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I Sandnes og Stavanger døde 78 mennesker som direkte  
følge av narkotikabruk fra 2009 til 2015. Flere er begravd  
her på Lagård kirkegård i Stavanger. 
FOTO: RUNE VANDVIK, GRAFIKK: VIKTOR KLIPPEN

KILDER: DØDSÅRSAKREGISTERET/FOLKEHELSEINSTITUTTET, TRYGG TRAFIKK
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D
et verste tallet på 11 år: 
I 2015 døde 289 men-
nesker av heroinover-
doser. Til sammenlik-
ning døde «bare» 117 
i trafikken, det laves-
te tallet siden 1947. 
Narkotika–dødsfalle-
ne økte både i 2014 og 
2015.

– Dette er veldig 
trist, og en utvikling som ikke kan fortsette, sier 
helseminister Bent Høie.

Ingen vet hvorfor overdosedødsfallene øker 
igjen. Kanskje kom det flere partier med sterk 
heroin til Norge i disse årene? Kanskje hopet 
det seg opp med gamle og slitne stoffmisbruke-
re, der kroppene bare sa stopp? 

6489 døde på 40 år
Hvordan det gikk i fjor, vet vi ikke ennå. Over-
dosetallene for 2016 kommer først i november, 

når Dødsårsaksregisteret offentliggjør sin sta-
tistikk.

På 40 år har 6489 kvinner og menn omkom-
met av narkotika i Norge. De aller fleste dør av 
en overdose heroin.

Eivin Dahl begynte med sprøyter som 16–
åring, og husker godt sin første overdose:

– Det var helt jævlig. Jeg våknet opp i ambulan-
sen med mye folk rundt meg. Jeg var forvirret og 
motgiften svei som kaldt vann i blodet. Jeg ble 
så redd, jeg reiste hjem til mor og grein, husker 
39–åringen.

Eivin Dahl var på kjøret i 20 år. Han injiserte 
amfetamin, var oppe i dagevis og roet seg ned 
med heroin. Dahl solgte amfetamin for å finan-
siere eget forbruk. Den livsstilen ga ham lange 
fengselsstraffer for narkotika og vold.

– Vi var en vennegjeng på 14–15 fra Tjensvoll og 
Kvernevik. Nå er det bare seks igjen, sier Dahl. 

Gjengen festet hardt i helgene. De hadde pen-
ger fra gode jobber i oljå. Etter hvert ble helgene 
lengre og lengre, til det var helg hele uka.

– Mange døde av overdoser og noen kjørte seg 
i hjel, eller døde av andre årsaker, forklarer han 
om vennegjengen.

Men nå har Eivin Dahl holdt seg edru i fire 
år. Han jobber for brukerorganisasjonene A–
larm og ProLAR. Begge er nasjonale foreninger 
for pasienter i legemiddelassistert behandling 
(LAR).

Nå er han likemann
Dahl deler også ut flytende Metadon og Subu-
tex–tabletter til 80–90 daglige pasienter i Sta-
vanger. Dahl er likemann for to brukere og le-
der likemannsgruppen «Livet med LAR». En li-
kemannsgruppe består av mennesker som har 
levd et liv med rus, og som bruker sin erfaring 
til oppmuntrende samtaler med andre i samme 
situasjon.

– Hva er det viktigste man kan gjøre for å få 
ned overdosene i Norge?

– Ensom på perrongen, på vei hjem fra soning 
på Åna fengsel, da tenker en bare på hvor den 

Eivin Dahl  
husker godt  

sin første  
overdose:

– Jeg ble så 
redd, jeg reiste 

hjem til mor  
og grein,  

forteller han.  
Nå hjelper Dahl 

narkomane  
gjennom  

flere  
prosjekter.  

FOTO: FREDRIK

REFVEM
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neste dosen skal komme fra. En har sprukket al-
lerede, svarer Dahl. Han vil at brukere skal følges 
opp nøye, at offentlige instanser skal samarbei-
de bedre, og ikke la brukere vente et halvt år før 
de får behandling.

Dahl har veldig tro på likemannsgrupper og 
bofellesskap, der narkomane kan lære av hver-
andre. ProLAR jobber for å få til et lavterskeltil-
bud av Metadon og Subutex i Stavanger, der det 
ikke stilles så sterke krav til brukerne.

Heroindøden kom i 1976
Heroin er et opiod. Opioider er en fellesbeteg-
nelse på stoffer som kan binde seg til opioidre-
septorer, blant annet i sentralnervesystemet, 
hvor de gir smertestillende effekter. Heroin er 
smertestillende, det gir rus og sløret bevissthet. 
Men også kvalme, forstoppelse og hemming av 
pusterefleksen, som kan føre til døden.

Det første norske overdosedødsfallet ble re-
gistrert i 1976. Dødsfallene økte jevnt utover 
1980–tallet. I 1992 passerte det årlige dødstal-

let 100 mennesker. Fra da av fikk Norge fikk en 
flodbølge av narkotikautløste dødsfall, 200–300 
personer hvert år. 2001 ble det aller verste året: 
405 mennesker døde som følge av narkotika-
bruk, 327 menn og 78 kvinner, mange av dem 
unge.

80 prosent av overdoseofrene er menn. Først 
og fremst fordi flere menn bruker heroin. Og 
menn tar også dumme sjanser, som å skyte en 
dose uten å teste stoffet først. Menn ruser seg 
også gjerne alene. Kvinner er mer forsiktige og 
sosiale, de ruser seg sammen.

Fra år 2000 begynte kommunene med LAR 
(legemiddelassistert behandling). Det førte til et 
kraftig fall i antall overdosedødsfall. 

– LAR sparer 80 menneskeliv i året, anslår 
professor i medisin Thomas Clausen ved Senter 
for rus- og avhengighetsforskning i Oslo. Bru-
kerne fikk Metadon eller Subutex som en erstat-
ning for heroinen. Man erstattet et opioid laget 
av opiumsvalmuer (heroin) med syntetisk fram-
stilte opioder (for eksempel Metadon). 

Vi var en vennegjeng  
på 14–15 fra Tjensvoll  
og Kvernevik. Nå er det  
bare seks igjen. 
Eivin Dahl, tidligere  
narkotikamisbruker
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Noen dør av Metadon–overdoser også. Men 
vanlige doser av Metadon og Subutex gir ingen 
rus, medisinene tar bare vekk suget.

Klarer å bo med familiene sine
Kenneth Egeland injiserte heroin av og på fram 
til 2007. Til tross for misbruket, klarte han å hol-
de på jobben i Nordsjøen og familien i mange år. 
I dag er Egeland fylkesleder i ProLAR, med kon-
tor på Funkishuset i Sandnes sentrum. 

Han mener at LAR–programmet har vært en 
stor suksess. 

– 56 prosent av LAR–pasientene i Rogaland le-
ver nå vanlige liv med hjem og familie, forklarer 
Egeland. Han registrerer at miljøet har forandret 
seg mye de siste årene. Stavanger har alltid vært 
en amfetamin–by, mens Sandnes hadde mye he-
roin. Nå har nesten alle heroinbrukerne gått over 
på LAR.

Det som mangler, er mer penger til kommune-
nes rusomsorg, mener Kenneth Egeland.

– LAR tar det medisinske. Men en som slut-
ter med stoff, trenger bolig, jobb og ettervern, 
en hel pakke. Grunnen til at mange havner i ufø-
ret igjen, er ensomhet. De har ikke noe nettverk 
utenom rusmiljøet, sier han og peker på andre 
lands erfaringer: Land som har lykkes med å få 
ned overdosedødsfallene, for eksempel Østerri-
ke og Danmark, har brukt raust med penger. 

– Det trengs mye mer penger i norske kom-
muners rusomsorg. Hvis en heroinbruker får 
18 måneder i fengsel, burde kommunen begyn-
ne umiddelbart med å lage en plan for hva som 
skjer når han kommer ut, sier Egeland.
– Hvordan kan dere kreve så mye, når dere selv 
valgte å ta stoffet?
– Avhengighet er en sykdom, og da må det følge 
penger med. Stoffet tar makten fra folk. Det er 
ingen som ønsker å bli narkoman og bo på gata. 
Alle har et personlig ansvar. Men det er god sam-
funnsøkonomi å redde folk fra å dø av overdose, 
svarer Eivin Dahl.

Vært i mange begravelser
Marte Kristin Helle er leder for det statlige Over-
doseprosjektet i Stavanger. Helle har jobbet i 
rusfeltet siden 2002, og gått i mange begravel-
ser til overdoseofre.

– Når brukere jeg har hatt en god relasjon til 
gjennom mange år dør, blir jeg satt ut, sjokkert 
og sint. Jeg ser sorgen til vennene og pårørende. 
Det er forferdelig. Vi må virkelig satse alt på å få 
ned antall dødsfall, sier Helle.
– Bør narkotika avkriminaliseres?
– Jeg har absolutt tro på å hjelpe heroinavheng- 
ige, ikke straffe, for å få ned overdosetallene.

Mange som jobber i rusomsorgen mener det 
samme. Og det har skjedd et stort politisk skifte 
i år. I januar virket avkriminalisering som et vel-
dig radikalt standpunkt, som bare Miljøpartiet 
De Grønne og Kristoffer Joner (Stavanger Ap) 
ville støtte. 

Men på vårens landsmøter gikk både SV, Sen-
terpartiet og Høyre inn for avkriminalisering av 
narkotika. Helseminister Bent Høie har snudd i 
saken. Tidligere gikk han inn for straff, nå tror 
han på behandling.

– Jeg er veldig glad for at Høyres landsmøte 
vedtok avkriminalisering, sier Høie.

Grunnen til at statsråden snudde, var at alle 

brukerorganisasjonene går inn for avkriminali-
sering. Høyres landsmøte vedtok: «I stedet for 
å straffe dem som tas for bruk og besittelse av il-
legale rusmidler til eget bruk, vil Høyre at de skal 
følges opp av helsetjenesten». 

Høyre–landsmøtet gikk også inn for lettere 
tilgang til LAR og at tunge rusmisbrukere skal 
kunne få heroin av det offentlige. 

Lærdommen fra Portugal
Norske politikere viser nå til gode erfaringer fra 
Portugal som avkriminaliserte narkotika. Lan-
det hadde et galopperende heroinproblem. I 
2001 ble alle former for narkotika avkriminali-
sert. Dette førte til en svak vekst i heroinbruken, 
fulgt av en langvarig nedgang som har fortsatt til 
i dag. Overdosedødsfallene har sunket fra over 
700 personer i året til under 100, opplyste for-
skeren Stuart Walton til Aftenbladet i februar. 

Fengselsopphold forandrer ingenting i livet til 
en heroinbruker, er også Marte Kristin Helles er-
faring. Bøter forandrer heller ingenting, de reg-
ningene legges bare på toppen av narkogjelda. 
I Portugal blir narkotika betraktet som et sosi-
alt og helsemessig problem, og det brukes store 
summer på behandling og rehabilitering av bru-
kerne.

Narkotika i større mengder er fremdeles ulov-
lig i Portugal. Men hvis du blir tatt for opptil ti 
dagers forbruk, risikerer du ikke fengsel. I ste-
det må du inn til samtale hos en «avskrekkel-
seskommisjon». Den er sammensatt av advo-
kat, lege og sosialarbeider, som vurderer om du 
er avhengig og trenger behandling, eller rehabi-
litering. Formålet er ikke å straffe, men å hjelpe 
den avhengige til å se framover.

– Portugal har oppnådd gode resultater. Etter 
valget skal vi utrede hvordan modellen fra Por-
tugal skal tilpasses norske forhold, sier helsemi-
nister Bent Høie.

Overdosene ved løslatelse
Når en heroinbruker kommer ut fra fengsel eller 
behandling, er faren for overdose aller størst. Av 
dem som dør i uka etter et avsluttet fengselsopp-
hold, dør 85 prosent av overdose. Grunnen er at 
toleransen for heroin er borte etter tre til åtte 
dager uten stoff. Når brukeren da blander den 
vanlige dosen heroin, fører det ofte til overdose. 

Den mest berømte nordmannen som har dødd 
av overdose, er et slikt eksempel: Joachim «Jok-
ke» Nielsen var frontmann i Jokke & Valentiner-
ne. Han sang om den gode festen og den herlige 
rusen – og angsten dagen derpå. Men på et tids-
punkt begynte Jokke med heroin. Flere ganger 
la han seg inn på avrusingsklinikker. Men hjem-
me i Oslo klarte han ikke å holde seg edru. På 
permisjon fra Tyrilikollektivet 17. oktober 2000 
døde Jokke av en overdose heroin, hjemme hos 
en venn, 36 år gammel.

Fra sprøyter til røyk
I Sandnes og Stavanger døde 78 mennesker 
som direkte følge av narkotikabruk fra 2009 til 
2015. Stavanger er blinket ut som én av ni byer, 
der det trengs ekstra statlig innsats mot overdo-
sedødsfall.

Marte Kristin Helle i Overdoseprosjektet sto 
bak den lokale handlingsplanen. Den er vedtatt 
av bystyret:

– Det trengs mye mer penger til norske kommuners rus- 
omsorg, sier Kenneth Egeland i ProLAR. Han har kontorsted 
i Funkishuset i Sandnes, der narkomane får gratis hjelp. 
FOTO: RUNE VANDVIK

En nøkkelring med 
pustemaske for  
gjenopplivning  
og nødnummer  
kan være forskjellen  
på liv og død.  
FOTO: JON INGEMUNDSEN
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Funkishuset i Sandnes  
jobber mot overdoser  
ved å gi omsorg og  
helsetjenester.

At så mange injiserer narkotika er en viktig grunn til  
at Norge har nest flest overdosedødsfall i Europa.  
FOTO: ALBEIRO LOPERA, REUTERS

FAKTA

Narkotikautløste 
dødsfall

Definisjon: Forskerne bruker 
begrepet «narkotikautløste 
dødsfall». Det er:

1. Brukere som uheldigvis tar 
en overdose. Dette er den klart 
største gruppen.

2. Selvmord ved overdose.

3. Dødsfall der det ikke er akutt 
overdose, men der langvarig bruk 
av narkotika likevel regnes som 
grunnen til at brukeren dør.

Fra 1976 til 2015 døde 6489 kvinner 
og menn av narkotikabruk i Norge.

De aller fleste familier  
i Norge er berørt av  
narkotikaproblemet,  
også vår familie.
Bent Høie, helse-
omsorgsminister



STAVANGER AFTENBLAD  ·  LØRDAG 13. MAI 2017MAGASIN8

hh 1. Prøve å få brukerne til å bytte ut sprøyter 
med å røyke heroin. Det er målet til det så-
kalte SWITCH–prosjektet, som ble startet i 
Sandnes. Noen brukere har skiftet, men an-
dre sier at røyking ikke gir den samme rus-
følelsen. 
hh 2. Få til bedre samhandling mellom forskjel-
lige instanser, spesielt når brukerne kommer 
ut fra fengsel. 
hh 3. Oppfølging med samtale etter overdose. 
Rehabiliteringsseksjonen i det røde huset 
ved Breiavatnet i Stavanger har fått en seng 
hvor overdoseofre kan hvile ut, med helse-
personell til stede.

I tillegg får brukerne utdelt Nalokson nesespray. 
Nalokson er en motgift mot heroin, som helse-
personell har brukt i alle år. Nå kan brukerne 
selv redde en kamerat som slutter å puste un-
der heroinrus.

Motsatt utvikling i trafikken
Fra 2013 til 2015 døde 451 mennesker på norske 
veier. I samme periode var det 789 narkotikaut-
løste dødsfall. Som grafen på sidene foran viser, 
er situasjonen totalt snudd de siste 40 årene.

I 1970 ble 560 mennesker drept på norske vei-
er. Hadde utviklingen fått fortsette, med tilsva-
rende dødstall i forhold til bilparken, ville 1600 
mennesker lidd trafikkdøden i 2015. Men med 
nesten fire ganger så mange kjøretøy på veiene 

døde altså «bare» 117 mennesker – blant annet 
fordi myndighetene har pøst inn penger på bed-
re veier, bedre trafikkopplæring og flere trafik-
kontroller. Spørsmålene melder seg: Hvordan 
kan man få en like god utvikling på narkotikaut-
løste dødsfall?

– Det er litt rart at overdosedødsfallene ikke 
har gått mer ned, etter all innsatsen. Vi håper å 
få til en liknende utvikling som vi har sett i tra-
fikkulykker, men det er et møysommelig arbeid, 
sier professor Thomas Clausen.

Statistikker kan ikke alltid sammenliknes fra 
land til land, men tallene viser at Norge lå på fjer-
deplass i flest overdosedødsfall per innbygger i 
Europa i 2015, og hadde nest flest i 2014. Bare 
Estland hadde flere det året. Overdosedødsfal-
lene i Estland knyttes til bruk av fentanyl, som 
er et veldig sterkt syntetisk opiod. Det var en 
overdose fentanyl som drepte artisten Prince i 
2016. Han prøvde etter alt å dømme å avvenne 
seg heroin ved å bruke syntetiske opioder.

Stavanger har også fått sitt første fentanyl–
dødsfall. En kvinne på Hundvåg trodde hun 
hadde kjøpt det beroligende legemiddelet Xa-
nax, på gata i Stavanger.

– Det dødsfallet satte en støkk i hele miljøet, 
spesielt fordi fentanylen ble solgt som noe an-
net, sier Marte Kristin Helle.

Nylig sendte politiet og Helsedirektoratet ut 
advarsel om at fentanyl igjen selges i Norge, ka-

muflert som Xanax. Som leder i likemannsgrup-
per i Stavanger innrømmer Eivin Dahl at han 
er veldig redd fentanyl. – Det er 20 til 50 gan-
ger sterkere enn heroin, og det har drept veldig 
mange i Europa og USA, sier han.

Hvorfor dør så mange?
– Norge har relativt få tunge stoffmisbrukere, 
men mange overdosedødsfall. Hvorfor er det 
slik?
– Det er større risiko for overdose når man injise-
rer, og det gjør man her i nord, svarer professor 
Clausen. I andre deler av Europa er det vanlige-
re å røyke heroin. I Nederland kom det innvan-
drere fra Østen, som brakte med seg en røyke-
kultur. Der er det 90 prosent røyking av heroin, 
og færre overdoser.
– Hvorfor injiserer vi mer i nord?
– Å ruse seg er noe man lærer og gjør i en sosial 
setting. Ettersom det ble injisering av heroin i 
Norge på 70-tallet, har det satt seg som kultur. 
Den trenden er vanskelig å snu, mener Thomas 
Clausen.

Blandingsmisbruk er en annen faktor som 
gjør at Norge ligger høyt på overdosetoppen. 
Noen sovepiller roer ned pusten, og det samme 
gjør heroin. Da kan pusten stoppe helt opp, og 
overdosen er et faktum. Den norske fyllekultu-
ren kan også spille en rolle. I Norge er det ofte 
akseptert å bli skikkelig full på fest, den kulturen 

– Jeg har absolutt tro på å hjelpe heroinavhengige, ikke straffe, for å få ned overdosetallene, sier 
Marte Kristin Helle, leder for Overdoseprosjektet i Stavanger. FOTO: JON INGEMUNDSEN

Brukerne får utdelt nesesprayen Naloksyn, som er motgift mot heroin.  
Det har reddet flere liv. FOTO: JON INGEMUNDSEN

Slik folie brukes til å røyke heroin. Ved røyking er det langt mindre fare  
for overdose.  FOTO: JON INGEMUNDSEN
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gjelder i narkomiljøet også. For å få best mulig 
rus, legger brukeren seg tett opp mot overdose.

Norge har en del eldre heroinbrukere. Og hvis 
du har brukt heroin i 20 år, pådrar du deg syk-
dommer som hepatitt, leverproblemer eller kols. 
Du er kanskje underernærte og har dårlig im-
munforsvar. Dermed øker risikoen for overdose. 

Spørsmål til helseminister Høie
Bent Høie har vært engasjert i rusomsorg siden 
lenge før han kom på Stortinget og seinere ble 
minister. Det ligger også en personlig grunn bak 
engasjementet.

– De aller fleste familier i Norge er berørt av 
narkotikaproblemet, også vår familie, sier Høie, 
uten å ville utdype. Helseministeren har besøkt 
mange institusjoner og møtt mange av de narko-
manes pårørende, som lever i frykt for dødelige 
overdoser. Han mener at familiene til brukerne 
ofte møter mer motstand enn hjelp i det norske 
systemet.

– Narkotikaavhengige fikk fulle pasientrettig-
heter så seint som 2004. Men det henger en del 
dårlige holdninger igjen i systemet, som at bru-
kerne er skyld i sitasjonen selv. De møtes med en 
annen holdning enn andre pasienter, sier Høie.

Helseministeren vil bruke 2,4 milliarder kro-
ner mer på rusomsorg fram til 2020. Dette er 
penger som går til kommunene. Han er litt frus-
trert over at kommunen med de verste overdo-

setallene – Oslo – ikke brukte alle pengene de 
fikk i 2016.

Én av overdosene
«Per» var bestekameraten til Eivin Dahl. De to 
hang alltid sammen. 

– Per var veldig intelligent, han var en slags 
evighetsstudent. Han var liten av vekst, så jeg 
måtte passe på ham, husker Dahl.

I begynnelsen fikk de to kompisene mye bank, 
de eldre narkomane lurte dem og stjal pengene 
deres. Men Eivin tøffet seg opp. Han skjønte at 
han måtte forandre seg, og slå knallhardt tilba-
ke.

– Per var mer på heroinkjøret enn meg. Vi 
skulle reise til Spania, der moren hadde en lei-
lighet og Per kunne roe ned misbruket. Men jeg 
kom i fengsel, og Per reiste ned med noen andre. 
Der tok han en overdose, samtidig som han fikk 
en dødelig indre blødning. Det var utrolig trist, 
sier Dahl.

Per ble begravd på Lagård kirkegård i Stavan-
ger. 

Ett av 6489 ofre.

Kilder

Europeisk overvåkingssenter for 
narkotika og narkotikamisbruk: 
«Europeisk narkotikarapport – 
Trender og utvikling 2016».

Ellen J. Amundsen: 
«Narkotikautløste dødsfall», 
Statens institutt for 
rusmiddelforskning 2015.

Helsedirektoratet: «Nasjonal 
overdosestrategi 2014–2017  
– Javisst kan du bli rusfri  
– men først må du overleve».

Thomas Hoffmann: 
«Avkriminalisering av narkotika er 
en suksess i Portugal»  
i Forskning.no.

Tine Dommerud: «Norge har flest 
overdosedødsfall i Norden»  
i Aftenposten.

Harald Birkevold: «Den gode 
rusen», intervju med rusforsker 
Stuart Walton i Stavanger 
Aftenblad.

Folkehelseinstituttet: 
«Narkotikautløste dødsfall  
i Norge 2015».

– Økningen i overdosetall er en utvikling som ikke kan 
fortsette, sier helseminister Bent Høie. 
FOTO: JON INGEMUNDSEN

Professor  
dr. med. Thomas 
Clausen mener  
at mye injisering 
av heroin,  
blandings- 
misbruk og  
mange brukere  
i 40–årene bidrar 
til at Norge har 
mange over- 
doser.  
FOTO: KRISTIN  
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