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Bakgrunn
 Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, 

Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi

 Strategien ble formelt igangsatt i 2014 og skal vare ut 

2017

 Da Stortinget vedtok forslaget i Se meg! i 2013, 

valgte politikerne enstemmig å legge til grunn en 
langsiktig nullvisjon for overdosearbeidet
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Dødsfall på tre 
folkehelseområder

 Trafikken – dødstall på topp 1970

 Påskefjellet – dødstall på topp 1967

 Overdosefeltet – dødsfall på topp 2001
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Diskusjoner for nær 50 år siden:
 1960-tallet; omfattende diskusjoner om 

trafikkdødsfallene

 Prisen å betale for moderne biltrafikk?

 Uavvennelig?

 Må biltrafikken begrenses?

 Omfattende diskusjoner om påskeskiløping etter 1967

 Prisen å betale for skiløping i høyfjellet?

 Uavvennelig?

 Må påskeskiløping begrenses?
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Trafikkdødsfall
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1970 til i dag:
Omfattende forebyggende tiltak på 
alle områder som angår trafikken

2002: Nullvisjonen
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«Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en 
visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte 

og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen».
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Nasjonal tiltaksplan 
for trafikksikkerhet på veg 2014 - 2017

 Fjerde tiltaksplan på trafikksikkerhetsområdet

 122 tiltak

 Egne planer for alle fylker

 813, 3 mill kroner til 

trafikksikkerhetstiltak på 

Statsbudsjettet
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Hvordan har det gått?
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2015

Norge er et av verdens 
mest trafikksikre land
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1967 – den store ulykkespåska –
18 mennesker døde i påskefjellet

Overdosekonferansen 2015 Bergen 31 august



1969: 
Fjellvettreglene

«Etter denne påsken satte Norges Røde Kors og Den Norske 
Turistforening ned et utvalg som skulle drive forebyggende 
arbeid. Som et resultat av dette ble kampanjen «Aksjon 
fjellvett» lansert under mottoet «Velkommen til fjells – men 
ta ansvaret selv»».                                                 

(Wikipedia).
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https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_R%C3%B8de_Kors
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_Norske_Turistforening


Målet med fjellsikringsarbeidet: 
Vi skal kunne ferdes i fjellet uten å miste 
livet – en nullvisjon
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2015

Svært få mennesker 
dør i påskefjellet; 

i påska 2015 døde ingen
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1966: Det moderne narkotikaproblemet
“kommer til” Norge 



Omfattende diskusjoner –
målet ble NULLTOLERANSEN

 Narkotikabruk hører ikke hjemme i det norske 
samfunn, det kan bekjempes og utryddes

 Rusfrihet er målsetting for alle tiltak

 I tiltakene skal vi i ikke snakke om rus, rusing og 
rusmidler – slikt prat kan forårsake tilbakefall
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Narkotikautløste dødsfall 1976-2013; totalantall og kjønn
EMCDDA/Dødsårsaksregisteret/ICD10 – definisjon (Kilde SIRUS)
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Resultatet etter 50 års innsats

Norge et av landene i 
Europa som har 
høyest 
narkotikadødelighet
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Forslag til formulering av 
nullvisjonen på overdoseområdet

«Vi har en visjon om at samfunnet 
skal bistå brukere av illegale 
rusmidler på en slik måte at de 
ikke mister livet.»
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Fra nulltoleranse til nullvisjon
Overdosestrategien må:

Frigjøre seg fra nulltoleransens tvangstrøye

Bidra til å normalisere overdoseforebygging 
på linje med annen forebygging av dødsfall i 
samfunnet

 Integrere overdoseforebygging i den 
allmenne helsetjenesten 
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Overdosestrategiens motto 
favner den norske helheten

Ja visst kan du bli 
rusfri -
men først må du 
overleve

Overdosekonferansen 2015 Bergen 31 august



Suksessfaktorer i trafikk-
og i fjellsikkerhetsarbeidet

 Styrke brukerne

 Nært samarbeid med brukernes organisasjoner

 Omfattende opplæring

 Kommunale håndbøker, manualer, prosedyrer

 Varslingstjenester; værvarsel, snøvarsel, skredvarsel, veivarsel

 Bedre utstyr; ski, klær, sikkerhetsutstyr …bedre biler

 Bedre omstendighetene

 Bedre veier; kvistede og merkede løyper

 Utbygge nødhjelpen

 Fokus på redningsarbeidet

 Styrke forskning og evaluering

 Granskingskommisjoner for hver eneste dødsulykke

 Styrket kontroll på veiene

 Konkrete, tallfestede målsettinger
Overdosekonferansen 2015 Bergen 31 august



Overdosestraegiens oppgave er å oversette 
erfaringene fra andre innsatsområder 
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Vi har sprøytevettregler
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Vi har kameratredningskurs og 
naloksonopplæring
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Vi har en varslingstjeneste
VARSEL OM HØY OVERDOSEFARE

Sprøyterommet melder om en økning i antall overdoser på heroin denne 
uken. Det er grunn til å tro at heroin med høy renhetsgrad (sterk heroin) 
er i omløp i Oslo.

For å redusere overdosefaren kan du:

* Røyke heroinet i stedet for å injisere.

* Dele dosen og teste ut hvor sterkt heroinet er før du injiserer hele dosen.

* Ikke innta andre rusmidler i tillegg til heroin (spesielt metadon, alkohol 
og benzodiazepiner).

Ta vare på hverandre!

Ikke vær alene når du injiserer heroin.

Ved overdose, gi livreddende førstehjelp og ring 113.
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Vi har en god redningstjeneste
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Vi er i ferd med å få

kommunale «havarikommisjoner» etter OD

kommunale læringsnettverk etter OD

 automatisk varsling fra AMK til kommunale 
overdoseteam 0g lignende instanser etter OD
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Vi kom i gang alt for seint,
og vi har mye ugjort
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«Jeg kjenner henne jo, er hun død?»


