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Velkommen til årets andre Lavterskenyhetsbrev  

Velkommen til årets andre utgave av Lavterskel Nyhetsbrev. Denne utgaven kommer tidligere enn 

vi opprinnelig hadde planlagt. Årsaken til det er korona-epidemien og de ekstraordinære 

utfordringene som denne har gitt til hele landet og de fleste samfunnsfunksjoner. Også til 

lavterskelarbeid og til de som arbeider med å forebygge overdoser av narkotiske stoffer. For å 

dekke utfordringene og løsningene på disse som pandemien tvinger fram, vil det komme en 

månedlig utgave av nyhetsbrevet så lenge pandemien varer. Personer med rus- og psykiske lidelser 

er en av risikogruppene for koronaviruset. Derfor er det viktig å ha et ekstra fokus på denne gruppa 

i perioden vi nå er inne i.  

 

Rusalarm@helsedir.no 

Helsedirektoratet ønsker informasjon om lokale situasjoner når det gjelder rusmidler, 

smitteutbrudd og økt overdosefare. De har derfor opprettet en e-postadresse der kommunene kan 

varsle om lokale situasjoner/hendelser som direktoratet bør vite om, og som kan ha betydning på 

regionalt eller nasjonalt nivå. Dette kan for eksempel handle om at spesielt farlige eller potente 

rusmidler er i omløp, smitteutbrudd i rusmiddelmiljøene, økt overdosefare og lignende.  

E-postadressen er: rusalarm@helsedir.no 

 

Informasjonsplakat fra Helsedirektoratet om koronaviruset 
og rus 

Informasjonsplakat Helsedirektoratet om koronoaviruset og rus 

Helsedirektoratet har laget en plakat med råd og informasjon til personer som bruker rusmidler. 

Plakaten kan lastes ned i PDF-versjon, så den kan henges opp på relevante steder eller deles ut til 

brukere. Plakaten finner du her.  

mailto:rusalarm@helsedir.no
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/Plakat-korona%20og%20rus.pdf/_/attachment/inline/f3b658ae-bb4f-4f19-bad4-8caa7e45ae98:4ca17b2ffacbb0f95de7b569fba101bb64e8b938/Plakat-korona%20og%20rus.pdf
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Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet om 
koronaviruset 

Helsedirektoratet kom i mars med beslutninger og anbefalinger om hvordan helsetjenestene skal 

forholde seg til koronapandemien i Norge. Målsettingen er å gi råd og anbefalinger på områder der 

det er behov for en nasjonal normering. Med dette ønsker Helsedirektoratet å sikre god kvalitet i 

tjenestene og å hindre uønskede variasjoner i helsetjenestene som gis. Kapittel 7 tar for seg 

ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser. Her gis det råd i forhold til: 

 Økt oppmerksomhet ved utskriving eller mangel på bolig 

 Oversikt over risikogruppene, vurdere risiko og prioritering, og utarbeide plan 

 Opprettholdelse av hjemmetjenester og lavterskeltilbud 

 Tilgang på brukerutstyr 

 Bosituasjon 

 Fastlege 

 ACT- og FACT – team bør fortsette å følge pasienter og brukere for å sikre forsvarlig tilbud 

og hjelp 

Link til beslutninger og anbefalinger finner du 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 koronapandemien har det blitt åpnet tre nye tjenester på 

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

1. Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/ivaretakelse-av-personer-med-rus-og-psykiske-lidelser-i-kommunen-under-koronavirus
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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Her ligger det utvalgte erfaringer fra kommunenes rusarbeid som er knyttet til 

pandemiutfordringene. Det blir fortløpende publisert nye erfaringer.  

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 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 koronapandemien.  

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 

 

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 som er 

med i det kommunale overdosenettverket. Fra uke 16 tok KoRus-Oslo over gjennomføringen av 

kartleggingen. I skrivende stund har det delt fire ukesrapporter som du finner her:  

Rapport uke 14 her. 

Rapport uke 15 her. 

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
http://www.kommunetorget.no/KORONA-SIDER/Rus-Korona/Det-kommunale-overdosenettverket-Kartlegging-korona-og-rus-uke-14/
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Ny-rapport-kartlegging-kommuner-korona-og-rus-uke-15/
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Rapport uke 16 her. 

Rapport uke 17 her.   

Brukernes hjørne 

I Brukernes hjørne ønsker vi å høre mer om hva brukerorganisasjonene opplever og mener er viktig 

og nødvendig å få fram i forhold til aktuelle spørsmål knyttet til lavterskel- og 

overdoseforebyggende arbeid. Med koronapandemien ble denne våren annerledes enn det vi 

hadde sett for oss ved starten av året. Rusbrukere er regnet som en særlig utsatt gruppe for 

koronasmitte. For å høre om hvilke utfordringer pandemien har gitt denne gruppen, og hvordan 

disse har blitt møtt sendte vi tre spørsmål til landets brukerorganisasjoner.  

Spørsmålene var:  
 Hvilke utfordringer skaper koronapandemien for brukere av tyngre narkotiske stoffer? 

 Hva er særlig viktig i denne perioden vi nå er inne i? 

 Hvilken rolle kan brukerorganisasjonene ha i denne perioden? 

 

Foreningen Human Narkotikapoltikk 

Skrevet av: Arild Knutsen, Leder i Foreningen Human Narkotikapolitikk 

Vi i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er særlig bekymret for brukere av tyngre narkotiske 

stoffer i forbindelse med koronaepidemien og anser denne gruppen som særlig sårbare for å bli 

smittet og for å bli alvorlig syk eller dø av smitte. Derfor har vi tidlig gått sammen med flere 

organisasjoner og etterlyst umiddelbare tiltak.  

Behovet for tilgang til helsetjenester anser vi for å være større nå, enn ellers. Det gjelder både 

rusomsorgstilbud, avrusningstilbud, behandlingstilbud og tilbudet om substitusjonsmedisiner. Det 

har selvsagt ikke vært like lett å opprettholde tilbudene, men mange av tilbudene har enten vært i 

vanlig drift eller faktisk blitt utvidet. 

http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/NY-rapport-uke-16-kartlegging-kommuner-korona-og-rus/
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/NY-rapport-uke-17-kartlegging-kommuner-korona-og-rus/
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De som jobber i kommunesektoren og i spesialisthelsetjenesten fortjener en heiagjeng for sin 

styrking og omstilling og vi i Foreningen for Human Narkotikapolitikk har forsøkt å bidra til det. Vi er 

veldig imponert over jobben som er gjort på rusfeltet i forbindelse med koronaepidemien. Også 

organisasjoner som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Fransiskushjelpens Sykepleie på hjul har 

vært forbilledlige i sine omstillingsprosesser knyttet til koronaepidemien. Denne påsken var det 

flere tilbud tilgjengelige i Oslo enn det har vært tidligere påsker.  

Også helsemyndighetene har jobbet forbilledlig. De var, som kommunal og statlig sektor, tidlig på 

banen og inviterte oss til webmøter for brukermedvirkning i forbindelse med omstillingsprosessene. 

Møtehyppigheten har siden vært svært intensivert. Samtidig har de vært raske til å åpne for 

vurdering om å innføre nye tiltak i smitteforebyggende sammenheng.  

Og det er det som er særlig viktig nå, at man ikke kun ser på behovet for rusomsorg og 

rusbehandling, men også på hva som ytterligere kan gjøres i smitteforebyggende sammenheng. Vi 

har med glede sett at LAR har skapt fortgang i innskrivinger, satt til side kontrolltiltak og lempet på 

henteordninger i denne sammenheng og vi håper at forslaget om å skape tilgang på 

substitusjonsmedisiner også ved andre alvorlige avhengigheter får gjennomslag.  

Brukerorganisasjonene har en viktig rolle i denne situasjonen. For å orientere helsetiltak om 

prosesser i andre helsetiltak. For å være tilgjengelig for brukermedvirkning i omstillingsprosessene. 

For å gi innspill fra brukerne om erfaringer knyttet til situasjonen og behovene som oppstår. For å 

fremme brukerperspektivet i mediene. Og for å formidle informasjon om situasjonen og endringene 

i tjenesteapparatet til brukerne.  

Viktig informasjon som brukere ikke tar til seg, fordi det oppleves å komme fra noen «in-

signifikante» utenfor rusmiljøet, blir tatt inn og mer alvorlig når det kommer fra oss med 

brukererfaring.  

Jeg skrev et brev rettet til brukere, helsepersonell og politi om økt fare for overdose, om 

sårbarheten til vanskeligstilte og forbehold som bør tas 11. mars, dagen før regjeringen innførte de 

radikale koronatiltakene. Brevet ble gjengitt på Fagrådets nettside, på en internasjonal nettside, i 

Bergensavisen og i en brosjyre fra Velferdsetaten i Oslo. 14. mars skrev vi et åpent fellesbrev til 

helseminister Bent Høie med særskilte forslag for smitteforebygging, i samarbeid med A-larm, 

https://www.rusfeltet.no/korona-kan-oke-faren-for-overdoser-les-arild-knutsens-rad/#.XpmgecgzY2w
https://www.fhn.no/korona-og-okt-smittefare-bruker-og-parorendeorganisasjoner-med-apent-brev-til-helseministeren/
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Ivareta, Foreningen Medvandrerne, Barn Av Rusmisbrukere, Marborg, RIO og proLAR Nett. 23. mars 

skrev vi også et felles høringsinnspill sammen med A-larm, proLAR Nett, Marborg, RIO og Ivareta, til 

Helsedirektoratets «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien». Jeg har også 

skrevet en kronikk i Stavanger Aftenblad sammen med Tommy Sjåfjell i A-larm og skrevet en rekke 

andre artikler og gitt en rekke andre utspill til medier.  

Jeg har også gitt min stemme til en illustrasjonsvideo om forebygging av koronasmitte og spilt inn 

en video for å informere rusmiljøene om koronatiltakene. Brukerorganisasjonene spiller en enda 

større rolle nå, under coronaepidemien, og det er fordi vi lever i et fantastisk velferdssamfunn som 

både tillater og legger til rette for det.  

proLAR Nett  

 
 Bilde: Pro-LAR Nett 

https://www.fhn.no/felles-horingsinnspill-til-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-epidemien/
https://www.facebook.com/watch/?v=2850998068318709
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Skrevet av Ronny Bjørnestad: Daglig leder av proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk 
i LAR 

COVID19-forebygging i rusmiljøene 

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 

øyeblikksbilde av hvordan situasjonen var mot slutten av mars når dette nyhetsbrevet ble skrevet. 

ProLAR Nett er en brukerorganisasjon på rusfeltet i Norge. Vi har i lengre tid driftet en buss (Hep C 

bussen) med diagnostisk utstyr som brukes til testing og screening av hepatitt C (HCV) rettet mot 

rusavhengige i Norge. Målet er å bidra til behandlings oppstart for de som trenger dette. 

Videreføring av prosjektet er satt på vent pga. Covid19 situasjonen og vil starte opp igjen når 

situasjonen tilsier det.  

På grunn av dagens situasjon med Corona viruset vil vi endre fokus: 

Vi har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en plan for å bidra med informasjon om 

smittevern, flyers, tilbud om brukerutstyr, nalokson nesespray, og tips og råd til de som måtte 

trenge substitusjonsbehandling. 

Først og fremst som et tiltak for å vise omsorg blant vår pasientgruppe. 

Prosjektet er ønsket velkommen av Helsedirektoratets smittevern avdeling. 

Vårt nye prosjekt: 

«Brukerstøtte i frivillig regi» vil nå fungere som et ledd i generell smitteforebyggende 

informasjonskampanje, og bruke tid der mennesker fra rusmiljø ofte fedres. Sammen med 

kommunelege i hvert enkelt fylke vil vi avtale hvordan vi kan bidra til en svært utsatt gruppe. 

Alle kommuneleger vil få beskjed om hva vi kan bidra med. Vi har signaler om at de ønsker våre 

tjenester i regi av organisasjonen. 

Vi har tilgjengelig en caravan/bobil som vil bli brukt. 
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Mennesker i rusmiljø har ofte en dårlig somatisk helse og er ansett som en svært sårbar gruppe. 

Dersom smitte utbrer seg i dette miljø vil mange kunne bli alvorlig syke. 

Bussen vår skal i perioder bidra kommunene og supplere der de har utfordringer. Lavterskel tiltak 

vil bli samarbeidspartnere. 

To personer fra vår organisasjon vil bemanne bussen. Vi vil sikre forebyggende tiltak, og være 

ekstremt forsiktige i kontakten. Vi skal ikke ha fysisk kontakt med noen, men bidra som moralsk 

støtte, vise omsorg, og dele ut flyers med smitteforebyggende budskap. Vi skal også dele ut 

brukerutstyr og livreddende utstyr til de som trenger dette. 

Plan for gjennomføring er nå lagt til Rogaland, Agder, Telemark, Østfold. 

Vi vil ikke bidra i Oslo, da dette nå er Episenter for Corona. 

Hva skal vi gjøre: 

Med vår buss tilgjengelig, skal vi fylle denne med godt informasjonsmateriell (flyers) som er direkte 

rettet mot rusavhengige. Disse skal deles ut. 

Vi vil gå til innkjøp av brukerutstyr som sikrer bedre smittevern. Dette skal pakkes i egne «pakker» 

og deles ut dersom bruker ønsker det. 

Vi skal få tilgang til Nalokson nesespray som motvirker opioid overdose. Disse skal deles ut dersom 

bruker ønsker det. 

Vi skal bidra med råd og tips til de som ikke har et godt medisinsk tilbud. Vi håper flere vil ønske 

hjelp av spesialisthelsetjenesten med LAR behandling. Dette for å bidra til mer stabilitet og avstand 

fra illegale rusmidler. 

Vi vil så lenge pandemien pågår bidra med å få ut informasjon som forebygger smitte.  

Vi vil først og fremst gi omsorg til vår pasientgruppe, vise at vi bryr oss, og bruke vår erfaring 

positivt til denne gruppe mennesker. 

Prosjektets aktivitet startet 31.03.2020 og vil vare til 31.07.2020. 
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 Bilde: ProLAR Nett 

Situasjonen i andre Europeiske byer under Covid-19 

Skrevet av: Anniken Sand, KoRus Oslo 

KoRus Oslo leder et nettverk av 30 europeiske byer på vegne av Byrådet. Dette nettverket er del av 

en organisasjon for samarbeid mellom europeiske byer, som heter Eurocities. Vi har spurt noen av 

medlemsbyene om å gi oss et innblikk i situasjonen for deres innbyggere i rusmiljøet, og hvilke tiltak 

som er blitt gjort for å forhindre smitte. 

Antwerpen, London, Brno, Rotterdam, Zürich, Stuttgart, Bergen, Stockholm, Lisboa, Wien og 

Hamburg har sendt inn en beskrivelse over tilstanden, og tiltak de har gjort. 
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Byene rapporterer om endringer i tilbudet de gir til sine rusmiddelavhengige, noen har utvidete 

åpningstider for blant annet hjemløse, andre har måttet redusere. Mange rapporterer at sosial 

rådgivning tas over telefon/videokonsultasjon dersom det er mulig, noen har byttet lokaler av 

tjenester for å muliggjøre avstand. Flere skriver at de har opprettet egne karanteneplasser for 

rusmiddelmisbrukere. Mange beskriver at det er utfordrende å få personer i miljøet til å følge 

reglene for sosial distansering, og det å nå frem med smitteverninformasjon. De fleste rapporterer 

om mye informasjonsarbeid ut mot miljøet, gjerne på flere språk. Utdeling av 

substitusjonspreparater prioriteres, noen bruker busser, andre team som drar hjem til brukere. 

Noen nevner at prisene har økt og tilgjengeligheten av rusmidler er redusert, men dette varierer. 

 

Av tilrettelegginger eller egne tilbud kan det være interessant å nevne: 

Zürich, Sveits: Her har de måttet stenge brukerrommene sine fordi det ikke var mulig å 

opprettholde avstand. De har til gjengjeld åpnet et brukerrom utendørs, som 40 personer kan 

besøke samtidig. Det er et område som tidligere har vært tilrettelagt for prostitusjon, men salg av 

seksuelle tjenester er nå forbudt under pandemien. På stedet er det bord hvor brukerne kan 

injisere, et område for ansatte der de kan bruke PC, samt et avslapningsrom og mulighet for å vaske 

hender. 

De tilbyr fremdeles testing av rusmidler, men med reduserte åpningstider, og i et annet lokale der 

smittevernhensyn er enklere å ivareta. Man må nå registrere seg over telefon, få en kode og en 

timeavtale (normalt behøver man ikke dette), og så kan man komme og få testet rusmidlene sine. 

Dette gjør det enklere å ha oversikt over endringer i rusmidler og prissetting under pandemien. 

Stuttgart: Her har de forsøkt å få så mange som mulig over på substitusjonsbehandling. De har 

alliert seg med to leger, og fått dette til i stor grad. 

Hamburg: Målet deres har vært å holde alle steder åpne fordi de tenker at sosial isolasjon, redsel 

for smitte, med mer kan lede til endrete bruksmønstre og økt bruk. 

De holder brukererommene åpne, med ulike smittevernstiltak som avstand og begrenset antall 

mennesker i lokalene samtidig. De vurderte at stenging av brukerrommene ville føre til økt 
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smitterisiko for blodoverførte sykdommer, samt en øket risiko for overdoser. De har i tillegg åpnet 

for lavterskelsubstitusjonsbehandling i forbindelse med brukerrommene. 

Brno: Mye av lavterskevirksomheten har blitt flyttet utendørs, som blant annet matservering. 

De har delt de ansatte på feltet inn i egne turnus-team for å forhindre at en smittet ansatt sender 

mange i karantene. De har åpnet egne sentre for hjemløse, da de vurderer disse å være spesielt 

sårbare nå, og disse er opprettet i mobile enheter og telt. Disse er for en stor del drevet av frivillige 

organisasjoner. 

Stockholm: Prioriterer å opprettholde tilbudet både til ungdom og voksne med rusrelaterte 

problemer. Oppsøkende arbeid: Der tar de ekstra hensyn når de ansatte kjenner seg syke, og blir 

hjemme ved symptomer som kan samsvare med korona. Sprøyteutdelingen har valgt å dele ut flere 

sprøyter ved hvert besøk for å redusere antallet besøk. 

London: I tillegg til en økning i substitusjonsbehandling, har de også åpnet opp for å tilby 

hotellovernatting for hjemløse, og har tusen senger til dem. Ansatte i rusfeltet oppsøker brukerne 

på disse stedene. 

Rotterdam: Her har de valgt å la akuttovernattinger også holde åpent på dagtid for at brukerne 

skal slippe å tilbringe tid på gaten der avstandsreglene er krevende å opprettholde. For å øke 

kapasiteten har de også tatt i bruk husbåt og hotell. Dagsentre holder kun åpent for personer som 

ikke har noen andre steder å være. De screener alle besøkende for symptomer, og kontakter lege 

dersom det er mistanke om smitte. Hvis legen bekrefter grunnlag for mistanke, blir brukerne 

henvist til et tilrettelagt bosted for koronamittetesting og karanteneopphold. 

Antwerpen: Har opprettet et tilbud til personer med mistanke om smitte, og et annet for 

personer med påvist smitte. De opplever at noen telefontilbud blir nedringt, mens tradisjonelle 

hjelpetilbud opplever en nedgang i antallet som kontakter dem, så de forsøker å finne ut av hva 

dette skyldes. 

Lisboa: De opplever utfordringer med deling av utstyr blant brukere, og mangel på 

smittvernutstyr. De har bedt om at folk leverer inn brukte mobiltelefoner, som de deler ut slik at de 

kan ha kontakt med personer som nå er isolert. 
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Rusreformutvalget – NOU 2019:26. Rusreform – fra straff til 
hjelp 

Det ble ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 oppnevnt et utvalg for å forberede gjennomføringen 

av en rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til 

egen bruk blir overført fra justissektoren til helsetjenesten. Målet med denne reformen å gi et 

bedre tilbud til personer med rusproblemer. Regjeringen erkjenner at rusproblematikk i all 

hovedsak er en helseutfordring. Ved å straffeforfølge bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk 

har brukerne blitt utsatt for stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting. Dette kan ha stått i 

veien for å møte den enkelte bruker med tilbud og oppfølging som er hensiktsmessige og tilpasset 

den enkelte bruker. Rusreformutvalget ønsker en avkriminalisering av erverv, bruk og besittelse av 

illegale stoffer til eget bruk. Utvalget mener denne avkriminaliseringen skal gjelde alle illegale 

rusmidler og alle brukere av disse rusmidlene. I utredningen står det at den til dels svært repressive 

tilnærmingen til brukere av illegale stoffer har medvirket til kontrollskader som kommer i tillegg til 

skadene knyttet til selve bruken av stoffene. Utvalget mener dette er en praksis det er nødvendig å 

komme bort fra. Utredningen har også forslag til terskelverdier som skal skille på oppbevaring til 

egen bruk og oppbevaring for videresalg, noe som også i fremtiden vil være ulovlig. Hos utvalget var 

det uenighet om hvor høye disse skulle være. I utredningen er både flertallets og mindretallets 

forslag tatt med.  

Innstillingen fra utvalget er nå sendt ut på høring. Fristen for å komme med høringsinnspill er 15. 

mai 2020.  

Link til utvalgets innstilling her.  

Link til høringsuttalelser her.  

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/78d1c46cd04f42f881e1ad0376c09c2e/no/pdfs/nou201920190026000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/
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Abstinens etter GHB-bruk, artikkel i Tidsskrift for den norske 
legeforening 

Abstinenser på grunn av GHB-bruk behandles i førstelinjen vanligvis med benzodiazepiner. Alvorlige 

abstinenssymptomer krever ofte store doser sedativer og bør behandles i intensivavdeling. Einar 

Vie Sundal og Lasse Melvær Giil publiserte i februar artikkelen Alvorlig delir etter GHB-bruk om en 

kvinne i 20-årene som ble overført fra rusmedisinsk avdeling til sykehus på grunn alvorlige 

abstinenser etter bruk av GHB. Ved ankomst til akuttmottaket hadde hun vandret agitert rundt, hun 

husket ikke forutgående samtaler og var mistenksom. Over fem timer ble hun til sammen gitt 225 

mg diazepam som hun ikke responderte på.  Hun ble overført til medisinsk avdeling hvor hun ble 

lagt i narkose. En drøy uke senere ble hun utskrevet til avdeling for rusmedisin. Artikkelen beskriver 

behandlingen hun ble gitt under innleggelse på medisinsk avdeling.  

I en kommentar til artikkelen skriver Arne Vaaler at GHB og GBL kan ulike abstinenssymptomer 

avhengig av hvor lenge disse stoffene har blitt brukt, og at alvorlig GHB-abstinens er en livstruende 

tilstand. Derfor bør behandlere i intensive enheter innen psykiatri, rusmedisin og somatikk kjenne 

til denne tilstanden. Særlig er pasienter med blandingsmisbruk utsatt for alvorlige komplikasjoner 

ved GHB-abstinens.  

Link til artikkel og kommentar til artikkel 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 

 

 

https://tidsskriftet.no/2020/01/kort-kasuistikk/alvorlig-delir-etter-ghb-misbruk
mailto:bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no
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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 

 

KorRus-Oslo 

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

mailto:Elisabeth.nordmo@korusnord.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
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mailto:Inger.Lise.Leite@stolav.no
mailto:Rune.Svenslid@stolav.no
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