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Lavterskel nyhetsbrev februar 2021
Denne gangen har vi intervjuet Maria Therese Haug om krisesenterfunksjonen Thereses hus i
Oslo har for kvinner i rusmiljøet. Vi har også hatt en samtale med Prabhjot Kour som har
forsket på minoritetsmenn med ROP-lidelser. SERAF har kommet med en rapport om
narkotikarelaterte dødsfall i Norge i perioden 2000 – 2017 hvor de ser på trender over tid,
og endringer i hvilke stoffer som har medvirket til overdosedødsfallene. Forskningsrådet har
gitt SERAF 16 millioner kroner for å forebygge en opiodepidemi i Norge lik den som pågår i
USA. Vi ser også på en artikkel som drøfter nyliberalismens betydning for den høye
overdosedødeligheten i USA. I løpet av februar vil regjeringen komme med forslag til
rusreform, og vi ser på noen synspunkter som har kommet fram i forhold til forslaget som
foreligger. Til sist her innledningsvis så er søknadsfristen for tilskudd for
overdoseforebyggende arbeid i kommunene er 1. mars 2021.

Evaluering Lavterskel nyhetsbrev

Helsedirektoratet ønsker en evaluering av Lavterskel nyhetsbrev. Vi håper derfor du har tid
til å svare på evalueringsskjemaet Korus Oslo har laget.
Link til spørreskjema er her.
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Tilskuddsordning overdoseforebyggende arbeid
i kommunene

Som en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 har Helsedirektoratet en
tilskuddsordning for overdoseforebyggende i arbeid i kommunene. Målet med ordningen er
å redusere overdoser og overdosedødsfall i kommunen, samt å utvikle og overføre kunnskap
om overdoseforebyggende arbeid til nye kommuner. Både kommuner som deltar i
overdosestrategiens læringsnettverk og nye kommuner som ønsker å iverksette tiltak for å
forebygge overdoser og overdosedødsfall og delta i læringsnettverk kan søke om midler til
kompetanseutvikling. Søknadssummen er inntil kr. 100 000, bortsett fra Oslo og Bergen som
kan søke som et høyere beløp.
Søknadsfristen er 1. mars 2021.
Link til Helsedirektoratets side om saken er her.

Straff skader!
En digital kunstutstilling.

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo
Tankevekkende utstilling med bilder og tekst som viser hvordan straff skader sårbar
ungdom:

«Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å vise avsky overfor en handling. Det er et
tiltenkt onde som er ment belastende og stigmatiserende og rammer de mest sårbare blant
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oss hardest. Gjennom kunsten formidles de negative konsekvensene både straffen i seg selv
og frykten for straff får for rusmiddelbrukere, ved å forverre deres psykiske helse, drive dem
til desperate handlinger og heve terskelen for å be om hjelp.»
Utstillingen er arrangert av Ferd og Shoot Gallery. Avsendere av kampanjen er:
Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Ferd, RIO, Marborg, Tryggere Ungdom, Normal, Psynapse,
LEAP Scandinavia, Chemfriendly, Pion, Rusken Recovery og Shoot Gallery. Alkemist har stått
for designet.
Les mer på straffskader.no her.
Utstillingens Facebook-side finner dere her.
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Minoritetsmenn med ROP-lidelser

Tekst: Helen Andezion, konsulent og sosionom, Korus Oslo
Dr. Kour er lege og forsker, og nå også Ph.d.–stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste
for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser, samt Universitetet i Sørøst-Norge.
HVORDAN KOM DU PÅ Å FORSKE PÅ MINORITETSMENN MED ROP-LIDELSER?

Jeg skrev om unge menn med rusproblemer i India for min mastergrad. Da jeg kom til Norge
ønsket jeg å undersøke forholdene for samme brukergruppe her, versus i India. Jeg har en
personlig interesse i emnet som gjorde at jeg allerede som barn bestemte meg for å studere
medisin og jobbe med å hjelpe mennesker. Da jeg var i turnus/praksis, under medisinstudiet,
var det på en psykiatrisk institusjon. Jeg så mange med ROP-lidelser. De ble svært
stigmatisert og fikk ofte dårlig hjelp. Jeg ønsker å bidra til å redusere stigmatiseringen av de
med ROP-lidelser. Jeg ønsker også å formidle til de som sliter med ROP-lidelser at det finnes
hjelp å få.
HELEN: Det står i avhandlingen din at du i utgangspunktet ønsket å ha informanter av begge

kjønn, men kun fikk rekruttert 1 kvinne versus 10 menn. I mange kulturer sies det at en
skjebne verre enn døden er å bli utstøtt, kan det være en av grunnene til at det var så
vanskelig å finne kvinner som ville «stå frem» med at de lever med en ROP-lidelse?

DR. KOUR: Absolutt. Det er verre stigmatisering for kvinner enn menn i patriarkalske

samfunn. Man kan si det er dobbel stigmatisering. Jeg fant bare 1 kvinne som ville delta som
informant, men man kan ikke trekke noen konklusjoner av et så lite tall, så studiet måtte
avgrenses til bare menn. Jeg tenker at det er sånn fordi alle kjenner alle i Oslo og Drammen,
hvor jeg rekrutterte informanter. De er redd for å bli gjenkjent - innvandrermiljøene er så
små. De orker ikke en slik fordømmelse.
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HELEN: Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke vet hvor skillelinjene går mellom sosiale

problemer og psykiske lidelser?

DR. KOUR: Jeg gikk ut i fra WHO’s definisjon av ROP-lidelser. Det er samme definisjon som

Folkehelseintituttet også bruker: at det er diagnosert en psykisk lidelse samtidig som man
har rusproblemer.
KORT SAGT, HVILKE FUNN GJORDE DU?

Kulturkrasj: Veldig signifikant. Informantene opplevde det som et stort kulturkrasj å komme
til Norge. Familien hadde sin egen kultur hjemme, med sine egne tradisjoner. Mens det i
storsamfunnet ellers var en annen kultur og andre forventinger til dem. De viktigste
kulturformidlerne våre er som regel foreldre, men når foreldrene ikke forstår norsk kultur
ble de stående i et krysspress uten noen til å guide de, og dermed en sterk indre konflikt om
hvem de skal identifisere seg med.
Manglende familiestøtte: De har ingen å stole på, hverken i familien eller i det norske
storsamfunnet.
Halvparten av informantene kommer fra krigsområder. Dette i seg selv er risikofaktorer for
psykisk uhelse. Flere har mista foreldre, besteforeldre og andre under krigen, og de har også
opplevd krigshandlinger og andre traumatiserende hendelser under flukten til Norge. De
føler seg heller ikke akseptert i Norge. Alt dette ble en for stor belastning, og rus fremsto
som en enkel vei for å slippe å forholde seg til problemene sine. I tillegg er migrasjon i seg
selv også en stor belastning.
Kulturelt stigma: Informantene opplevde det som svært skamfullt å leve med ROP-lidelse,
særlig blant sine egne landsmenn-og kvinner, og lever ofte et dobbeltliv, redde for å bli
avslørt og fordømt.
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Lever dobbeltliv: Selv om noen av mennene er åpne overfor familie og venner om
problemene sine, opplever de å leve et dobbeltliv. Rus og psykiske lidelser er svært
skambelagt i samfunnene de lever i og mennene beskriver at de konstant kjenner på
kulturelle motsetninger.
Den ene mannen jeg intervjuet fortalte familien sin at han skulle reise utenlands ett års tid
og ikke ønsket kontakt i den perioden. I virkeligheten skulle han inn til behandling.
HELEN: Du skriver i avhandlingen at flere av informantene ønsker tilpasset oppfølging fra

hjelpeapparatet, blant annet på grunn av dårlig kulturforståelse – ga de noen eksempler på
det?
DR. KOUR: Et eksempel er mangel på kultursensitivitet på rusbehandlingssteder. Flere av

informantene snakker ikke godt norsk. Dette påvirket for eksempel hvilket utbytte de fikk av
gruppeterapi. Ansatte informerte også at det endret hele gruppedynamikken at minoriteter
deltar. Ansatte er opplært til å ringe tolketjenester kun når det er absolutt nødvendig.
Samtidig så er rusbehandling preget av sensitiv info og man vet ikke om tolkeren forstår
ROP-lidelser, eller er i stand til å bygge tillit til den de skal tolke for. Uten tillit og følelsen av å
bli forstått er det vanskeligere å fullføre behandling og man havner på kjøret igjen. Så
rusbehandling blir annerledes for dem enn for de norske.
Ansatte på sin side opplyste om at de har ingen spesiell kursing eller utdanning for å
håndtere dette. De har ingen spesielle midler å ta av spesifikt for denne gruppen brukere.
Ofte så googler de om minoritetsbrukeres kultur for å forstå litt mer. Det er heller ikke så
mange ansatte med innvandrerbakgrunn.
HELEN: Hva med holdningsendringer blant minoriteter hva angår psykisk lidelse og rus - hva

kan eventuelt gjøres her? Særlig med tanke på at din forsking viser at minoriteter har større
risiko for å utvikle mental helse problemer.
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DR. KOUR: Det er et pågående arbeid. Det er flere frivillige, inkludert noen av informantene

til studien, som jobber for å øke bevisstheten om at det finnes hjelp å få, og at psykiske
lidelser er lidelser på linje med fysiske lidelser. Men jeg syns myndighetene burde gjøre mer.
Samtidig så er jeg optimist med tanke på at minoritetsgruppene i Norge er unge; de fleste
(60%) går på skole og i barnehage. Man burde ha opplæring der om psykisk helse.
HELEN: Kan jeg spørre om hvordan det er å se det åpne rusmiljøet når man kommer helt

utenfra, fra en kollektiv kultur?
DR. KOUR: Utifra det jeg har sett, gjennom mine informanters øyne, er det mye som

gjenstår å gjøre for denne brukergruppen. Men man har for eksempel FACT-team - de gjør
mye bra arbeid. De møter brukerne på deres egne premisser. Det er også viktig å ha
integrert hjelp, stort sett er det enten rusbehandling eller psykolog-hjelp istedenfor samtidig
hjelp for alt. Enkelte av informantene måtte stå på venteliste i 9-12 måneder, og i
mellomtiden kan rusbruken og/eller de psykiske problemene ha blitt verre, og man mister
momentum. Man ville ikke godtatt samme ventelister i somatikken, så det her er noe som
burde blitt tatt tak i.
I tillegg må også hjelpeapparatet møte denne brukergruppen med større sensitivitet; flere av
informantene fortalte om svært ufin behandling fra ansatte i hjelpeapparatet. Det er også
ofte manglende forståelse for hvordan krig og flukt har påvirket dem.
Dette er ikke mindreverdige mennesker, og jeg skulle ønske de ble behandlet med samme
respekt som andre brukere.
Link til en av artiklene fra studien her.
Referanse under til en annen artikkel fra studien. Denne er ikke gratis tilgjengelig på
internett, men kan bestilles fra et godt bibliotek.
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Thereses Hus med krisesenterfunksjon

Samtale med Maria Therese Haug, nestleder Thereses Hus
Siden 1987 har Thereses hus i Oslo vært et skjermet akutt
lavterskel botilbud til kvinner som har et problematisk forhold
til rusmidler. De siste årene har de også hatt en
krisesenterfunksjon overfor denne gruppa. For å høre mer om
dette har vi intervjuet Maria Therese Haug som er nestleder på
Thereses hus.
THERESES HUS HAR EN KRISESENTERFUNKSJON FOR KVINNER I
RUSMILJØET .
Foto: Privat

KAN DU SI LITT OM BAKGRUNNEN FOR DETTE OG

HVOR LENGE DERE HAR HATT DET ?

Thereses hus er et botilbud for bostedsløse kvinner som har et problematisk forhold til rus.
Huset har 12 plasser, og vanligvis må du gjennom NAV eller legevakten for å få plass hos oss.
Siden mange av kvinnene som kommer til oss er voldsutsatte har vi alltid jobbet med denne
problematikken. I en undersøkelse gjort blant brukerne av huset i 2004 sa en fjerdedel at de
hadde blitt utsatt for vold den siste uka, 45 % hadde vært utsatt for vold den siste måneden
og 73 % det siste året. I løpet av livet hadde 91 % vært utsatt for vold, så det er snakk om
svært høye tall. For å spisse tilbudet til brukergruppa bedre gjorde vi en ny undersøkelse i
2018 i samarbeid med Bufdir og Oslo krisesenter om hvilke behov kvinnene hadde. En av
endringene ble at voldsutsatte kvinner kunne komme på døra til oss og få plass og da uten å
gå veien om NAV eller legevakta. Vi har også systematisert arbeidet med de voldsutsatte
kvinnene. Ved inntak har vi en egen inntaksmal for voldsutsatte. Vi jobber med traumer og
traumestabiliserende tiltak, og med å normalisere reaksjonene som kan komme etter å ha
blitt utsatt for vold. Vi har tett samarbeid med overgrepsmottaket og hvis kvinnene ønsker å
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anmelde det som har skjedd kan vi bistå de med det. I tillegg har vi poliklinisk oppfølging, så
selv om de ikke bor hos oss kan de ringe oss eller komme på en samtale. Først og fremst er vi
et sted for bostedsløse kvinner, men vi har også en krisesenterfunksjon.
VAR DET MANGE ENDRINGER ELLER TILPASNINGER SOM MÅTTE TIL FOR Å FÅ
KRISESENTERFUNKSJON PÅ PLASS ?

Nei, egentlig ikke så altfor store endringer. Det er snakk om den samme gruppen kvinner.
Først og fremst har vi systematisert arbeidet bedre, og jobber konkret med disse tingene. I
noen perioder kan alle beboere ha vært utsatt for vold, mens i andre perioder er det færre.
Alt i alt er halvparten til enhver tid på en krisesenterplass. Tallene vi har viser at ca. 50 % av
kvinnene har vært direkte voldsutsatt siste uke og bor på beskyttelsesplass. Det er en
forskjell på å være voldsutsatt i løpet av livet og å være i beskyttelsesbehov.
KUNNE DU SI LITT MER OM DEN FORSKJELLEN ?

Kvinnene som kommer til oss er i behov av beskyttelse fordi de har blitt «slått ut» av
leiligheten de har bodd i. Når de kommer til oss er de ofte forslåtte og redde. Du kan ha vært
utsatt for vold opp gjennom livet, men den akutte situasjonen når de kommer til Thereses
hus er at de trenger et sted å bo fordi de bor sammen med en partner som er voldelig.
FIKK DERE KRISESENTERFUNKSJONEN I 2018?:

Det er riktig å si at i 2018 fikk vi det mer formelt, men jeg tror det hele starta i 2004.
KUNNE DU GI ET GENERELT EKSEMPEL PÅ HVORDAN DERE JOBBER MED DETTE?

Ja. En kvinne kommer til oss enten gjennom NAV eller direkte på døra. Da har vi en
inntakssamtale hvor vi spør om hun har blitt utsatt for vold. Har hun det bruker vi et eget
inntaksskjema hvor vi forsøker å avdekke litt mer av hva hun har behov for. Dette kan være
forskjellig. Noen behøver en undersøkelse på voldtektsmottaket, og noen kan ha behov for å
ha et kodeord for eksempel. Med kodeord menes at du avtaler en ord eller en setning med
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oss du sier hvis du er hos voldsutøver og er i behov av at vi ringer politiet eller liknende. Ofte
er det snakk om veldig komplekse saker fordi kvinnen opplever at hun også er avhengig av
den voldelige partneren for eksempel fordi han har tilgang til rusmidlene hun er avhengig av.
Det er ikke vårt hovedmål å motivere de til å forlate partneren ettersom vi vet hvor
komplekst dette kan være. Vi støtter kvinnene uansett hvilken vei de ønsker å gå. Vi har
også en sykepleier som kan ta noen undersøkelser av kvinnene som kommer hit og følge de
ut til ulike hjelpeinstanser. Vi forsøker å hjelpe de videre i hjelpeapparatet om det er å
komme inn i rusbehandling, skaffe et nytt bosted som er mer langvarig eller å hjelpe med
egen leilighet.
NÅR JEG PRATA MED DEG I GÅR PÅ TELEFONEN SA DU NOE OM ET ENDRA MANDAT SOM DERE
HAR FÅTT .

KUNNE DU SI LITT MER OM DETTE?

En ting er justering i mandatet. En annen ting er noe som heter rettighetsvedtak, som er en
veldig positiv ting i forhold til hvilke rettigheter brukerne har. Det dreier som hvilket hjelpeeller behandlingstilbud brukeren har rett til. NAV må fatte et rettighetsvedtak som sier
hvilket behov du har, og at du kan bo ved en institusjon som tilbyr dette. For eksempel hvis
det er behov for å kartlegge livssituasjon og videre botilbud, kan da den personen få tildelt
en plass ved en institusjon som har kartlegging som sin primære oppgave. Da har de botid
inntil tre måneder for eksempel. Vi er mer et akuttilbud, og da har du botid i tre dager inntil
to uker. Etter at dette kom i oktober i fjor har vi sett at antallet kvinner som kommer hit har
gått ned. Nå har vi 60 % belegg, mens før hadde vi et belegg på 90 %. Vi er bekymret for at
kvinner ikke blir sendt til oss fordi vi i vårt mandat ikke er en kartleggingsinstitusjon. Vi
ønsker at kvinner som er ukjente i systemet eller for bydelen kommer til oss først, slik at vi
kan avdekke om hun er voldsutsatt. Vi veileder NAV til å skrive i rettighetsvedtaket at
kvinnen er i behov av å bo på krisesenterplass og kan med det få lenger botid. Men jeg tror
ikke det er så mange som vet om akkurat dette.
Vi er mest bekymret for kvinnene som ikke kommer til oss. NAV eller legevakten avdekker
ikke nødvendigvis per telefon/samtale om en kvinne er voldsutsatt. Mange kvinner har ikke
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vært i NAV-systemet på lenge, så når de tar kontakt så kjenner ikke NAV til dem så godt og
det er ikke sikkert at kvinnene har lyst til å fortelle på telefonen at de er utsatt for vold.
Dette kan ofte ta litt tid. Når kvinnene kommer til oss kan det ta noen dager før de tør å
fortelle om det som har skjedd. Derfor ønsker vi at de skal innom oss først så de slipper å dra
på en institusjon hvor det også er menn.
SÅ TERSKELEN HAR RETT OG SLETT BLITT HEVA FOR Å KUNNE KOMME TIL DERE? OG Å
AVDEKKE OM DE LEVER I EN VOLDSSITUASJON ER NOE SOM DET RELATIVT OFTE TRENGS EI
VISS TID FOR Å KOMME FREM TIL OG DEN MULIGHETEN HAR BLITT SVEKKA NÅ?

Ja. Det er akkurat det som er problemet.
KAN DU SI LITT MER OM DISSE ENDRINGENE ?

Mandatsendringen har gjort at det har blitt delt inn slik at du har akuttenhet, så har du
utredning- og kartleggingsenhet, og til slutt har du mestringsenhet. Før var det slik at alle
gjorde mer av alt. Nå er målet at Prindsen og Thereses Hus bare skal ta inn akutt for tre døgn
så skal de videre inn i kartleggingsenhetene. Et problem er at det ikke finnes kartleggings- og
utredningsenhet for bare kvinner. Det finnes bare oss som er akutt og Østensjøveiens hus
som er mestringsenhet.
SÅ MELLOMLEDDET KUN FOR KVINNER MANGLER ?:

Ja. Så det er derfor vi ønsker å bli begge deler. Målet vårt er ikke at de skal bo hos oss over
lang tid, men noen ganger er det mest hensiktsmessige da reaksjoner på vold kan ta tid å
stabilisere.
RETT OG SLETT FOR Å FÅ GJORT DET GRUNNLAGSARBEIDET SOM MÅ TIL FOR AT TING
FORHÅPENTLIGVIS SKAL BLI BEDRE ?

Ja. En ting er de voldsutsatte kvinner, en annen ting er jo de sårbare kvinnene. Det vi ser er
at å bo på en institusjon med mange menn kan i noen tilfeller være sårbart for kvinner.
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ER DET NOEN MÅTE Å FORHOLDE SEG TIL DET HER PÅ SLIK AT TILBUDET FREMDELES KAN NÅ
SÅ MANGE SOM MULIG ?:

Jeg tenker at vi må ut til bydelene. Mange bydeler kjenner veldig godt til tilbudet vårt og
bruker oss, men det er noen bydeler som det ikke kommer så mange kvinner fra. Det kan
være litt vanskelig å nå ut til bydelene med informasjon om tilbudet vårt. Dette fordi de er
litt ulikt organisert og det kan det være litt vanskelig å vite helt hvor vi skal henvende oss for
å informere om tilbudet vi har. Vi har planer om å ta for oss bydel for bydel og informere
mer om oss. Og det som nevnt tidligere i henhold til mandat og rettighetsvedtak.
HAR KORONAPANDEMIEN HATT NOEN INNVIRKNING FOR DERE, OG HVA DERE OPPLEVER?

Ja, det har den jo på mange måter. Konkret i forhold til voldsutsatte så har vi sett at volden
har blitt grovere. I 2020 så var det to drapsforsøk, og det har vi aldri opplevd tidligere.
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Forslag til ny rusreform kommer i februar

I løpet av februar kommer regjeringens forslag til ny rusreform. Regjeringen nedsatte i 2018
et rusreformutvalg som skulle utrede og foreslå en modell for hvordan myndighetenes
reaksjon på bruk og besittelse av narkotiske stoffer til egen bruk kan flyttes fra justis- til
helsesektoren. I utvalgets innstilling som kom i 2019 ble det foreslått terskelverdier for
mengden narkotisk stoff en person kunne besitte uten at det blir reist straffesak.
Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug gikk tidligere i år kraftig ut mot de foreslåtte
terskelverdiene og kaller disse uansvarlige.
Et annet innspill kommer fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). De har tatt
initiativ til filmen I forkant av rusreformen som er laget av Ole Magnus Kinapel. Her er det
blant annet en samtale mellom Mathilde Tybring-Gjedde og FHI, og bidrag fra proLAR-Nett,
A-larm, Marborg og FHN.
I forbindelse med Regjeringens forslag til ny rusreform arrangerer Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon en høringskonferanse om rusreformen 3. mars.
Link til artikkel fra NRK nyheter her.
Link til filmen «I forkant av rusmiddelreformen» her.
Link til Fagrådets konferanse her.
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Ny rapport fra SERAF
«Opioidrelaterte dødsfall 2000-2017»

Rapporten beskriver forekomsten av opioidrelaterte dødsfall i perioden fra 2000 til 2017 og
har et fokus på trender over tid og endringer i hvilke opioider har med virket til
overdosedødsfallene. I løpet av denne perioden var det totalt 4063 overdosedødsfall i
Norge. 3493 av disse dødsfallene ble prøver fra de avdøde rettstoksikologisk undersøkt ved
Oslo Universitetssykehus. Antallet årlige overdosedødsfall sank i denne perioden, men den
største nedgangen kom i perioden 2000 til 2003. I de påfølgende årene har antallet årlige
overdosedødsfall vært nokså stabile. Tre fjerdedeler av de døde var menn. I prøvene fra
mennene ble det oftere funnet heroin, andre illegale rusmidler og alkohol enn det ble i
prøvene fra kvinner. Kvinnene i dette datasettet var noe eldre enn mennene. Blant kvinnene
ble det oftere gjort funn av smertestillende legemiddel som kodein, fentanyl, oksykodon,
tramadol, dekstropropoksyfen og ketobemidon.
Over tid har årsakene til overdødsfallene endret seg. Det har vært en nedgang antallet
dødsfall på grunn av heroin og i antallet andre opioider i kombinasjon med illegale rusmidler
mens det har vært en økning i funn av metadon, buprenorfin, fentanyl, oksykodon, tramadol
og ketobemidon. Det ble også sett en oppgang kombinasjonen av opioider og
benzodiazepiner som årsak til overdosedødsfall. I år 2000 var nesten 90 % av
overdosedødsfallene forårsaket av heroin, mens heroin i 2017 var regnet som årsaken til en
tredjedel av overdosedødsfallene. Antallet overdosedødsfall som er forårsaket av
smertestillende opioider uten samtidig funn av illegalerusmidler har i samme perioder vist
en økning. Oksykodon er her det klart vanligste legemiddelet.
Økningen i kombinasjonen av medisinske opioider og benzodiazepiner årsak til
overdosedødsfallet kan tyde på at overdødsfall ikke lenger er noe som kun forekommer
blant personer bruker illegale rusmidler. I rapporten står det at overdosedødsfall
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antageligvis er økende blant personer som bruker potente opioider som smertebehandling.
Bruken av disse legemidlene ser ut i fra dette datamaterialet også ofte ut til å forekomme i
kombinasjon med benzodiazepiner og noen ganger med alkohol. Dette peker i retning av det
finnes en ny målgruppe med hensyn til risiko som er viktig å nå på andre måter enn ved
sprøyteutdeling. Rapporten konkluderer med at det i et forebyggingsperspektiv bør
fokuseres på bruk av opioider som metadon, oksykodon og buprenorfin siden disse økte
over tid, og har blitt sett hyppig i de senere årene av den tidsperioden denne rapporten
befatter seg med.
Rapporten er skrevet av Hilde Marie Erøy Edvardsen og Thomas Clausen.
Link til presentasjon av rapporten her.
Link til rapporten her.

SERAF får 16 millioner fra NFR til forebygging
av opioidepidemi i Norge

SERAF har fått 16 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet Preventing av Opioid
Epidemic In Norway: Focusing on Treatment of Chronic pain (POINT). Prosjektet skal bidra til
å forebygge en potensiell opioidepidemi i Norge. Leder for prosjektet er Professor Svetlana
Skurtveit. Målet er å optimalisere behandlingen av pasienter med kroniske smerter. Det er
en økt bekymring at det skal vokse frem en opioidepidemi i Norge lik den man finner i USA
hvor det dør 100 personer daglig av overdoser med sterke smertestillende medikamenter. I
stor grad skyldes dette ukritisk utskriving over mange år av opioider mot sterke smerter. I
Norge øker bruken av sterke opioider, og det er flere pasienter enn tidligere som får
opioider for kroniske smerter på resept. Tall fra Dødsårsaksregisteret viser at det nå er flere
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som dør av overdoser med smertestillende opioider som oksykodon enn fra heroin. Thomas
Clausen sier at tilgangen på sterke smertestillende i Norge i dag har blitt så liberalisert at
dette i fremtiden kan føre til en epidemi av opioidoverdoser i fremtiden.
Skurtveit sier at POINT-prosjektets overordnede mål er å studere hvordan leger som skriver
resepter på opiode smertestillende medisiner kan optimalisere behandlingen til pasienter
med kroniske smerter. Det vil bli undersøkt om det er mulig å gi smertebehandling til
kroniske pasienter uten å trappe opp bruken av opioider. Til tross for bekymring både blant
ansatte i helsevesenet og helsemyndighetene over økt bruk av opioider finnes det lite
kunnskap om pasientene med langvarig opioidbruk. Slik kunnskap mener Skurtveit kan
redusere både sykdomsbyrden og samfunnsbyrden.
Link til artikkel om POINT-prosjektet her.
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Nyliberalismens betydning for overdosedødsfall
i USA

Siden tusenårsskiftet har det vært en firedobling i antallet overdosedødsfall i USA. Både
økningen og antallet døde har vakt oppmerksomhet utenfor landets grenser. De siste tallene
fra National Institute of Drug Abuse viser at det totalt døde 70630 personer av overdoser i
USA i 2019. Nærmere 50000 av dødsfallene involverte opioider. Over 35000 av disse
dødsfallene skyldtes andre syntetiske opioider enn metadon, først og fremst fentanyler. I
artikkelen The Opioid/Overdose Crisis as a Dialectics of Pain, Despair, and One-Sided Struggle
publisert i tidsskriftet frontiers in Public Health ser Samuel R. Friedman og hans
medforfattere på det som regnes som årsakene til disse enorme dødstallene. Særlig tre
årsaker til den pågående overdoseepidemien i USA har blitt trukket fram: en uetisk
legemiddelindustri, fortvilelse i arbeiderklassen over avindustrialisering og et mer usikkert
arbeidsliv, og en økning i smertelidelser/tilstander blant landets arbeidere.
I 1996 besluttet the American Academy of Pain Medicine at skulle få en mer fremtredende
rolle i behandlingen kroniske smertetilstander. Dette medførte at mange amerikanske stater
gjorde det enklere å skrive ut opioide smertestillende medikamenter, og fra år 2000 til 2010
ble salget av denne typen legemidler firedoblet. Legemiddelindustrien spilte en viktig rolle i
denne økningen gjennom å fremstille disse medikamentene som trygge, ikke
avhengighetsskapende alternativer til enten ingen behandling eller andre medikamenter
som allerede var i bruk. Blant annet ble legemidlet OxyContin godkjent av amerikanske
myndigheter i 1996. Årlig brukte legemiddelindustrien titalls millioner dollar på
markedsføring rettet mot leger av opioide legemidler. En annen viktig pådriver for veksten i
bruken av disse legemidlene var opprettelsen av uregulerte smerteklinikker rundt om i
landet som fungerte som sentraler for distribusjonen og utbredelsen av disse legemidlene.
Etter hvert ble det registrert stadig flere overdosedødsfall på grunn av opioide legemidler.
Myndighetene strammet til kontrollen med utskriving og etter hvert ble antallet som døde
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av overdoser på grunn av disse legemidlene stabilisert. Antallet overdosedødsfall på grunn
begynte da å øke, og det antas at en årsak til dette var at personer som var blitt avhengige
av opioide legemidler gikk over til å bruke heroin. Da tilgjengeligheten av opioide legemidler
ble mindre tilgjengelig sank prisen på heroin, samtidig som heroinet ble renere (og dermed
mer potent) og lettere tilgjengelig. Da fentanyl kom inn på det illegale narkotikamarkedet i
2013 bidro dette sterkt til økningen i antallet overdosedødsfall i USA.
Den andre vanlige forklaringen på overdoseepidemien i USA er at den er en konsekvens av
avindustrialiseringen som har funnet sted i USA. Jobbene har blitt færre, og de som finnes er
ofte av en midlertidig og uforutsigbar art. Dette har medført en markant nedgang i inntekten
til individer og samfunn der avindustrialiseringen særlig har vært merkbar, og det er langt fra
uvanlig at der hvor det er fattigdom er det ofte også en omfattende rusmiddelbruk.
Reduksjonen har faste og forutsigbare jobber kan også ha gjort det vanskeligere å skape en
identitet gjennom arbeidet som kan motvirke farlig bruk av rusmidler. Dette kan ha påvirket
lokalmiljøet på en negativ måte ved at det har blitt mindre sammensveiset.
Smerte av både fysisk og psykisk art er den tredje forklaringen på den enorme økningen av
overdosedødsfall i USA. Undersøkelser har vist at blant personer som arbeider i yrker der
skader eller andre jobbelastninger er vanlig har en større sannsynlighet for å dø av
overdoser enn andre. Endringer i arbeidsforholdene med mindre kontroll over egen
arbeidshverdag, dårligere arbeidsforhold med mindre fokus på sikkerhet på arbeidsplassen
og færre som er organisert i fagforeninger ser også ut til å kunne ha betydning for
arbeidsulykker og arbeidsforhold som fører til jobbrelaterte skader og slitasje som kan føre
til kroniske smertetilstander.
Forfatterne skriver at disse tre hovedårsakene til overdoseepidemien i dagens USA springer
ut av nyliberalismen og det de kaller en ensidig klassekrig i det amerikanske samfunnet som
begynte på midten av 1970-tallet. Denne kjennetegnes av en nedskjæring i offentlige
budsjetter og en ideologisk fundert vektlegging av individualisme og maksimering av profitt.
Konsekvensene ble økonomisk stagnasjon, arbeidsløshet og økte økonomiske forskjeller.
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Innen arbeidslivet mistet fagforeningene mye av sin innflytelse som medførte mindre
kontroll over egen arbeidssituasjon og farligere arbeidsplasser. Disse endringene ser ut til å
ført til en økning av personer med en alvorlig smertetilstand som fant lindring i den enklere
tilgangen på opioide legemidler som kom på 1990-tallet.
Artikkelen er skrevet av Samuel R. Friedman, Noa Krawczyk , David C. Perlman, Pedro
Mateu-Gelabert, Danielle C. Ompad, Leah Hamilton , Georgios Nikolopoulos , Honoria
Guarino og Magdalena Cerdá.
Link til artikkel her.
Link til tall om overdosesituasjonen i USA her.

Kompetansesenter rus Oslo

Lavterskel nyhetsbrev – Februar 2021

21

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.
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.
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Brukernavn og passord gis via KoRus Øst, kontakt; Jeanette.Rundgren@sykehusetinnlandet.no
Spørsmål om "KommuneChatten" og deling av egenprodusert materiell kan det gjøres ved å
sende dette til oystein.gravrok@korusnord.no

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.
E-postadressen er: Rusalarm@helsedir.no
Informasjonsside om Rusalarm på Kommunetorget.no her.
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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
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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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