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Velkommen til årets tredje Lavterskenyhetsbrev  

Velkommen til årets tredje utgave av Lavterskel nyhetsbrev. Denne utgaven vil ha et særlig fokus på 

substitusjonsbehandling under koronapandemien. Rusbrukere regnes som en særlig utsatt gruppe 

for koronasmitte. Helsedirektoratet har sendt ut et høringsforslag om LAR-behandling under 

koronapandemien som hadde høringsfrist 15. mai. Vi har også hentet inn informasjon fra andre 

Korus om hvordan den nye situasjonen blir møtt ute i deres regioner. Siden siste har det vært 

gjennomført satsingsuke mot overdoser i Oslo.  

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 utfordringer knyttet til koronapandemien har det åpnet tre nye tjenester 

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

feltet. 

Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien  

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

pandemiutfordringene. Det blir publisert nye erfaringer fortløpende. 

Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid  

Her er det samlet informasjonsmateriell fra kompetansemiljøer, Helsedirektoratet, aktuell 

informasjon som blant annet Nyhetsbrev Lavterskelarbeid og andre 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 koronapandemien.  

Brukernavn og passord gis via KoRus Øst, kontakt; Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no 

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

til KoRus Nord, kontakt:  oystein.gravrok@korusnord.no

 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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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Ukentlig kartlegging av 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. Fra og 

med uke 22 og gjennom sommeren rapporterer kommunene annenhver uke. 

Rapport uke 17 her. Rapport uke 18  . Rapport uke 19 her her.   

Rapport uke 20  Rapport uke 22 her.   her.

Høring – Anbefaling om LAR under Covid-19-epidemien 

Helsedirektoratet har utarbeidet et forslag til anbefalinger for LAR-behandling under Covid-19-

epidemien. Dette er en del av direktoratets arbeid med veilederen Koronavirus – beslutninger og 

anbefalinger. Den 5. mai ble forslagene sendt ut på høring med frist for innspill 15. mai. 

Anbefalingene har flere formål. Blant disse er å likestille metadon, buprenorfin og buprenorfin-

nalokson, som førstevalg ved oppstart av LAR-behandling. Å redusere risiko for at pasienter i LAR 

utsettes for smitte med Covid-19 ved redusert hyppighet og kortere varighet av direkte kontakt 

med behandlingspersonell. Blant forslagene er at det gjennomføres færre oppmøter, reduserte krav 

til urinprøver, økt bruk av ambulant virksomhet, og redusert kontakt med andre pasienter. 

Forslaget inneholder anbefalinger i forhold til tre områder:  

1. Vurdering for og oppstart i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under Covid-19 

epidemien.  

2. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – anbefalinger om behandling under Covid-19 

epidemien.  

3. Bruk av substitusjonslegemidler utenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under 

Covid-19 epidemien. 

Anbefalingen for hvert område er delt inn i hovedanbefaling, utvidet anbefaling, veiledning og 

begrunnelse.  

Hovedanbefalingen for de respektive punktene er:  

1. Både vurdering for og oppstart i LAR skal opprettholdes og prioriteres. Dette omfatter både 

ordinære henvisninger og lavterskel LAR.  

2. Tiltak som sikrer kontinuerlig behandling med substitusjonslegemiddel skal prioriteres og 

gjennomføres på en måte som gir nødvendig smittevern for både pasient og tredjepart. 

http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-Rapport%20uke%2017%20(003).pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-Rapport%20uke%2018.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2019.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2020.pdf
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20-rapport%20uke%2022%20FERDIG%20NY%20pdf.pdf
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3. Leger kan starte midlertidig, stabiliserende behandling med substitusjonslegemidler hos 

personer med opioidavhengighet utenfor LAR. 

Link til ekstern høring finner du . her

 

 

 

Lavterskel LAR i Oslo 

Et av innsatsområdene som ble videreført fra den første overdosestrategien 2014-2017, var økt 

tilgang på LAR og lavterskel LAR. I Overdosestrategien 2019-2022 beskrives at begrepet lavterskel 

bør forstås som å redusere unødige terskler for å kunne motta nødvendig behandling. Dette kan 

dreie seg om krav til henvisning, krav til avrusing før oppstart og krav til urinprøvetaking. For å høre 

mer om hvordan koronasituasjonen har påvirket dette tilbudet stilte vi Jon-Aksel Tutturen Jacobsen 

fra LASSO i Oslo noen spørsmål. LASSO er blant tiltakene i Oslo som har testet brukerne sine for 

eventuell koronasmitte. Svarene på dette er med her.  

 

https://www.fhi.no/contentassets/426eb1f153ad4241abb8ac30c60f7d2c/20-15407-1ekstern-horing---anbefalinger-om-lar-under-covid-19-epidemien.pdf
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Hvilke substitusjonsmedikamenter benyttes på Lasso? 

I LASSO bruker vi Suboxone og buprenorfin. I tillegg har vi nå begynt med metadon og Buvidal 

(buprenorfin depot). For de to siste medikamentene må man få LAR rett før vi kan starte, LASSO 

hjelper til med å få på plass henvisning.   

Kort om bakgrunnen for det økte antallet medikamenter, og metadon fra og med mai.  

Vi har jobbet med utvidelse av medikamenttilbudet ved LASSO over lengere tid, og var i ferd med å 

innføre dette før koronaviruset kom. Hensikten er å nå enda flere personer som ikke er i 

substitusjonsbehandling. Spesielt i 2015 og 2016 når vi fortsatt bare hadde Suboxone så vi en 

nedgang i antall pasienter før dette tok seg opp når vi utvidet med Buprenorfin mono. På tross av 

denne økningen tror vi det er noen som ikke nås med behandling fordi metadon ikke var et 

alternativ.  

Har en økning i antall medikamenter noen sammenheng med korona-pandemien? 

Når epidemien kom ble det rask fokus på å få så mange som mulig inn i substitusjonsbehandling og 

dette bidro nok til at prosessen gikk noe fortere. 

Fra regionene – Korus 

 Opplever dere at korona-pandemien hatt noen innvirkning på LAR-behandlingen i Norge? 

 Hvis ja, på hvilken måte har den blitt påvirket? 

 Opplever dere noen endring i behovet for LAR-behandling? 

 Er det noe mer dere mener er viktig å få fram? 

Korus Øst  

De ulike DPS-ene i Innlandet har hatt litt ulik tilnærming under epidemien. Noen poliklinikker har 

vært stengt mens ved andre poliklinikker har ansatte vært på kontoret. De fleste har hatt 

begrensninger når det gjelder oppmøte ved poliklinikken for pasientene. Enkelte DPS har brukt 

videokonsultasjon.  Tiltakene for å møte trusselen fra koronaviruset medførte at store deler av 

landet ble stengt ned fra midten av mars måned. For å få vite mer om hvor vidt dette har virket inn 

på LAR-behandlingen i Norge sendte vi ut fire spørsmål til de syv regionale Korusene 

(Kompetansesenter rus) i Norge.  

DPS Lillehammer har fulgt opp pasienter med bruk av telefon og møtt pasienter ute. Ved behov har 

det vært mulig å benytte et eget tilrettelagt rom på sykehuset i byen. For enkelte stabile pasienter 

har henteordningen vært noe løst opp. LAR Lillehammer opplever at de har hatt mer kontakt med 

enkelte pasienter i denne perioden sammenlignet med før. DPS Elverum-Hamar har fulgt opp 

pasienter ute og på telefon. Alle pasienter har blitt ringt og tilbudt ekstra støttesamtaler på telefon 



 

 

KoRus Oslo 

Kompetansesenter rus- Oslo 
5 

hvis behov. Henteordning/urinprøver har vært gjennomgått på alle pasientene, og har blitt løst opp 

for alle der dette har vært vurdert som forsvarlig. Apotekene har stort sett vært åpne, men særlig i 

starten av pandemien var det litt utfordringer knyttet til hvor mange som kunne være inne på 

apotekene samtidig. De siste par ukene har poliklinikken igjen begynt å ta i mot pasienter.  

Hverken på Lillehammer eller Elverum-Hamar har det vært økning i innsøking til LAR, og søknader 

har blitt vurdert fortløpende.  

Det har vært flere overdosetilfeller som har krevd innleggelse. Det rapporteres om mindre tilgang 

på benzodiazepiner og cannabis, og at det som tilbys er dyrere enn tidligere. Det rapporteres om en 

økt tilgang på GHB. Ute i distriktene vurderes det som utfordrende å sikre forsvarlig poliklinisk 

opptrapping av metadon. 

Korus-Vest, Bergen  

Korus Vest – Bergen har inntrykk av at mange LAR-enheter har endret måten behandlingen 

gjennomføres på. Dette omfatter henteordninger der de overvåkete inntakene har blitt færre, 

reduserte krav til urinprøver og økt ambulant virksomhet. I regionen har man opplevd mindre grad 

av drop-out som følge av økt grad av ambulant virksomhet. De aller fleste har håndtert det økte 

omfanget av ta-med-hjem doser på en god måte. Pasientenes rusmestring har generelt blitt 

oppfattet som bedre i denne perioden, og det har heller ikke vært flere overdoser i denne perioden.  

Det har blitt tatt langt færre urinprøver noe som ikke har medført redusert forsvarlighet i 

behandlingen. Det mest negative for pasientene i denne perioden har vært en redusert psykososial 

oppfølging. Først og fremst fordi det kommunale lavterskel- og oppfølgingstilbudet har blitt 

vesentlig redusert i denne perioden, i tillegg til den reduserte muligheten til hyppig kontakt ved 

fysisk oppmøte hos behandlerne i LAR. I denne perioden har det vært en dobling i antallet pasienter 

som har henvendt seg for å få vurdering for og oppstart i LAR. Ellers mener Korus Vest – Bergen det 

er viktig for behandlingstjenestene å evaluere omleggingen av LAR-behandlingen når det gjelder 

hva som bør tas med videre av positive effekter, og hvilke deler av pasientgruppen disse er særlig 

gjeldende for. 
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Fra Korus-Vest, Stavanger  

Det rapporteres at koronaperioden har påvirket LAR-behandlingen i regionen. Først og fremst når 

det gjelder gjennomføringen av selve utdelingen og kontrollrutinene rundt denne. Dette omfatter 

mer utkjøring av medikamenter til pasientene og at det tas langt færre eller ingen urinprøver. 

Pasientene opplever det som positivt med mindre kontroll. Det oppleves ingen økning av rusbruken 

hos pasientene i denne perioden. Noen samarbeidspartnere forteller at noen av deres pasienter har 

fått medisin fra sin fastlege. Pasientene det gjelder har opplevd dette som positivt, men det er 

uklart om disse personene er tatt inn i LAR-behandling. Hvorvidt det har vært noen økning i 

pågangen for å bli vurdert for LAR-behandling ser ut til å variere noe i regionen. I Haugesund 

kommune har det siden påske vært en stor pågang av nye LAR-pasienter, mens i andre deler av 

regionen har det ikke blitt rapportert om noen økning. Med utgangspunkt i en egen rutine for 

lavterskel LAR har Haugesund kommune hatt et godt samarbeid med helseforetaket. Formålet med 

rutinen er å sikre rask tilgang på ordinær behandling enten for et kort definert tidsrom eller som et 

mer permanent tilbud. Den økte pågangen av pasienter har ført til kapasitetsutfordringer, og hvis 

pågangen av nye pasienter fortsetter vil Haugesund kommune vurdere økte bevilgninger til 

tjenesten.   

Korus Midt  

I Trøndelag sør har tilgangen på opioider og andre illegale rusmidler blitt kraftig redusert etter at 

grensene ble stengt. Innsøkingen til LAR har de siste to månedene vært større enn normalt, og 

mange av de nye søkerne har søkt om LAR på grunn av manglende tilgang på illegale opioider. For 

mange pasienter har henteordningen blitt tilpasset den nye situasjonen som har oppstått. Dette er 

pasienter som har underliggende sykdommer som gjør at de er særlig utsatt hvis de skulle bli 

smittet av kronaviruset. Disse pasientene har fått henteordning selv om de ikke er dokumentert 

rusfrie. Trøndelag Sør har etablert et eget LAR-team som skal sørge for at pasienter som søkes inn 

til LAR får oppstart på behandlingen så raskt som mulig, og pasientene kan i mange tilfeller starte 

behandlingen kun noen dager etter vurdering. Ved noen tilfeller der det har vært mistanke om 

smitte hos en pasient har det blitt kjørt legemidler direkte til pasienten.  

I Møre og Romsdal har koronaepidemien påvirket LAR-behandlingen først og fremst i forhold til 

endrede henteordninger. Det blir tatt færre urinprøver, og det er innført ekstra smittevernregler i 

forhold til injeksjon av Buvidal. Beredskapsplaner har blitt laget i tilfelle smitte og hvis 

utleveringssted blir stengt på grunn av smitte. Det har vært færre samtaler ansikt til ansikt, og færre 

ansvarsgruppemøter med deltagerne fysisk til stede i samme rom. I denne perioden har det også 

blitt en tettere dialog med kommunehelsetjenestene. De har vært en økning i antallet nye 

henvisninger, men mange av disse inneholder ikke en dokumentert opioidavhengighet.  
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Tidlig i mars sendte LAR i Helse Nord-Trøndelag ut til brev til apotek og andre utleveringssteder det 

blant annet ble anbefalt å lempe på utleveringsordningene. Dette betyr at flere pasienter fikk med 

seg flere ta-med-hjemdoser for egenadministrasjon. Med noen av pasientene gjennomføres det 

samtaler via Skype, men for majoriteten av pasientene skjer samtalene over telefon. Under 

pandemien har det ikke vært noen særlige endringer i behovet for LAR-behandling. Nedstengningen 

av ulike kommunale tiltak har for en del av pasientene medført en betydelig mer passiv tilværelse. 

Det har ikke vært registrert noen økning i antallet overdoser.  

Korus Oslo 

I Oslo har koronapandemien ført til en økning i hjemkjøring av medisiner til LAR-pasienter. Det har 

ikke blitt meldt om noen endring i behovet for LAR-behandling. LASSO har økt sin kapasitet for 

vurdering av oppstart av lavterskel substitusjonsbehandling. Det har blitt anbefalt å gi LAR-

pasienter medisiner for flere dager av gangen for å redusere risikoen for smitte. Uteseksjonen 

anbefaler å senke terskelen for å gi substitusjonsbehandling, å benytte flere ulike medikamenter i 

behandlingen og å vurdere substitusjonstilbud til amfetaminbrukere. Blant tiltakene for å hindre 

smitte i brukermiljøene deles det ut små flasker med håndsprit. Når det gjelder overdoser har det 

fra ulike hold blitt rapportert om enten noe færre eller langt færre overdoser enn vanlig. Det er 

også rapportert om noe hasjtørke. Dette har vakt noe bekymring overfor de yngste brukerne av 

illegale rusmidler siden dette kan medvirke til å senke terskelen for å prøve andre og sterkere 

rusmidler.  
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Brukerorganisasjonene 

Vi sendte de samme spørsmålene til brukerorganisasjonen, og fikk svar fra MARBORG. MARBORG 

opplever at det har blitt enklere å komme inn i LAR. I tillegg har det blitt mindre restriktive 

henteordninger. Ansatte i LAR som MARBORG har vært i kontakt med melder om noen få nye 

henvendelser etter koronapandemiens utbrudd. Samtidig ser det ikke ut til at disse er relatert til 

pandemien siden ingen av pasientene oppgir Covid-19 som årsak til at de ønsker LAR-behandling. 

MARBORG mener det ellers er viktig å understreke at det bør gis økt mulighet for å benytte morfin 

som et legemiddel i LAR-behandlingen. Dette kan være med på å nå opioidbrukere som har vegret 

seg for å søke LAR-behandling. I tillegg kan det virke smitteforebyggende ved at brukere som på sikt 

ikke ønsker å bli værende i denne behandlingen tar i mot den nå. Bruk av morfin kan også forhindre 

at nåværende LAR-pasienter som er misfornøyd med sitt preparat skriver seg ut av LAR.  

Koronatesting på gata i Oslo 

Rusmiddelavhengige er regnet som en særlig utsatt gruppe ved koronasmitte. Mange i denne 

gruppa har en helsetilstand som gjør de ekstra utsatte ved smitte av Covid-19. I tillegg er det en 

frykt for at koronasmitten kan spre seg raskt i miljøet disse er en del av. For å møte denne faren så 

tidlig som mulig har rusmiddelavhengige som er i kontakt med lavterskeltilbudet i Oslo fått tilbud 

om å teste seg for koronaviruset. Vi har spurt Jon-Aksel Tutturen Jacobsen ved LASSO og 

Dalsbergstien hus og overlege Kjersti Ulstein ved ambulerende helseteam om deres erfaringer med 

denne testingen.  

Kjersti Ulstein, overlege ambulerende team: 

Hva var bakgrunnen for å sette i gang dette tiltaket? 

Det har hele perioden vært stor bekymring for smittespredning i rusmiljøet da smitteverntiltak har 

vært vanskelige å gjennomføre og man antar at mange vil være ekstra sårbare for koronainfeksjon 

på grunn av bakenforliggende sykdommer. Personer med rusproblemer som bor på institusjon har 

fortløpende fått informasjon om smitteverntiltak og blitt testet ved symptomer. Det var imidlertid 

økende usikkerhet rundt situasjonen i de åpne rusmiljøene der man observerte tett omgang og vi 

gikk derfor ut med informasjon og plakater til samarbeidspartnere for å be de oppfordre til testing 

ved symptomer på koronasmitte.  

 

Hvor lenge har det pågått, og hvor lenge skal det pågå?  

Alle som har henvendt seg til Feltpleien på Prindsen mottakssenter og hatt symptomer har fra 

starten blitt testet. Fra 27.april har samarbeidspartnere i sentrum og ansatte i smittevernsluka 

aktivt spurt om symptomer og oppfordret til testing. Tilbudet om testing både ved Feltpleien samt 
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ambulerende fra Prindsen mottakssenter og Sykepleie på hjul vil mest sannsynlig inngå i det 

ordinære tilbudet så lenge nasjonale retningslinjer anbefaler testing ved symptomer.  

 

Hvem gjennomfører testingen? 

Testingen utføres av sykepleiere ved Feltpleien på Prindsen mottakssenter. I tillegg har man 

mulighet til å bli testet der man er av Sykepleie på hjul eller av ambulerende sykepleiere fra 

Prindsen mottakssenter. 

 

Hvordan har responsen på testingen vært blant brukerne? 

Brukerne som har bedt om testingen uttrykker takknemlighet for tilbudet. Få har imidlertid meldt 

symptomer og behov for testing. Delvis kommer dette sannsynligvis av at få har vært syke. Vi 

observerer imidlertid også at mange er bekymret for karantene og isolasjon og dette kan ha ført til 

at personer med symptomer ikke har rapportert dette. Vi håper at informasjon om at man vil bli 

godt ivaretatt gjennom karantene og ved eventuelt positivt prøvesvar når frem til brukerne. St 

Hanshaugen karanteneenhet og Vestli isolasjonspost tilbyr full substitusjonsbehandling og har som 

hovedfokus at oppholdet skal oppleves godt og gjennomførbart for brukerne. 

 

Kan du si noe om resultatene av testene? 

Så langt har vi testet 19 personer i rusmiljøet i sentrum og alle har vært negative.  

Også på Dalsbergstien hus i Oslo har det beboere fått tilbud om å bli testet for koronasmitte.  

 

Jon-Aksel Tutturen Jacobsen, LASSO og Dalsbergstien Hus: 

Kan du si litt om testingen for koronavirus blant deres brukere? 

Dalsbergstien har egen feltpleie og lege så i samarbeid med LASSO, feltpleien og Dalsbergstien hus 

har vi kunnet teste pasienter med symptomer etter de kriteriene som har vært gitt til en hver tid.  

Hvor mange er testet? 

Vi har til sammen testet 23 pasienter og beboere. 

Kan du si noe om resultatene av testingen? 

Alle vi har testet har vært negativ.  

Hvordan reagerer/opplever brukerne å bli testet for korona? 

Det er nok litt ulikt, men de fleste har ønsket test hvis de har symptomer.  Vi opplever at de fleste 

har vært bekymret på samme måte som samfunnet for øvrig, og at alle tiltak for å begrense 

smittespredning har blitt tatt godt i mot og etterfulgt.  
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Satsningsuke i Oslo 

I mai ble det gjennomført en overdoseforebyggende satsingsuke i Oslo. Vi stilte Øystein Bruun 

Ericson fra Korus Oslo noen spørsmål om denne.  

Hva er satsningsuka som ble avholdt nå i mai?  

Satsingsuka er en uke som vies til overdoseforebygging. I Oslo gjennomfører vi to satsingsuker i 

året, én i mai og én i august. I mai er hensikten å booste fokuset på overdoseforebygging inn mot 

sommermånedene som er en periode med mange overdoser. I august gjennomføres uka i 

forbindelse med Verdens overdosedag den 31.08. Faglig tar satsingsukene i stor grad utgangspunkt 

i Nasjonal overdosestrategi hvor nalokson, HLR, Switch-kampanjen og 113-kortene gjerne havner i 

sentrum 

Hvilke aktører deltar? 

Satsingsukene er et samarbeid mellom en rekke aktører. I arbeidsgruppa sitter folk fra 

Ambulansetjenesten, Ullevål sykehus, Velferdsetaten og Korus ved Overdoseprosjektet og 

Naloksonprosjektet. Men det er ute på tiltakene at jobben skjer. Velferdsetatens 

institusjonsapparat, Frelsesarmeen, Bymisjonen, Sykepleie på hjul, FHN og bydelene er de som tar 

del og formidler kunnskapen videre til brukergruppen. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen for satsingsukene? 

August 2016 var første satsingsuke slik vi kjenner den i dagens format. Men allerede i 2014 eller 

2015 var Prindsen og Velferdsetaten i gang med formidling av Overdosestrategiens pilarer i egne 

fokusuker. I 2016 ble også den første «Førstehjelp i det fri»-sesjonen gjennomfør, der 

ambulansetjenesten Velferdsetaten og Ullevål sykehus trener «hvermansen» i førstehjelp på 

Jernbanetorget og Grønland torg. Dette er en videreutvikling av et liknende konsept som tidligere 

er blitt gjennomført av ambulansetjenesten. I tillegg til førstehjelp i det fri ble det gjennomført 

konseptdager hos lavterskeltiltakene basert på overdosestrategien. I dag er det langt flere aktører 

med, og med utgangspunkt i formidling av overdoseforebyggende tiltak lager de alle lokale 

programmer for gjennomføringen av disse ukene.  

Hva ble gjort nå i mai? 

I år ble det en litt annerledes satsingsuke. Normalt arrangerer vi førstehjelpstreninger med 

naloksonutdeling på Grønland, på Jernbanetorget, hos "Erlik Oslo" og hos Frelsesarmeen i Urtegata. 

I år flyttet vi oss over til digitale plattformer. Gjennom Workplace og Facebook delte vi satsingsuke-

innhold som video om HLR i korona-tid, Naloksonprosjektets E-kurs, FHNs råd om tryggere inntak, 

Dalsbergstien om ernæring og annen relevant overdoseforebyggingsinfo. I tillegg til overdoser 



 

 

KoRus Oslo 

Kompetansesenter rus- Oslo 
11 

ønsket vi i år også å ha fokus på smittevern. Sånn sett passet det utmerket at Verdens 

håndhygienedag ble markert 05. mai 

Hvordan har responsen og tilbakemeldingene vært? 

Responsen har vært relativt god målt i «likes» og delinger på Facebook og Workplace. En økning i 

naloksonutdelinger i mai, og tilbakemeldinger på mail om kreative og fine opplegg lokalt på 

tiltakene forteller også at det er et stort engasjement for overdoseforebygging ute på tiltakene. 

Arild Knutsen og Øystein B. Ericson intervjuet av 

Drugreporter 

Covid-19 er en global trussel. Nettstedet Drugreporter har produsert en serie med videoer der de 

intervjuer personer rundt om i verden som arbeider med skadereduksjon for rusavhengige. I vår ble 

Arild Knutsen fra Foreningen for en human narkotikapolitikk og Øystein Bruun Ericson fra Korus 

Oslo intervjuet for denne serien. Link til videoen .  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 ved 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  

https://www.youtube.com/watch?v=czX6naACMkY
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
mailto:Elisabeth.nordmo@korusnord.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.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:klemma@helse-bergen.no
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KoRus-Vest, Stavanger 
Åsa Sjøgren – aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-
asenter.no 

Korus-Oslo 
Bjørnar Bergengen – 
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no 

 

mailto:aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
mailto:aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no

