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Lavterskel nyhetsbrev august 2021 

Denne utgaven presenterer nye rapporter fra SERAF og ProSenteret i Oslo. Vi har intervjuet 

seniorrådgiver Elisabeth Nordmo fra Korus Nord om en webinarrekke om 

overdoseforebyggende arbeid som starter 1. september.  

Vi minner om Verdens overdosedag 31. august.  

Verdens overdosedag 31. august 

 

Denne dagen markeres rundt om i verden for å minnes de som det siste året har dødd av en 

narkotikaoverdose, og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. 

Helsedirektoratet har en informasjonsside om dagen. Den finner du her.  

Link til internasjonal side her.  

 

Webinarrekke om lokalt overdoseforebyggende 

arbeid 

 

De regionale kompetansesentrene rus (KORUS) vil i samarbeid med 

brukerorganisasjonene Marborg og RiO og Bergen kommune gjennom 

høsten arrangere en rekke webinarer om lokalt overdoseforebyggende 

arbeid. Webinarene er en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022.  

Det første sendes 1. september. For å høre mer om disse webinarene 

har vi intervjuet seniorrådgiver Elisabeth Nordmo fra Korus Nord.  

HVA ER BAKGRUNNEN OG MÅLSETTINGEN FOR DISSE WEBINARENE? 

Tanken er å få med så mange kommuner som mulig i et overdoseforebyggende arbeid. 

Antallet mennesker som dør av overdoser i Norge hvert år er fremdeles høyt så vi mener 

ELISABETH NORDMO 

FOTO: PRIVAT 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/markering-av-verdens-overdosedag-31.august
https://www.overdoseday.com/
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dette arbeidet er svært viktig. Vi ønsker at webinarene skal være relevante for alle slik at 

informasjonen er nyttige og interessant også for små kommuner uten spesialiserte tjenester 

på dette området. Målet er å gi nyttig og praksisnær kunnskap som kan bidra til utviklingen 

av tjenestetilbudet i kommunen.  

HVEM ER MÅLGRUPPA? 

En viktig målgruppe er det kommunale tjenesteapparatet. Dette kan være kommuner som 

skal i gang med et overdoseforebyggende arbeid, nyansatte eller folk som har lite erfaring 

med og kunnskap om overdoseforebygging.  Vi mener også at brukerorganisasjoner er en 

viktig målgruppe.    

DU NEVNTE SMÅ KOMMUNER. HVORFOR ER DISSE OGSÅ VIKTIGE Å NÅ? 

Vi mener det er viktig å få med både små og mellomstore kommuner. Det er lett å tenke at 

overdoseproblematikk først og fremst handler om de som dør på doen på Egon midt i 

Oslogryta. Både i små kommuner og i utkantstrøk er det personer som er i risiko for å både å 

ta overdoser og dø i overdoser. Dette kan for eksempel handle om hun som bruker 

smertestillende medikamenter og dør hjemme i stua si. For mindre kommuner handler det 

om å kunne arbeide overdoseforebyggende innenfor rammene av de ordinære tjenestene 

kommunen har. Dette kan handle om hvordan den kommunale rus- og psykisk 

helsetjenesten og den ordinære hjemmetjeneste jobber med overdoseforebygging, og 

hvordan man kan bruke legekontoret eller apoteket. NAV og ambulansetjeneste kan også 

være viktige aktører i et overdoseforebyggende arbeid. I tillegg spiller brukerne selv en viktig 

rolle i det overdoseforebyggende arbeidet, og vi håper derfor at også representanter for 

brukergruppene kan ha nytte av våre webinarer.  

HVORDAN ER WEBINARREKKA LAGT OPP? 

Vi skal ha et webinar i måneden ut året. Tidspunktet er første onsdag i måneden fra klokka 9 

til 10. Det første arrangeres nå 1. september. Da er temaet introduksjon til 

overdoseforebyggende arbeid med et historisk tilbakeblikk og orientering om nasjonal 

overdosestrategi. 
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HVORDAN KAN DU DELTA PÅ WEBINARET? 

På Kommunetorget.no ligger det ei lenke til webinaret. Webinaret arrangeres på Teams, det 

er gratis og du behøver ikke å melde deg på forhånd. Du trenger ikke ha installert Teams på 

forhånd. Når du trykker på lenka får du informasjon om registrering og oppkobling. På 

Kommunetorget.no vil vi også legge ut kontaktinformasjon til noen som kan hjelpe deg hvis 

du skulle få tekniske problemer.  

VIL WEBINARENE BLI LIGGENDE UTE PÅ NETTET? 

Ja. Etter hvert vil vi legge de ut på kommunetorget.no. Fordelen med å være med når det 

skjer er at man kan ha kommunikasjon med foreleserne og Korusene. Alle Korusene kommer 

til å være representert på de ulike webinarene. Så det blir en kombinasjon av innlegg og 

foredrag, og en mulighet til erfaringsutveksling og spørsmål. 

Link til Kommunetorgets side om webinaret her.  

 

Konferanse om etterlatte narkotikarelatert død 

18. november – END-prosjektet 

 

END-prorsjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død – i et recoveryperspektiv) er et 

nasjonalt forskningsprosjekt som startet opp våren 2017 ved Institutt for velferd og 

deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Campus 

Bergen. Bakgrunnen for prosjektet er at det årlig dør mellom 250 og 300 mennesker i Norge 

som følge av narkotikabruk. Selv om myndighetene anerkjenner narkotikarelatert død og de 

etterlattes situasjon som et alvorlig folkehelseproblem er det lite kunnskap om hvordan 

etterlatte har det, hvilke behov for hjelp de og hvilken støtte de mottar i forhold til opplevde 

behov. Det er også liten kunnskap om hvilke tiltak som eksisterer og hva som bidrar til økt 

mestring denne gruppen. Også internasjonalt er det forsket lite på hvilke behov etterlatte 

etter narkotikarelatert død har.  

https://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Webinarrekke---Overdose---lokalt-forebyggende-arbeid/
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END-prosjektet har blant annet som mål å fremskaffe ny kunnskap på et uutforsket felt, 

medvirke holdningsendringer på dette området, medvirke til en ny diskurs – altså hvordan 

det tenkes, snakkes og handles rundt og i forhold til det å være etterlatt etter 

narkotikarelatert død – og foreslå nye handlingsalternativer. Prosjektet publiserer både 

vitenskapelig og populærvitenskapelig artikler, de har en egen podcast, kalt ENDcast, og 

arrangerer en årlig konferanse.  

 
Påmelding til konferansen her.   
 
Link til ENDcast her.   
 
Link til prosjektets hjemmeside her.  
 
 
 

 

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/end-2021/
https://feeds.transistor.fm/endcast
https://www.hvl.no/forsking/gruppe/psykisk-helse-og-rus/end-prosjektet/


Lavterskel nyhetsbrev –  August 2021 

 

Kompetansesenter rus Oslo 

5 

 

Ny rapport fra ProSenteret 

 

Ved inngangen til 2000-tallet var kvinner som solgte sex synonymt med kvinnelige 

rusavhengige. Etter hvert flyttet fokus seg over på utenlandske kvinner, migrasjon, 

menneskehandel og organisert kriminalitet til i dag da de fleste forbinder salg av sex med en 

utenlandsk kvinne som er offer for menneskehandel. De rusavhengige kvinnene forsvant i 

stor grad både fra gateprostitusjonen og fra prostitusjonstiltakene. Samtidig har det blitt 

mindre åpenhet rundt sexsalg i rusmiljøene. Rusavhengiges erfaringer med sexsalg 

hemmeligholdes i langt større grad enn tidligere, også overfor profesjonelle hjelpere. 

Prosenteret lanserte i sommer rapporten Ute av sinn, ute av syne. Om rusfeltets håndtering 

av salg og bytte av sex i rusmiljøene. Den er en kartlegging av rusfeltets kunnskap om og 

håndtering av salg og bytte av seksuelle tjenester blant personer som tilhører det gatenære 

rusmidlet i Oslo. Informasjon og er faringer fra hjelpeapparatet om salg og bytte av sex har 

også blitt hentet inn fra hjelpetiltak i andre norske byer, og fra flere nordiske byer. Målet 

med rapporten er å sette salg og bytte av sex på den ruspolitiske dagsorden, og gjennom økt 

innsikt i problematikken bidra til å øke profesjonelle hjelperes handlingskompetanse i møte 

med rusavhengiges erfaringer med sexsalg. Rusbrukere har i stor grad forsvunnet fra 

gateprostitusjonen og over til andre arenaer. En konsekvens av dette er at den rusrelaterte 

prostitusjonen i dag ignoreres, og hverken finnes igjen i politiske beslutninger eller i 

rusfeltets tilnærming til sine brukere. Usynliggjøring og taushet forsterker skam og stigma 

knyttet til sexsalg. I tillegg blir brukerne i stor grad overlatt til seg selv når det gjelder å 

håndtere situasjoner relatert til blant annet vold og voldtekt.  

Rapporten avsluttes med disse konkrete tipsene til de som jobber i rusfeltet.  

▪ Ha kondomer og glid synlig og tilgjengelig  
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▪ Snakk med brukeren om seksuell helse på samme måte som du tar opp andre 

helsespørsmål og/eller kartlegger helseproblemer og behov for helsehjelp  

▪ Inkluder spørsmål om seksuell helse på områder man spør om fysisk og psykisk helse  

▪ Ikke vær heteronormativ  

▪ Spør brukeren om kjønns- og seksuell identitet – også kvinner  

▪ Ikke ta taushet som et uttrykk for avvisning ▪ Lær deg å tåle avvisning 

▪ Snakk om salg og bytte av sex som et rasjonelt valg for å håndtere rusøkonomien og 

livssituasjonen, og ikke som et utrykk for marginalisering, avmakt og overgrep  

▪ Inviter brukerne med på utforming av temagrupper knyttet til seksuell helse, seksuell 

adferd, transaksjonell sex m.m. Husk at det ikke bare er kvinner som har seksuell helse 

▪ Spør med åpenhet, interesse og faglig nysgjerrighet om hva brukeren/brukerne vet om salg 

og bytte av sex i rusmiljøet. Målet er ikke å få innsikt om den enkelte personen selger eller 

bytter sex, men å signalisere at det er rom for å snakke om egne erfaringer om brukeren 

ønsker  

▪ Unngå å bruke uttrykk som «du selger deg», «du selger kroppen din», «du prostituerer 

deg» 

▪ Ikke vær moraliserende  

▪ Ikke vær paternalistisk 

▪ Vis at du tåler å høre hva brukeren/brukerne sier  

▪ Ikke ta utgangspunkt i «stereotypiske kjønnsrollemønstre»  

▪ Vær bevisst på institusjonskultur, så vel som egne fordommer, stigma og holdninger 

knyttet til salg og bytte av sex  

▪ Snakk med kollegaer eller ta kontakt med Pro Sentret hvis du trenger noen du kan 

diskutere med 
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Astrid Renland har vært ansvarlig for og har gjennomført prosjektet, og prosjektet er 

finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.  

Rapporten kan lastes ned her:  

 

Statusrapport for LAR 2020 fra SERAF 

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeider SERAF hvert år en nasjonal statusrapport for 

LAR. Rapporten for 2020 er nå tilgjengelig for nedlastning. Ved utgangen av 2020 var totalt 

8099 personer i LAR i hele Norge. Dette er en økning på 199 pasienter i forhold til 2019. På 

landsbasis sto 25 pasienter på venteliste for å starte en LAR-behandling. En stor andel av 

pasientene forblir i LAR over tid. Dette omtrent ni av ti pasienter. I 2020 ble 667 pasienter 

skrevet ut av LAR. Langt de fleste utskrivningene er selvbestemte fra pasientenes side. I 2020 

ble 31 pasienter avsluttet etter vedtak om medisinsk uforsvarlighet, og 146 ble avsluttet 

fordi de døde. Andelen av pasienter over 50 år fortsetter å øke, mens andelen pasienter 

under 30 år fortsetter å være lav. I 2020 var 6,3 % av pasientene under 30 år.  

De aller fleste pasientene har en ordnet bosituasjon, men Oslo og Bergen har en noe lavere 

andel LAR-pasienter med egen bolig. Den viktigste inntektskilden for pasientgruppen er 

uføretrygd. Få er i yrkesrettet eller studiepreget aktivitet. Rapporten trekker frem at det er 

utfordring for tiltaksapparatet å skape tiltak som kan fremme deltagelse i sosial aktivitet for 

pasientene og motvirke isolasjon og ensomhet.  

Som populasjon har LAR-pasientene høyere andel sosiale og menneskelige vansker enn 

gjennomsnittsbefolkningen. Selv om forekomsten er langt lavere enn den man vanligvis 

finner blant personer som bruker illegale rusmidler har er det en forhøyet andel som det 

siste året har vært arrestert. Ikke-dødelige overdoser er også et reelt problem i denne 

file://///oslofelles.oslo.kommune.no/home-is/VEL/vel22126/Documents/Downloads/Ute-av-sinn-ute-av-syne.-Om-rusfeltets-handtering-av-salg-og-bytte-av-sex-i-rusmiljoene_2%20(4).pdf
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gruppen. I tillegg er det en relativt høy andel personer med suicidforsøk. Når det gjelder 

bruk av rusmidler er det en tredeling i pasientgruppen. En tredjedel er helt rusfrie, en 

tredjedel har en lav og mer sporadisk rusmiddelbruk, og en tredjedel har en vedvarende og 

omfattende bruk. Rapporten trekker også fram at LAR-pasientene med størst rusmiddelbruk 

ofte er mennesker med betydelige problemer av flere typer, hvor behov overses og der 

andelen med alvorlige livsvansker er høy. Dette peker både mot metodeforbedringer, og et 

utvidet og forbedret samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale aktører for 

at et reelt rehabiliteringsarbeid kan finne sted.  

Rapporten er skrevet av Philipp Lobmaier, Ivar Skeie, Pål Lillevold, Helge Waal, Kari 

Bussesund og Thomas Clausen 

Link til rapporten her.  

 

 

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2021/seraf-rapport-nr-4-2021-statusrapport-2020.pdf
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Rusalarm@helsedir.no 

 

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.  

 

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 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.  

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

 

Kartlegging i kommuner av 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.  

 

 

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Korona-1/
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:Jeanette.Rundgren@sykehuset-innlandet.no
mailto:oystein.gravrok@korusnord.no
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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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 

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 

 

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

