHB også har vært på markedet.  Sandnes rapporterer også om en uvanlig 

økning i tilgangen på heroin.  Stavanger har ikke sett noen endring i tilbudet av heroin.  

Det er ikke rapportert om noen endringer i antallet overdoser. Fra Stavanger rapporteres det 

om at brukerne utviser stor omsorg for hverandre blant annet ved å være sammen når 

rusmidlene inntas. Noen brukere har også fortalt at de har brukt nalokson nesespray på 

andre brukere som har overdosert.  

Når det gjelder psykisk helse rapporterer Stavanger at de ikke har opplevd endringer i 

brukergruppen. Den største utfordringen Stavanger har opplevd er reduksjonen i deler av 

tjenestetilbudet som har blitt møtt gjennom samarbeid mellom ulike hjelpeaktører og økt 

fokus på ambulante tjenester. Fra Haugesund meldes det om en økning av angst og 

depresjon blant LAR-pasienter. Flere brukere forteller også at de er ensomme på grunn av 

redusert kapasitet hos en del offentlige tilbud. I Sandnes er det flere i brukergruppa som 

forteller at de er psykisk slitne. Mange savner også en sosial arena der de kan samles.  

KORUS OSLO 

Fra Oslo rapporteres det om få eller ingen endringer når det gelder overdosetilfeller, rusmiddeltørke 

eller psykisk helse. Oslo har et Overdosevarsel som et beredskapsverktøy som sendes ut til aktuelle 

aktører på rusfeltet når Ambulansetjenesten og/eller Brukerrommet opplever en trend med et høyt 

antall overdoser. Et slikt varsel ble sendt ut tidligere i sommer, men ble trukket tilbake i uke 28. Hos 

Uteseksjonen som vanligvis registrerer en økning i antallet overdoser om sommeren har ikke dette 

skjedd i år. Så langt i år har Uteseksjonen totalt opplevd en nedgang i antallet overdoser. Noen 

rusmiddeltørke har det heller ikke vært rapportert om i sommer. Noen økning av psykisk uhelse i 

brukergruppen har det heller ikke blitt rapportert om. En mulig årsak til dette kan være at den tette 

oppfølgingen av brukerne i forhold til korona-smitte også har medført en tettere oppfølging i forhold 

både fysisk og psykisk helse hos brukerne. 
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Korus Vest, Stavanger streamer 

overdosekonferanse 10. september 

Korus Vest, Stavanger arrangerer torsdag 10. september den digitale konferansen 

Overdosekonferansen-2020. Dette er et samarbeid mellom Korus Stavanger, Fylkesmannen i 

Rogaland, Stavanger kommune, Alarm og Funkishuset. Konferansen er kun tilgjengelig 

gjennom live-streaming. Informasjon om konferansen finner dere 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

 

http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2020/kurs/overdose-konferansen-2020-10-september-2020-energy-hotel-stavanger
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no


Lavterskel nyhetsbrev – September 2020 

Kompetansesenter rus Oslo 

14 

KONTAKTPERSONER HOS 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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