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Lavterskel nyhetsbrev november 2020 

Denne gangen har vi reportasjer fra Innlandet fylke og Kvinnherad kommune. Vi retter også 

et fokus opprettelsen av røykerommet i Oslo og mot sammenhengen mellom traumer og 

rus. På grunn av koronapandemien ble det ikke arrangert noen LAVterskelkonferanse i år. 

Som en erstatning har det blitt laget en digital LAVterskelsending som vil sendes 15. 

desember. Da vil også overdosetallene for 2019 bli offentliggjort. Preventio er en nylig 

opprettet paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner i Norge som vi har en kort 

presentasjon av i denne utgaven. Vi ser nærmere på rapportene som kom tidligere i høst om 

at det kunne være tabletter som inneholdt Fentanyl i omløp på det illegale rusmarkedet, og 

vi presenterer aktuell forskning og en ny doktorgrad om norsk narkotikapolitikk.  

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 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.  

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/


Lavterskel nyhetsbrev –  November 2020 

Kompetansesenter rus Oslo 

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.  

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: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 med uke 22 har rapportene kommet annen hver uke.  

Rapportene finnes her.  

Varsling om endringer i rusmiljøene i Norge 

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. 

Helsedirektoratet ønsker nå at denne varslingsmuligheten skal bli bedre kjent. 

E-postadressen er: Rusalarm@helsedir.no 

Informasjonsside om Rusalarm på Kommunetorget.no her.  

 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
mailto:Rusalarm@helsedir.no
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/vel/vel22126/filer%20fra%20adm/Overdosesatsning/Nyhetsbrev%206%202020/Kommunetorget.no/rusalarm%20info
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Offentliggjøring av overdosetall fra 2019 og 

digital LAVterskelsending 

Tekst: Jeanette Rundgren, spesialkonsulent Korus-Øst 

Den årlige Nasjonale LAVterskelkonferansen, som hvert år arrangeres som en del av 

Nasjonal Overdosestrategi, utgår i år på grunn av hensynet til smittevern. 

Som et alternativ til konferansen har Korus-Øst og Korus-Oslo i år samarbeidet om en digital 

LAVterskelsending. I høst var vi en gjeng engasjerte mennesker fra rusfeltet i Fredrikstad 

Litteraturhus og gjorde opptak til sendingen. Programleder for den om lag 2,5 times 

sendingen er Mina Helene Hadjian, kjent fra NRK og Røverradion. Hun introduserer oss for 

dyktige fagfolk som gjennom foredrag, reportasjer og samtaler tar oss til ulike temaer 

knyttet til Nasjonal Overdosestrategi. 

LAVterskelsendingen settes i år i sammenheng med Folkehelseinstituttets offentliggjøring av 

overdosetallene for 2019. Den 15.desember kl.10 vil FHI offentligjøre tallene via livestream 

og kl.10.30 kan du se vår digitale LAVterskelsending der vi har med oss Kristin Hanoa fra FHI 

som sier noe om bakgrunnen for overdosetallene. 

Program for sendingen og påmelding finner du ved å gå inn på denne linken: 

https://www.rus-ost.no/kurs-og-konferanser 

Sendingen er gratis!  

Sett av tid. Dette er en ypperlig anledning til å samle kollegaer til en førjulslunsj med faglig 

påfyll. 

https://www.rus-ost.no/kurs-og-konferanser
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Kvinnherad kommune har tatt i bruk  

Nalokson nesespray  

Tekst: Marie G. Klemetsen, psykolog Korus-Vest, Bergen 

Kvinnherad kommune i Vestland fylke har i sommer startet opp et eget overdoseteam og 

tatt i bruk Nalokson nesespray.  

Spesialsykepleier Marian Ripel som jobber ved kommunes rus- og psykisk helsetjeneste 

forteller at hun først hørte om Naloksonprosjektet på LAR-konferansen i 2018. Men det var 

først på Korus-Vest Bergens webinar om overdoseforebyggende arbeid i vår, at hun fikk ny 

og nyttig informasjon om prosjektet av prosjektkoordinator i Vestland, Åse Merete Solheim. 

På dette nettverket fikk kommunene utfyllende informasjon om prosjektet, blant annet at 

det nå er mulig for kommunene å inkluderes i prosjektet, samt at deltakelse på nåværende 

tidspunkt er gratis for både kommune og bruker. Dette medførte at Marian og kolleger 

straks startet arbeidet med å bli med i prosjektet, og dette var på plass innen kort tid. 

Kommunen valgte samtidig å starte opp et eget overdoseteam.  

Marian forteller at Kvinnherad kommune har en del brukere med alvorlige utfordringer med 

rus- og psykisk helse, og kommunen har flere ikke-dødelige overdoser i året. Overdoser har 

heldigvis ikke kostet noen livet de to siste årene. Det har vært bruk for Nalokson 

nesesprayen siden oppstarten i sommer, og kommunen satser både på intern bruk samt 

kameratredning. Marian forteller at kommunen opplever tiltaket som både tiltrengt og 

nyttig, og er veldig fornøyd med å nå være med i Naloksonprosjektet.  

Link til åpen artikkel i Kvinnheringen her. 

https://www.kvinnheringen.no/denne-medisinen-skal-redda-liv-det-kan-sta-om-minuttar/s/5-27-225865?fbclid=IwAR1pfLTowuYR6W17z8lKZNLeTtuKTkfmMT0oJuZTfXP2ZZSipG_gudAxKCk
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Rapport fra Innlandet 

Tekst: Jeanette Rundgren, spesialkonsulent Korus-Øst 

I Innlandet har det vært en ustabil høst med mange lokale smitteutbrudd av korona i flere 

kommuner. Noen kommuner har opprettholdt sine lavterskeltilbudet med tilnærmet normal 

drift, mens andre lavterskeltilbud fortsatt har reduserte åpningstider. Et kommunalt 

lavterskeltilbud ble stengt helt i midten av november da det ble avdekket at 4 brukere av 

lavterskeltilbudet med tilknytning til rusmiljøet, var smittet av covid-19. 

Smitte i rusmiljøet er noe vi har fryktet helt siden det i mars var et faktum at vi stod ovenfor 

en pandemi. Kommunen har jobbet godt for å identifisere smittede og få oversikt over 

smittesituasjonen. Selv om det angjeldende lavterskelstedet nå er stengt så jobbes det 

oppsøkende. Mat og brukerutstyr deles ut, og det tilbys helsehjelp. Det er en kjent sak at 

rusmiddelavhengige beveger seg mye rundt i omliggende kommuner og til Oslo. Kommunen 

har derfor et forsterket fokus på å prøve å kartlegge hvem som reiser hvor, de kartlegger 

symptomer og bistår med testing.  

Hver høst inviteres ansatte i rusfeltet på Rusforum Innlandet. Konferansen er for alle 

Innlandets kommuner, og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Innlandet og Korus-Øst. I 

år ble konferansen avlyst med bakgrunn i smittevernhensyn.  

Som en erstatning for Rusforum har Korus-Øst og rusrådgiverne hos Fylkesmannen i 

Innlandet invitert til regionale dialogsamlinger. Målgruppen har vært DPS og tilhørende 

kommuner i det respektive opptaksområdet. På denne måten har vi opprettholdt kontakt 

med det kommunale ledelsesnivået på psykisk helse- og rusfeltet, samt DPS. Temaer på 

disse dialogsamlingene er gjennomgang av tilsyn, tilskuddsordninger, BrukerPlan-

kartlegging, anbefalinger om bruk av kartleggingsverktøy ved henvisning til pakkeforløp(TSB) 

og Nasjonal Overdosestrategi. 
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 Det er mange kommuner rundt om som ikke kjenner til at vi har en Nasjonal 

Overdosestrategi på 6.året. Deltakerne på dialogsamlingen blir presentert for at vi har en 

nullvisjon og jobber for at ingen skal dø av overdoser. Kommunens lovpålagte oppgave med 

å ha tilgjengelig rent brukerutstyr blir formidlet, samt informasjon om Nalokson. Det gis et 

innblikk i overdosestatestikken og hvem som dør av overdoser. Videre blir veilederen om 

hvordan de selv kan jobbe overdoseforebyggende i egen kommune gjort kjent.  

KoRus-Øst er glade for at vi kan delta på dialogsamlingene og spre denne viktige kunnskapen 

og gjøre synliggjøre alt arbeidet som gjøres i Nasjonal Overdosestrategi. 

Innlandet ligger høyt på antall som dør i overdose og på overdosemarkeringen i Hamar 

31.august mintes vi de 40 menneskene som døde i overdose i Innlandskommunene mellom 

2014-2018. 

 



Lavterskel nyhetsbrev –  November 2020 

Kompetansesenter rus Oslo 

8 

Traumer og rus 

Intervju med psykolog Josefin Jansson 

Tekst: Helen Andezion, erfaringskonsulent og sosionom, Korus-Oslo 

Oslo skal bli en traumeinformert by. I den forbindelse holdt Korus-Oslo flere seminarer om 

traumer og rus i våres. Nå kommer det snart et oppsummerende webinar av blant andre 

psykolog i Velferdsetaten, Josefin Jansson. Men hva er traumekompetanse? Jeg har snakket 

med henne om dette, med kompetansehjulet i bakhodet.  

HEI, HVEM ER DU OG HVA JOBBER DU MED?  

Jeg er psykolog ved Dalsbergstien hus og Thereses hus, ansatt i Velferdsetaten. 

PSYKOLOG PÅ ET LAVTERSKEL TILBUD, ER DETTE NOE NYTT? 

Det har eksistert sporadisk i Velferdsetaten i lang tid. Jeg har jobbet her i 5 år. Det er få av 

oss. Det har vært en viss økning over tid, nå er vi 6 stykker til sammen. 

 Jeg jobber med å bistå personalet med å hjelpe de, psykologisk sett, dårligste beboerne. Det 

kan i praksis bety å sende en henvisning til behandling når det å komme seg til fastlegen er 

uoverkommelig. Eller å sende en bekymringsmelding når noen er i et svært (selv)destruktivt 

spor. I verste fall; tvangsinnleggelse (rustvang). Jeg jobber også med fagutvikling. Dette er 

tredelt: jeg jobber i forhold til beboere, personale og med fagutvikling for tjenesten vi tilbyr. 

Det siste dreier seg blant annet om å holde foredrag om psykisk lidelse. Jeg bidrar med 

veiledning, både formell og ved behov. Dalsbergstiens hus har beboere som bruker 

rusmidler og er bostedsløse. Mange, om ikke alle, har psykiske utfordringer i tillegg til 

rusproblemer. Det samme gjelder Thereses hus, som i tillegg har en krisesenterfunksjon for 

voldsutsatte kvinner som ruser seg. Hvis du som kvinne blir utsatt for vold kan du banke på 

døren og få øyeblikkelig hjelp.  
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HVORDAN HENGER RUS OG TRAUMER SAMMEN? 

Rus og traumer har en tendens i å sameksistere. En av grunnene til det er at rusmidler er 

effektive i å dempe traumereaksjoner. Vonde følelser dempes og man får hjelp til å flykte fra 

sitt indre. På en annen side fører et liv i rus til traumatiske erfaringer. Rusmiljøer er preget av 

vold, dårlige valg og tap. Mange mister nære i overdoser. Min erfaring er at traumer og rus 

ikke går å skille helt. Fordi rusen demper symptomene, men det livet man fører, fører til mer 

traumer. Mange i det tunge rusmiljøet har opplevd traumer helt siden barndommen, mens 

andre opplever traumer først i voksen alder. Det er også forskjeller mellom 

enkelthendelsestraume og komplekse gjentatte traumer. Det har mye å si når traumene 

inntreffer, dette får forskjellig effekt. Det betyr at man trenger forskjellig former for hjelp. 

Hvis du som barn aldri har kunnet stole på de voksne rundt deg, har det en annen effekt enn 

hvis du blir ranet på gaten når du er 20 år. Det er viktig å skille mellom traumatiske 

opplevelser og reaksjoner. For eksempel, det å bli ranet trenger ikke ha samme effekten på 

deg som på meg. Du sover kanskje dårlig i 3 netter og er ferdig med det, mens jeg kanskje 

utvikler angst for å gå ut, og en følelse av at verden har blitt farlig. Noen mennesker er mer 

sårbare for å utvikle traumereaksjoner. Det har en sammenheng med sårbarhet og tidligere 

erfaringer. Det å ha minst 1 voksen man kan stole på mens man vokser opp, har en stor 

beskyttende effekt mot utvikling av psykiske lidelser. Det kan være for eksempel naboen, en 

lærer eller slektning. Hvis traumene skjer fra tidlig alder, fra en omsorgsperson, har det 

større effekt, enn hvis det skjer når man er eldre. 

 Komplekse traumereaksjoner har gjerne et mer omfattende uttrykk. Det preger relasjoner 

fordi det gjør det vanskelig å stole på andre, og å tro på at andre vil deg godt. Det gjør det 

utfordrende å være en hjelper hvis du ikke har god forståelse for dette. 

HVORDAN STÅR DET TIL MED KUNNSKAPSNIVÅET BLANT ANSATTE? HVA GJENSTÅR, SLIK DU 

SER DET?  

Jeg opplever det som at det er et ganske høyt kunnskapsnivå blant mine kolleger i den 

betydning at arbeidet preges av å se bak atferden. Når en beboer er sint er ikke målet 

Lavterskel nyhetsbrev – November 2020 Kompetansesenter rus Oslo 10 nødvendigvis å 



Lavterskel nyhetsbrev –  November 2020 

Kompetansesenter rus Oslo 

10 

irettesette, men å forstå hva som ligger bak uttrykket. Men, selv om jeg opplever at det er 

en faglig forståelse, er det en pågående prosess. Målet er å få faglige knagger til å knytte 

beboeres uttrykk til noe mer forståelig og dermed hjelpe oss å velge gode strategier for å 

oppnå en relasjon og bistå til hjelp. Det er til tider både krevende og vanskelig, og et 

pågående arbeide. Vi er avhengig av å ha gode strukturer i hverdagen som hjelper oss. Bl.a. 

overlapping, fagmøter, veiledning og debrief. Disse strategiene fører til at vi aktivt kobler fag 

til våre erfaringer. Både for å gi bedre hjelp, men også ivareta oss selv og hverandre. Et av 

mine mål er å skape faglig nysgjerrighet, og et bevisst språk i de saker der det er mest 

krevende for oss som hjelpere å nå frem.  

Helen: Dette høres nesten surrealistisk ut i forhold til min erfaring som pårørende til 

traumelidende. I mitt møte med hjelpeapparet som pårørende til traumeutsatte har det vær 

lite traumekunnskap-eller sensititivet. Det virket som at de som «valgte » å ruse seg i mangel 

på andre mestringsstrategier også sa ifra seg retten til å bli møtt med normal 

medmenneskelighet og respekt. Mange som har slitt, om det er med rus, kriminalitet 

og/eller psykiske lidelser, har en historie om den ene som så meg. Den ene med svært gode 

relasjonelle ferdigheter, gode verdier og holdninger i møte med brukere. Den ene som ser 

deg som et medmenneske mens resten av verden ser på deg, og behandler deg, som et 

undermenneske og dermed «uverdig hjelpetrengende». Dette viser gjerne i tonefall, ordvalg 

og kroppsspråk. Hvordan står det til nå, har bedre fagkunnskap ført til bedre holdninger og 

verdier?  

Josefin: Vi er overhodet ikke i mål, og arbeidet med personer som er preget av komplekse 

traumer og rus krever et aktivt arbeid med våre egne holdninger. Det er fort gjort å bli 

frustrert, sliten og føle avmakt med en slik tematikk. Det er overhodet ikke alle situasjoner vi 

ansatte klarer å tilby perfekt hjelp. Men det er et ideal vi kan etterstrebe og hele tiden jobbe 

mot. Det koster veldig mye kapasitet å tåle avvisning og/eller sterkt sinne rettet mot deg, å 

beholde din faglige likevekt etter 9 timer på vakt. Det vi prøver å gjøre når vi har vært brå 

eller avvisende er rett og slett be om unnskyldning. Mange av mine kolleger forteller om 

gode erfaringer dersom de prøver å reparere relasjonen. 
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 Jeg opplever varierende grad av gode holdninger hos samarbeidspartnere overfor denne 

gruppa. Eksempelvis hos tannlegebesøk, noen fastleger, men også fine møter med for 

eksempel taxi-sjåfør på vei til legevakta, eller overarbeidede NAV-ansatte. Det handler om 

kunnskap, men også hvilke ressurser og kapasiteter man har i stillingen sin. Vet du lite om 

traumereaksjoner fra før, og har for mye å gjøre i utgangspunktet, er det vanskelig å forstå 

hvordan man skal gå frem uten å virke avvisende på de som er traumatisert. Jeg som 

psykolog jobber målbevisst for å få inn fagkunnskap ved å reflektere over erfaringer, og å 

høre beboeres behov slik at vi utvikler tilbud der vi klarer å møte alle mennesker på en 

respektfull måte. Der det å anerkjenne traumer ikke står i kontrast til å anerkjenne deres 

ressurser. 

 

 



Lavterskel nyhetsbrev –  November 2020 

Kompetansesenter rus Oslo 

12 

Røykerommet ved Prindsen i Oslo Intervju med 

Tonje Jevari daglig leder i FHN  

Tekst: Helen Andezion, erfaringskonsulent og sosionom, Korus-Oslo 

Røykerommet på Prindsen ble åpnet for en tid tilbake. Jeg har snakket med Tonje Jevari, 

daglig leder i FHN (Foreningen for human narkotikapolitikk, om hvordan det har gått, og om 

Switch-kampanjen. 

HVA VAR DE SOM FØRTE TIL OPPRETTELSE AV RØYKEROMMET? 

Det er flere sammensatte årsaker, blant annet har flere av brukerorganisasjonene spilt en 

stor rolle. I utgangspunktet var politikerne helt bestyrtet av tanken på å skulle lage et 

røykerom, men så har det etter hvert fått aksept, i et skadereduseringsperspektiv. Rommet 

er i stor grad ment for de som allerede injiserer heroin, ikke som oppfordring til at folk skal 

begynne å røyke om man aldri har prøvd det før.  Røyking er jo mindre skadelig, så sånn sett 

er et røykerom et naturlig ledd i skadereduksjonstenkning, og overdoseforebygging, som er 

en del av Nasjonal overdosestrategi.   

Ved røyking er det lettere å beregne dosen man får i seg, enn når man injiserer. Det er lettere 

å stoppe når man har fått i seg det man trenger, i motsetning til når man setter en sprøyte, 

hvor man i tillegg heller ikke helt vet hvor ren heroinen man får i seg er. Det blir som når man 

er sulten; velger man å spise grovbrød med gulost, så regulerer det blodsukkeret bedre enn 

om man kaster i seg sjokolade. Rusvirkningen kommer saktere, men varer desto lenger ved 

røyking. 

HVA SYNES BRUKERNE OG BRUKERORGANISASJONENE OM RØYKEROMMET? 

Vi i FHN er hjertens glad for dette! Vi har ventet veldig lenge på at røykerommet skulle være 

på plass, og virkelig ønsket det. Vi har, politisk, vært en av flere pådrivere for vedtak om 

opprettelse. Det har vært særlig viktig med tanke på at det er overdoseforebyggende. 
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Foreløpig er det kanskje ikke veldig mange 

som bruker det, men vi vet det er noen, og 

at det kommer flere og flere. Vi har en 

sprøytekultur her i Norge. Hvem vet hva det 

bunner i. Forandring er vanskelig og tar tid, 

for alle og enhver. Man tviholder gjerne på 

det vante, selv om det er ikke er så smart. Vi 

vet at det er noen faste brukere av 

røykerommet, mens andre har blitt inspirert 

til å ta det i bruk etter rommet ble åpnet. 

Særlig nå under korona; på grunn av 

smittevernregler er det færre som kan 

bruke sprøyterommet og dermed blir det kø 

og ventetid. Dette slipper de som skal bruke 

røykerommet i mindre grad da det ikke er 

like stor pågang. Endring må ses på i et 

langtidsperspektiv. 

HVA TENKER DERE – ER DET MULIG Å FÅ ENDRET INJISERINGSKULTUREN MAN HAR I NORGE?   

Ja, det tror jeg virkelig.  Man har klart det i Nederland, der er det nå 90% som røyker og 10% 

som injiserer. Det de gjorde der var å legge skikkelig til rette for det, med trivelige røykerom, 

oppmuntre brukere til å prøve det ut -kort sagt; gjorde det mer attraktivt enn å injisere. Men 

vi må ha realistiske forventinger; det tar tid å endre vaner. Man kan sammenligne med det å 

slutte å røyke sigaretter; de fleste prøver flere ganger før de får det til, og selv da så slutter 

man ikke helt med nikotin, men går over til snus. Det er en prosess og vi har et langtids-

skadereduksjonsperspektiv.  

DU ER JO OGSÅ INVOLVERT I SWITCH-KAMPANJEN, KAN DU SI LITT OM DET? 

Ja, det er en kampanje for å få brukere til å «Switch your habits» - altså endre fra injisering til 

røyking. Vi i FHN begynte å dele ut røykefolie på gata for flere år siden, som de første i Oslo. 
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SWITCH, som er i fokus nå, er for så vidt ikke en ny kampanje. Den har vært lansert tidligere 

år også, i regi av Helsedirektoratet. Funkishuset i Sandnes promoterte ivrig kampanjen i 

2014, så vi blåser på en måte nytt liv i en gammel kampanje. Nå er det flere som deler ut 

folie, både i Oslo og andre byer, og flere som promoterer røyking fremfor injisering, i tillegg 

til oss i FHN. For å endre vaner og holdninger, trengs budskapet å gjentas ofte, og med jevne 

mellomrom.  Jeg har akkurat gitt stemme til en liten animert informasjonsfilm som er blitt 

laget, om fordelene ved å gå fra sprøyter til røyking. Informasjonen i filmen er enkelt 

forklarende, og lignende informasjon er under utarbeiding i form av små infokort som kan 

følge med folie-pakken som deles ut til brukerne.  
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Ny doktorgrad om ruspolitikk og 

skadereduksjon 

Hilgunn Olsen som arbeider Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) 

leverte i vår doktoravhandlingen Narkotikapolitikk og skadereduksjon: Dilemmaer i 

politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom. Den tar for seg noen narkotikapolitiske 

dilemmaer som oppstår når narkotiske stoffer straffeforfølges samtidig som brukerne skal 

hjelpes. Olsen utforsker narkotikapolitiske endringer i tre typer kontekster: den 

strafferettslige, den medisinske og den sosialfaglige.  

Avhandlingen knytter sammen og analyserer hendelser og historiske utviklingstrekk på 

narkotikafeltet som tidligere bare har blitt behandlet enkeltvis. 

Link til artikkel om avhandling på forskning.no her.  

Link til doktorgrad her. 

 

https://forskning.no/rus-og-avhengighet/vi-kan-ikke-straffe-og-hjelpe-rusavhengige-samtidig-mener-forskere/1773715
file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/VEL/vel22126/Downloads/PhD-Hilgunn_Olsen-2020.pdf
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Økt bruk av sterke smertestillende 

medikamenter inneholdende Opioider 

Ny studie fra FHI viser at nesten halvparten av pasientene som får Opioider på blå resept 

mot sterke smerter blir langvarige brukere. Dette kommer fram i en artikkel publisert i 

Tidsskrift for den norske legeforening. I perioden 2008 til 2018 økte antallet som utlevert 

minst ett opioid på blåresept fra 5568 personer til 17 383 personer. Etter 9 år fikk fremdeles 

48 % av pasientene som startet med Opioider i 2009 Opioider i 2018.  Av de som fikk 

utlevert Opioider i 2018 fikk 331 pasienter utlevert høyere dose enn anbefalt. En av 

forskerne bak studien, Svetlana Skurtvedt, sier at langvarig opioidbruk kan gi økt risiko for 

blant annet avhengighet, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Hun sier videre at selv om 

antallet pasienter som får høyere doser enn anbefalt ikke er særlig høyt så gir 

dosestørrelsene grunn til bekymring siden størrelsen kan bety at de har utviklet en 

opioidavhengighet. Samtidig sier hun at forskerne ikke vet om personene som hadde brukt 

Opioider i lang tid gjorde dette for å dempe smerter eller på grunn av opioidavhengighet.  

Artikkelen er skrevet av: Svetlana Skurtveit, Vidar Hjellvik, Solveig Sakshaug, Petter C. 

Borchgrevink, Børge Myrlund Larsen, Thomas Clausen, Eva Skovlund, Emilie Elise Heggen og 

Marte Handal. 

Link til nyhetsartikkel om studien her. 

Link til artikkel i Tidsskrift for norsk legeforening her. 

 

https://www.fhi.no/nyheter/2020/okt-bruk-av-sterke-smertestillende-medisiner-med-opioider/
https://tidsskriftet.no/2020/10/originalartikkel/forskrivning-av-opioider-pa-bla-resept-mot-langvarige-smerter
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Melding om farlige tabletter i omløp i Tromsø 

I begynnelsen av november døde tre menn i 20-årene av overdose i Tromsø etter å ha tatt 

tabletter med navnet Ksalol. Troms politi og brukerorganisasjonen Marborg gikk ut og 

advarte mot tablettene som skulle ha samme virkestoff som Xanor/Xanax. Det ble spekulert i 

om tablettene kunne inneholde Fentanyl. Ksalol-tabletter kommer jevnlig inn til analyse hos 

Kripos fra ulike deler av landet. Frem til midten av november hadde det ikke blitt gjort 

uventede funn i disse beslagene. Fentanyl kan ikke knyttes til dødsfallene i Tromsø. 

Helsedirektoratet har gitt råd til personer som bruker narkotiske stoffer: 

 Piller som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulike substanser/stoffer og styrke 

 Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risiko så ta først 1/3del 

og vent minst 2 timer for å bedømme effekten og unngå en overdose. 

 Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å kjenne deg dårlig. 

 Aldri ta tabletter/piller eller Opioider generelt alene, ha alltid noen i nærheten. 

 Selv om tabletten kommer på brett eller er stemplet så er det stor sannsynlighet for 

at den er forfalsket slik som situasjonen er nå. 

 Ha alltid Nalokson tilgjengelig! 

Hvis du mistenker at farlige stoffer er i omløp i skal dette varsles til rusalarm@helsedir.no 

Link til nyhetssak hos NRK her.  

Link til sak på politiet.no her.  

Link til sak hos Korus-Midt her.  

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tre-menn-i-20-arene-har-dodd-av-overdose-i-tromso-den-siste-uken-1.15238813
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2020/11/18/ksalol-og-overdosedodsfall/
https://stolav.no/korus/ksalol-tabletter-inneholdt-ikke-fentanyl
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Ny paraplyorganisasjon på rusfeltet 

Preventio er en ny ruspolitisk paraplyorganisasjon som ble stiftet 12. november i år. 

Organisasjonen skal fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende 

politiske løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering på rusfeltet. Preventio 

skal legge til rette for nyutvikling og styrke menneskerettighetenes stilling i ruspolitiske 

spørsmål. Foreløpig har organisasjonen åtte medlemmer: RIO, Foreningen Tryggere 

Ruspolitikk, Marborg, Normal Norge, LEAP Scandinavia, Stiftelsen Rettferd, RUSken 

Recovery, Psynapse og Tryggere Ungdom. Det forventes at flere medlemmer skal komme til. 

Interimstyreleder er Kenneth Arctander Johansen som er daglig leder i RIO og nestleder er 

Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder i Psynapse og prosjektleder i Foreningen Tryggere 

Ruspolitikk. 

Link til artikkel om etableringen av Preventio her.  

 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/en-ny-paraplyorganisasjon-pa-rusfeltet-samler-progressive-ruspolitiske-organisasjoner-som-stotter-rusreformen?publisherId=17847554&releaseId=17896106
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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 

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 

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
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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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