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Overdosesituasjonen i Oslo kommune 
 

Helse- og sosialkomiteen har gjennom flertallsmerknad i 2014 gitt uttrykk for ønske om undersøkelser og 

forskning på overdosedødsfall. Komiteen merker seg at selv om det overdoseforebyggende arbeidet er styrket, 

trenger vi bedre oversikt og informasjon på hvordan vi kan redusere dødsfallene ytterligere. 

 

Dette notatet tar sikte på å gi informasjon om overdosesituasjonen i Oslo, forankring i arbeidet, status, utfordringer 

og veien videre.  

 

Oppsummering 
Omfanget av narkotikautløste dødsfall er på retur og siden toppåret 1998 er antallet redusert med ca. 60 % frem til 

2013 (SIRUS rapport 2/2015) for Oslo. Oslo kommune utarbeidet en rapport i april 1998 «Hvordan kan man møte 

overdoseproblematikken på kort og lang sikt i Oslo kommune? Rapporten dannet grunnlag for innarbeiding av en 

rekke tiltak. Opioidbruk (og spesielt heroin) utgjør fortsatt nærmere 90 % av overdosetilfellene og menn er 

overrepresentert på statistikken. Overdosetilfeller er fortsatt et urbant problem hvor bare 24 kommuner hadde mer 

enn tre slike dødsfall i perioden 2009 – 2013. Det er tre jevnstore grupper blant avdøde med en narkotikautløst 

dødsårsak; 

 

 Personer med lav sosioøkonomisk status 

 Uføre 

 Personer i ytterkanten av arbeidsmarkedet 

 

Studier viser videre at den største andelen dødsfall skjer hjemme og de fleste hadde vært i kontakt med flere 

hjelpetiltak i perioden før dødsfallet. Av dødsfall som skjer i det åpne rom, er tilreisende fra andre kommuner mer 

representert. 70 % av dødsfallene skyldes ulykkesoverdoser.  

 

Selv om utviklingstrekkene er positive, er det vanskelig å fastslå noen entydige årsakssammenhenger. Det at færre 

rusavhengige inntar heroin, i tillegg til målrettet og integrert satsning mot overdoser i hjelpeapparatet har en stor 

innvirkning på dødsfallsstatistikken. 

 

 

Bakgrunn/historikk 
Et overdosedødsfall kan defineres som «Et dødsfall som skjer kort tid etter inntak av ett eller flere medikamenter 

eller narkotiske stoffer og som er direkte relatert til dette inntaket» (SIRUS, 2013, EMCDDA, 2005). Et 

overdosedødsfall skyldes respirasjonshemming og oksygenmangel.  

 

Det er mellom 1,2 og 1,5 millioner innbyggere i alderen 15 til 64 år med problematisk bruk av opioider i Europa. I 

Norge er det mellom 6 600 og 12 300 personer med problematisk heroinbruk og av disse er det anslagsvis mellom 

6 900 og 9 400 personer som injiserer stoffet. Andelen som røyker heroin er lav i Norge sammenlignet med andre 

land, men er økende.  

 

Norge er blant de landene i Europa med flest overdosedødsfall i forhold til folketallet. Antallet overdosedødsfall i 

Norge økte jevnt fra begynnelsen av 1990 -årene og var på sitt høyeste i perioden 2001 - 2002. Siden da har den 

årlige dødeligheten sunket, men er fortsatt høy. Omtrent 1/3 av overdosedødsfallene i Norge skjer i Oslo (SERAF). 
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Fra 2002 til og med 2013 har det til sammen vært 267 overdosedødsfall i Oslo og henholdsvis 155 i Bergen og 47 i 

Trondheim.  

 

Oslo er den kommunen i Norge med flest overdosedødsfall, noe som igjen henger sammen med at Oslo har landets 

største antall personer som ruser seg på narkotiske stoffer, samt en stor gruppe tilreisende fra andre kommuner.   

Oslo står i en særstilling i overdosestatistikken med 48 døde i 2013, etterfulgt av Bergen med 31 og Trondheim 

med 11 dødsfall. At det er så mange overdosedødsfall og overdosetilfeller i Oslo skyldes først og fremst 

storbyutfordringer og antall innbyggere. Den neste på «listen» over antall overdosedødsfall er Fredrikstad med 5 

dødsfall i 2013. Noe som tydelig viser at dette først og fremst er en storbyutfordring, selv om alle dødsfall er ett for 

mye.  

 

 
 

 

På bakgrunn av de mange overdosedødsfallene i Oslo vedtok bystyret i 2009 å iverksette en helhetlig gjennomgang 

av samtlige overdosedødsfall. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo fikk i 

oppdraget å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av alle overdosedødsfall for perioden 2006 - 2008 (Rapport 

2/2011; Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF); «Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008 - En 

helhetlig gjennomgang», L. Gjersing m.fl.). 

 

  

Et rusfelt i endring 
Det Europeiske senteret for narkotikaovervåking (EMCDDA) skriver i sin siste rapport «European Drug report 

2015» at rusmiddelbruken og markedene for disse stoffene er i ferd med å endre seg i de fleste land i Europa. 

Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale stoffet i tillegg til heroin og amfetamin. Imidlertid er heroinbruken på 

vei ned og amfetaminbruken på vei opp. Videre har mange opioidavhengige mottatt behandling og dekningsgraden 
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for behandling i LAR utgjør nå 50 % og gjennomsnittsalderen på opioidavhengige er stigende, dvs. at vi får en 

økende populasjon av eldre personer med rusmiddelavhengighet.  

Dette bildet gjenfinner vi også i Norge (Drug situation in Norway 2014, SIRUS).  Gjennomsnittsalderen til 

opioidavhengige er på vei opp og vi er på vei til å få en aldrende populasjon av rusavhengige. Denne utviklingen 

bekreftes også av Statusrapporten til LAR (Waal m.fl., SERAF rapport 2/2015) og deres gjennomgang av «Eldre i 

LAR», samt av Velferdsetatens egen HKH – kartlegging som publiseres i januar 2016. 

 

Fra 2001 til 2003 falt antallet narkotikautløste dødsfall per år fra 405 til 255, fulgt av en utflating til 2009. Fra 2009 

til 2013 var det en ny nedadgående trend fra 285 til 234 (SIRUS). – Det er for tidlig å si om reduksjonen fra 2009 

til 2013 vil fortsette, sier Ellen J. Amundsen, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning.  

 

De rusavhengige blir eldre og de har i tillegg til vanlige aldersbetingede sykdommer også forhøyet risiko for 

somatiske sykdommer som følge av langvarig rusmiddelbruk og vanskelige livs- og levekår. Herunder kommer 

virushepatitter (hepatitt A, B og C), HIV/AIDS, nyresvikt, skrumplever, leversvikt, kronisk obstruktiv 

lungesykdom, ulike typer kreftsykdommer, med flere.  

 

Det rapporteres både fra EU og Norge at heroinbruken er på vei ned, at amfetamin (inkl. metamfetamin) er økende 

og at metamfetamin i stor grad har overtatt opioidmarkedet i Norge. Ved akutt påvirkning kan (met)amfetamin 

forårsake psykotiske tilstander preget av paranoide vrangforestillinger med syns- og hørselshallusinose, agitasjon, 

forvirring og angst. Personalet ved Oslo kommunes helse- og sosialtiltak melder om atferdsendring i 

brukergruppen med mer agitasjon og psykoser, hvilket er vanskelig å håndtere innenfor rammene for 

institusjonsdrift. 

 

 

Nasjonal overdosestrategi 2014–2017  
SERAFs rapport 2/2011 brukes som grunnlag for den Nasjonale 

overdosestrategien 2014–2017: «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du 

overleve» i regi av Helsedirektoratet - etter oppdrag fra Stortinget.  Stortinget 

la til grunn en ambisiøs nullvisjon for overdosedødsfall med mål om å gradvis 

redusere både antall overdosedødsfall og antall overdosetilfeller gjennom 

konkrete tiltak.  

 

Hovedmålet for strategien er å redusere antallet overdoser med dødelig 

utgang, blant annet ved å komme til med livreddende hjelpetiltak etter 

overdoser så raskt som mulig. Strategien skal medvirke til myndiggjøring av 

brukere, reduksjon av alvorlig helseskade som følge av overdoser, bedret 

oppfølgingen etter ikke-dødelige overdoser, bedret vurdering av 

selvmordsrisiko og hjelpetilbud til pårørende med behov for bistand etter 

overdosedødsfall. Helsedirektoratet legger til grunn at overdosestrategien 

omfatter alle dødsfall og overdosetilfeller som er forårsaket av inntak av 

narkotiske stoffer. I Norge er 90 % av narkotikadødsfallene forårsaket av 

opioidinntak, inklusive heroin. 

 

I henhold til SERAFs rapport om dødelige overdoser i Oslo 2006 – 2008 fremheves de største risikofaktorene 

knyttet til overdoser: 
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Risikofaktorer 
 

Individuelle Omgivelser 

Sårbare overganger Injeksjonskultur 

Pauser fra rusmiddelbruk Ingen eksplisitte politiske mål for å forebygge dødsfall 

Etter behandling Lite bruk av de pårørendes erfaringskunnskap 

Etter løslatelse fra fengsel Manglende varslingsrutiner av pårørende ved redusert 

samtykkekompetanse 

Nylige relasjonsbrudd Hjelpeapparatets manglende evne til samhandling og 

kommunikasjon 

Flere påfølgende overdosetilfeller Lite kompetanse på selvmordsvurdering i overdosetilfeller 

Vanskelige levekår Mange brukere per sosialkonsulent i bydel og hyppig utskiftning 

av sosialkonsulenter 

Utslitthet Manglende kunnskap om nødrettsbetraktninger og under hvilke 

vilkår informasjon kan gis fra helse- til sosialsektoren til «gunst 

for pasienten», 

Oppgitthet Stor vektlegging av personvernet samt manglende rutiner for 

bekymringsmeldinger 

«Å ha lite å miste»  

Manglende redsel for døden  

 

Oslo kommunes overdoseprosjekt 
På bakgrunn av den nasjonale overdosestrategien har Oslo kommune v/ Velferdsetaten fått midler til én 

prosjektstilling til dette arbeidet. Formålet med prosjektet er å bidra til å redusere antall overdosetilfeller (ca. 1500 

pr. år) og overdosedødsfall. Det er ikke mangel på tilbud eller tiltak ifm. overdoseoppfølgingen, men utfordringen 

ligger i å få samordnet alle aktørene og koordinert arbeidet slik at dette kan utgjøre en tiltakskjede som strekker seg 

ut i bydel. Det er derfor sentralt at den lokale strategien tar utgangspunkt i og forsterker eksisterende tiltak og ikke 

å supplere med nye. Det ansees som lite hensiktsmessig å opprette et kommunalt overdoseteam i Oslo, da dette blir 

et sårbart tiltak som vil arbeide utenfor øvrige tiltak.   

I Velferdsetaten jobbes det med konkrete tiltak i det allerede eksisterende hjelpeapparatet både på individnivå og 

systemnivå. Dette handler både om implementering av samhandlingsrutiner på overordnet nivå mellom kommune 

og spesialisthelsetjeneste, samt mellom Velferdsetaten og bydelene. I tillegg kommer informasjon, livredningskurs, 

utdeling og opplæring i bruk av Nalakson nesespray (motgift), veiledning i røyking av heroin som alternativ til 

injisering og ansvarliggjøring av brukere gjennom informasjonskampanjer, opplæring i førstehjelp og 

informasjonstiltak gjennom bl.a. overdosekort (113 -kort).  

Det er definert tre pilarer i den Nasjonale overdosestrategien basert på SERAFs overdoserapport. I Oslo kommunes 

overdoseprosjekt jobbes det parallelt med følgende tiltak:  

• Switch – kampanjer: Motivere rusavhengige til å røyke heroin fremfor injisering.   

• Nalokson – prosjektet: Veiledning og opplæring av brukere og helsepersonell i bruk av Nalokson nesespray. 

• Pasientsikkerhetskampanje: Forebygge overdoser etter endt behandling eller fengselsopphold.  

Bruk av 113 – kort (overdosekort). Erfaringer tilsier at risiko for overdosedødsfall er størst etter løslatelse eller 

gjennomført behandling. 
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Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner har sammen svært mange hjelpetilbud for 

rusavhengige. SERAF påpeker at samordnet innsats mot overdoser er mangelfull. Oslo kommunes 

overdoseprosjekt har derfor etablert en overordnet styringsgruppe (Velferdsetaten, Spesialisthelsetjenesten, bydel, 

politi, mfl.) for å ivareta koordinering av de ulike hjelpetiltakene.  

Det gjøres mye godt arbeid allerede på dette feltet – særlig på individnivå. Dette gjøres i form av tilrettelegging, 

koordinering, ansvarsplassering og kompetansespredning for å redusere risiko for overdosedødsfall. 

 

Prosjektet jobber aktivt med alle tre pilarene i den nasjonale overdosestrategien i samarbeid med andre tiltak i 

Velferdsetaten, bydeler, spesialisthelsetjenesten og SERAF. Prindsen mottakssenter (Velferdsetaten) har 

gjennomført satsningsuker ifm. overdosearbeidet, hvor de bl.a. har gjennomført opplæring i røyking av heroin som 

et alternativ til injisering i samarbeid med brukerorganisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). I 

tillegg har det siden 2011 blitt delt ut gratis røykefolie ved Prindsen. Det er tilrettelagt for åpning av et røykerom 

tilknyttet Sprøyterommet på Prindsen mottakssenter dersom det skulle tillates i fremtiden.  

 

I samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) og Helsedirektoratet er det gjennomført en brukerundersøkelse 

for å kartlegge hva brukerne vet om overdoserisiko, overdoseforebygging og overdosetiltak. Informasjonen skal 

brukes som grunnlag for innretning av informasjon og fremtidige tiltak.   

Høsten 2015 gjennomførte overdoseprosjektet, i samarbeid med pasientsikkerhetskampanjen, en kampanje på 

trikker, T-baner og busser i Oslo og Akershus, for å nå ut med informasjon om førstehjelp ved overdoser til 

rusavhengige, pårørende, ansatte i hjelpeapparatet og den alminnelige befolkning.  

 

Da det i Oslo er registrert ca. 1 500 årlige overdosetilfeller, vil prosjektet i det videre arbeidet fokusere spesielt på 

arbeid som omfatter forebygging og oppfølging av ikke-dødelige overdoser.  

 

 

Overdoserisiko hos personer i LAR 
Flere av de som dør av en overdose har metadon i blodet og spesialisthelsetjenesten jobber med å bedre 

forsvarligheten i medikamenthåndteringen, noe som skal bidra til å etablere gode arenaer og rutiner for 

samhandling mellom stat og kommune for brukergruppen. Slik situasjonen er i dag, er det en utfordring at mange i 

LAR (legemiddelassistert rehabilitering) ikke opplever å være i rehabilitering med tanke på tilpasset bolig og hjelp 

utover behandling med medikamenter. I tillegg er det mange i LAR som har et misbruk av illegale stoffer. Det er 

behov for økt kunnskap om hva som skyldes at et økt antall som dør av overdose har metadon i blodet, og om dette 

skyldes en lekkasje av forskrevne legemidler til det illegale markedet. 

 

I Oslo kommune er det ca. 1 400 pasienter i LAR. Kommunes polikliniske dagtilbud som Villa MAR og MAR 

Oslo poliklinikk, tilbyr tett helse- og sosialfaglig oppfølging av ca. 250 av disse pasientene, dvs. i underkant av 20 

%. Her gis det ut legemidler etter avtale og det tilbys måltider og mange ulike aktiviteter. Formålet er å tilby et 

forutsigbart og trygt sted for pasienter i LAR og samtidig bidra til læring og utvikling, etablere gode vaner og 

styrke personlige ferdigheter, kunnskap og kompetanse.  

Alle brukere av stedet har individuelle forventningsavtaler om hva stedet skal være for dem. Hver og en har egen 

kontaktperson i personalet som sikrer individuell oppfølging og samarbeid med andre hjelpetilbud. 
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MAR Oslo poliklinikk er et spesialisert kommunalt tiltak, som skal gi individuelt tilpasset helse- og sosialfaglig 

oppfølging til mennesker som har eller har hatt rusrelaterte utfordringer. MAR Oslo poliklinikk skal ivareta og 

videreutvikle særlig kompetanse innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men skal også romme personer 

uten LAR. Det tilbys legemiddelutlevering og oppfølging samt individuelle terapeutiske samtaler og gruppeterapi. 

 

Først og fremst arbeides det målrettet for å redusere og/ eller avslutte illegalt rusmiddelbruk. Samtidig vil en stabil 

substitusjon av opioidavhengighet med legemidler som metadon og buprenorfin i seg selv være 

overdoseforebyggende.  

De fleste som har et tilbud ved MAR Oslo får kontroll over illegalt rusbruk. Noen fortsetter i mer eller mindre grad 

med å innta andre rusmidler som alkohol, cannabis, benzodiazepiner eller amfetamin. Tilbakefall og dårligere 

perioder forekommer, kanskje også med inntak av opioider i tillegg til å få utlevert substitusjonslegemiddel. Det er 

da særlig viktig med daglig oppmøte for utlevering av legemiddel. Det gir mulighet for tett oppfølging av 

behandler i å vurdere risiko for legemidler på avveie, for overdosering av LAR legemiddelet, eller i å vurdere 

innleggelse ved institusjon for skjerming og avgiftning, eller andre tiltak som kan forebygge overdoser.  

Faren for overdose forsterkes av en rekke faktorer som fagpersonell må være oppmerksomme på i arbeidet med 

den enkelte pasient i LAR: 

 Påse daglig og regelmessig inntak av substitusjonslegemiddel.  

 Toleransen for heroinens virkning avtar raskt. 

 Observasjoner som viser endring hos pasienten, med økt rusinntak, forandret psykisk/somatisk helse og skal 

dette sikres gjennom tettere oppfølging.  

 Personalet skal ha målrettede samtaler med pasientene med fokus på reduksjon av rusmiddelinntak. 

 Under- og feilernæring har betydning for almenntilstand og overdosefare.  

 Aldring og somatisk sykdom vil kunne påvirke toleransen for rusmidler.  

 Personalet og pasienter skal være opptatt av å behandle somatisk sykdom for å styrke almenntilstand og 

immunforsvar. 

 Noen pasienter i LAR får forskrevet tilleggsmedisiner (benzodiazepiner) til LAR-legemiddelet. Dette kan 

øke faren for overdose om dette ikke skjer under forsvarlige forhold.  

 Personalet og pasientene skal vite om økt risiko for opioidoverdoser ved avslutning av LAR behandling.  

Sykepleiere i MAR Oslo holder jevnlig øvelser for personal og pasienter i LAR sammen i førstehjelp/hjerte- og 

lungerednings-kurs (HLR). Formålet er å sette ansatte og brukere i stand til å handle adekvat ved overdose eller 
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andre livstruende tilstander, varsle nødetater, gi smertestimuli, kameratredning og å holde stand til ambulanse 

kommer.  

 
 

Faresoner og tiltak 
 

Inntaksmåte 

Injisering som inntaksmåte øker faren for overdose. Det er derfor igangsatt en kampanje for å få rusavhengige til å 

tenke alternativ til injisering og å motivere til røyking av heroin. 

 

Switch-kampanjen skal bidra til at røyking blir den foretrukne inntaksmåten fremfor injisering. Som ledd i dette, 

hadde det vært formålstjenlig å kunne bruke Sprøyterommet som arena for å lære dette alternativet til brukere som 

sliter med å injisere i årene. Dette vil imidlertid kreve en lovendring da Sprøyteromsloven ikke tillater annen 

inntaksmåte enn injisering av heroin.   

 

Injisere alene 

Injeksjon er den mest risikable inntaksmåten av rusmidler med tanke på overdose. Heroin er et av de mest potente 

stoffene å innta med tanke på overdose. Risikoen øker ytterligere dersom det kombineres med inntak av andre 

stoffer som har en dempende effekt på respirasjonen, slik som beroligende medikamenter (benzodiazepiner) og 

alkohol. Dersom man i tillegg inntar disse stoffene alene uten noen til å assistere seg ved en eventuell overdose, vil 

dette øke risikoen for overdosedødsfall ytterligere. I SERAFs rapport om dødelige overdoser i Oslo, ble det 

fremhevet at de fleste overdosedødsfallene forekom hos menn i 30 -årene som hadde inntatt flere stoffer i tillegg til 

heroin. Disse ble funnet døde på bostedsadresse.  

 

I SERAFs rapport ble det avdekket at 186 av de døde hadde vært i kontakt med tiltaksapparatet i løpet av året før 

dødsfallet. I gjennomsnitt hadde personene hatt kontakt med tre til fire ulike tiltak. 57 % av disse hadde vært i 

kontakt med tiltaksapparatet i løpet av de tre siste ukene før dødsfallet. Av de personene som hadde 

bostedstilhørighet i Oslo hadde de fleste hatt kontakt med sosialtjenesten i ukene før de døde, mens 

ambulansetjenesten var den instansen flest av de tilreisende hadde hatt kontakt med. På bakgrunn av dette jobber 

overedoseprosjektet med kompetanseoverføring til de 15 bydelen i Oslo slik at de skal bli bedre rustet til å jobbe 

med forebygging av overdoser – og håndtering av brukere etter en overdose. I denne forbindelse har 

Sprøyterommet igangsatt et forsøk med en varslingsordning etter hvert overdosetilfelle – ut fra samtykke. Planen er 

at alle lavterskeltiltak skal varsle om alle overdoser til sosialtjenesten, slik at sosialkonsulentene får den totale 

oversikten over antall overdoser til sine klienter og kan iverksette tilpassede tiltak.  

 

SERAF har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å undersøke effekten av utdeling av motgift mot opioider (Nalokson 

nesespray) til brukerne til kameratredning. En 50 % prosjektstilling er knyttet til Velferdsetaten. Nalakson 

nesespray deles ut til brukerne ved de fleste lavterskeltiltak i Velferdsetaten, brukerorganisasjoner (FHN), 

Sykepleie på hjul og 24sju sammen med en kort opplæring. Brukerne får gratis påfyll ved behov.  

 

Endt soning og behandling 

SERAFs rapport om overdoser i Oslo viste at personer uten bostedsadresse i Oslo, kvinner, og personer som nylig 

var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon alle var undergrupper blant overdosedødsfallene. 

Risikoen for å dø av overdose for narkotikamisbrukere var nesten 16 ganger høyere de første fire ukene etter 

avsluttet behandling. Det viser en studie som har fulgt 276 personer i 8 år etter at de har vært i medikamentfri 
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døgnbehandling. En ny studie av SIRUS -forsker Einar Ødegård m.fl. viser at risikoen for overdosedød blant 

narkotikamisbrukere var nesten ti ganger høyere de første to ukene etter løslatelse fra fengsel. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet og 113-kort skal utrulleres i kriminalomsorgen. Overdoseprosjektet i Oslo kommune 

samarbeider tett med pasientsikkerhetskampanjen som skal forebygge overdoser etter endt behandlingsopphold. 

Velferdsetaten har begynt å dele ut overdosekort (113-kort) på Prindsen mottakssenter sammen med 

smittevernsutstyr. På kortet står det kortfattet informasjon om hvordan man skal håndtere en overdosesituasjon og 

hvordan man kan se om noen har tatt en overdose. Kortet er på størrelse med et bankkort. Kampanjen skal nå også 

gjennomføres i fengsler, og Overdoseprosjektet har stilt seg til disposisjon til å bistå Helsedirektoratet også der. 

 

Systemfeil 

SERAFs rapport over overdosedødsfall i Oslo fant at faktorene ved overdosedødsfall var sammensatte. 

Tiltaksapparatet ble beskrevet som for fragmentert med mangel på skriftlige prosedyrer, samhandling og 

informasjonsflyt. I tillegg ble det ikke funnet eksplisitte politiske mål for arbeidet med å forebygge 

overdosedødsfall etter en gjennomgang av ulike politiske dokumenter fra Oslo kommune.  

 

Pårørende 

SERAFs overdoserapport fant at pårørende i ulik grad hadde blitt informert om og deltatt i oppfølgingen av 

rusbehandlingen. De opplevde seg i liten grad sett, fulgt opp eller støttet av sosial- og helsefaglige instanser. De 

ønsket bl.a. å bli varslet i krisesituasjoner. Fagfolk fortalte at forvaltningen av taushetsplikten medførte utfordringer 

for dem i form av lite samarbeid og mangel på informasjon innad i og særlig mellom etater og mellom ulike 

tjenestenivåer.  

 

Overdoseprosjektet har nedsatt en styringsgruppe bestående av ledere i 2 bydeler, overlege på Prehospitalt senter 

(OUS), overlege på legevakten, avdelingsdirektør i Velferdsetaten, politiet og kompetansesenter Rus i Oslo. 

 

Blandingsmisbruk 

I studier som supplerer resultater fra Dødsårsaksregisteret, er det påvist at det er variasjon i sosioøkonomisk status 

blant personer med narkotikautløste dødsfall, dvs. at slike dødsfall også rammer andre enn kun personer i den 

marginaliserte gatepopulasjonen, at toksikologiske prøver ved obduksjoner av narkotikaavhengige med dødelige 

forgiftninger (overdoser) viste at avdøde i gjennomsnitt hadde mellom fire og fem narkotiske stoffer eller 

legemidler i blodet. Uansett hvilke tiltak hjelpeapparatet igangsetter, vil det alltid til syvende og sist være brukeren 

selv som må ta et ansvar for eget liv og egen rusbruk. Derfor er det viktig å jobbe aktivt med å ansvarliggjøre 

brukerne.  

 

Ansvarliggjøring 

Ansvarliggjøring av brukerne og lære dem strategier som de kan bruke for å redusere egen og andres risiko for 

overdose inkluderer bl.a. informasjonskampanjer, utdeling av Nalokson nesespray, utdeling av 113 – kort, 

livredningkurs og samtaler i møte med den enkelte bruker. 

 

Heroinassistert behandling  

Danmarks erfaringer med heroinassistert behandling er beskrevet i rapporten «Evaluering af ordning med 

lægeordineret heroin til stofmisbrugere 2010-2012». I Danmark åpnet de første klinikker som tilbød behandling 

med lægeordineret heroin til injeksjon i 2010. Det er opprettet fem klinikker i hele landet. Brukerne injiserer 

heroinen under overvåkning opp til to ganger daglig hele året. Pasientene hører til gruppen ”hard to treat”-

pasienter, dvs. brukere som ønsker hjelp for sin misbruksproblematikk, men som er vanskelig å hjelpe tilstrekkelig 
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i den konvensjonelle behandling med peroral metadon. Evalueringen konkluderer med at ordningen har været svært 

positiv i forhold til å forbedre rusbrukerens sosiale situasjon, begrense sidemisbruket av illegale stoffer, redusere 

kriminalitet og risikoatferd. Den psykiske helsen ser ut til å forbedres, mens flere får konstatert fysiske sykdommer, 

da brukerne har daglig kontakt med helsepersonell og derigjennom får tilbud om regelmessig undersøkelser og 

behandling. Dette ser ut til å påvirke egenvurderingen av fysisk helse i negativ retning, bl.a. fordi energinivået er 

langt lavere enn for befolkningen generelt, noe som ikke endres så lenge heroin inntas.  Det er et relativt stort antall 

brukere som skrives ut av behandlingen, særlig de mest belastede misbrukere. Frafallet er på linje med situasjonen i 

Sveits – og er på linje med frafallet i konvensjonell substitusjonsbehandling.  

 

Heroin i tablettform 

Det er noen misbrukere av heroin som ikke kommer inn i heroinassistert behandling i de landene som tilbyr dette. 

Dersom det er ønskelig at disse brukere skal inkluderes i ordningen, så anbefaler evalueringen fra Danmark at 

ordningen utvides med å tilby heroin i tablettform. Det vil være grunnlag for å bruke tabletter, dersom injeksjon 

ikke er mulig på grunn av brukers skadede årer, hvis omstilling av brukerne til metadonbehandling ikke er nok, 

eller hvis brukeren ønsker å være i heroinbehandling, men ønsker å avslutte sin injeksonspraksis. Det vil dessuten 

være grunnlag for å anvende tablettformen til kroniske heroinmisbrukere som ikke injiserer, f.eks. misbrukere av 

røykeheroin. Sveits har lengst erfaring i Europa med heroin i tablettform. 

 

Veien videre 
Når det gjelder veien videre, så må det tas hensyn til at russituasjonen er i endring. Vi vet at rusmiddelbruken og 

markedene for disse stoffene er i ferd med å endre seg. Cannabis er fortsatt det mest brukte illegale stoffet, 

heroinbruken er på vei ned og amfetaminbruken på vei opp. Metamfetamin har i stor grad har overtatt 

amfetaminmarkedet i Norge. Ved akutt påvirkning kan (met)amfetamin forårsake psykotiske tilstander preget av 

paranoide vrangforestillinger med syns- og hørselshallusinose, agitasjon, forvirring og angst. Personalet ved helse- 

og sosialtiltak melder om atferdsendring i brukergruppen med mer agitasjon og psykoser, hvilket er vanskelig å 

håndtere innenfor rammene av våre tiltak. 

 

Antall narkotikautløste dødsfall ser heldigvis ut til å være på vei ned.  

 

Vi har fått en økende populasjon av eldre personer med rusmiddelavhengighet, som vil si at de i tillegg til vanlige 

aldersbetingede sykdommer også har forhøyet risiko for somatiske sykdommer som følge av langvarig 

rusmiddelbruk og vanskelige livs- og levekår (hepatitt, HIV/AIDS, nyresvikt, skrumplever, leversvikt, 

lungesykdom, ulike typer kreftsykdommer, med flere).  

 

Vi kjenner i tillegg til mange risikomomenter for overdoser og overdosedødsfall. Gjennom overedoseprosjektet 

jobber det for å implementere tiltak i det ordinære hjelpeapparatet for forebygging av og oppfølging etter 

overdoser.  

 

En viktig risikofaktor for overdosedødsfall er injisering av opioider. Gjennom Switch-prosjektet er det et tett 

samarbeid med alle parter på rusfeltet for å endre brukernes vaner fra injisering til røyking av opioider bl.a. 

gjennom opplæring og utdelinga av folie til røyking. Atferdsendring krever imidlertid langsiktig arbeid på mange 

arenaer. Å kunne bruke Sprøyterommet som en slik arena hadde vært meget verdifullt. Det er lagt til rette for 

røyking på Sprøyterommet, men det kreves en lovendring for å ta dette i bruk. Mange dør alene hjemme og mange 

har ulike stoffer i kroppen når de dør. Det er et økende blandingsmisbruk, og et økende misbruk av 

sentralstimulerende midler blant rusmiddelavhengige. Sprøyteromsloven begrenser bruken til kun å gjelde 
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injisering av opioider, slik at mange brukere ekskluderes fra å bruke det. Når vi vet at blandingsmisbruk gir økt 

risiko for overdoser er dette svært betenkelig.  

Utenbys rusavhengige er avskåret fra å bruke Sprøyterommet. De er ikke i kontakt med hjelpeapparatet i byen og 

de må injisere ute i det offentlige rom. Mange gjemmer seg bort og er vanskelig å finne og dermed er risikoen for 

overdosedødsfall større.  

Det ansees ikke som hensiktsmessig å opprette et kommunalt overdoseteam i Oslo, da dette vil bli en for sårbar 

modell. Det ambulante overdoseforebyggende arbeidet er godt ivaretatt av Uteseksjonen som systematisk og 

jevnlig patruljerer Oslo sentrum . Dessuten ivaretas etter vår oppfatning både overdoseforebygging og – håndtering 

godt innenfor eksisterende tiltaksapparat. Velferdsetaten har allerede gjennomgående gode rutiner både mht. 

forebyggende tiltak og oppfølging av brukerne - spesielt innenfor tjenester rettet mot de mest overdoseutsatte 

brukerne.  

 

Ved rusinstitusjonene blir det det gjennomføres hyppig romsjekk. Mange brukere har Nalokson nesespray og 

er/blir lært opp i bruk av dette. En del ansatte er allerede lært opp og resten skal læres opp i 2016. Ansatte 

gjennomgår årlig kurs i hjerte-/lungeredning (HLR). Det er gode rutiner for jevnlig informasjon om overdosefare 

til brukerne – spesielt i perioder med potensielt farlige rusmidler i omløp (variasjon i styrke, renhet etc.). Det 

jobbes generelt og kontinuerlig med brukernes motivasjon mtp rusreduksjon/-kontroll. Og det er en godt 

innarbeidet rutine å ringe AMK-sentralen 113 ved overdose. 

 

Et kommunalt overdoseteam vil muligens kunne fungere i mindre byer/tettsteder, men i Oslo ansees forholdene å 

være for store med 15 bydeler. Oslo har allerede et godt utbygd døgnåpent hjelpeapparat på Legevakten, med 

sengeplasser, sosial- og ambulant akutteam som har et ambulant rus/psykisk helseteam. En fremtidsrettet og robust 

modell for overdosearbeidet vil være å styrke dette apparatet ytterligere. 
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