
Ja visst kan du bli rusfri 

men først må du overleve 



Bakgrunn : 

Overdosesdødsfall 1977- 2013  
Kilde: FHI 
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Kilde: EMCDDA / FHI 
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Bakgrunn: 

Et internasjonalt folkehelseproblem 
Kilde: UNODC 

Verden: 

200 000 registrerte overdosedødsfall 

hvert år 

 

Europa: 

7000 registrerte overdosedødsfall hvert år 
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Politisk prosess 
Strategien ble  

foreslått i Stortingsmelding Se meg! i 2012 

enstemmig vedtatt av Stortinget i 2013 

gitt som oppdrag til Helsedirektoratet i 2013 

lansert av statsråd Høie i mars 2014 

 

Strategien varer ut 2017 

10 million kroner årlig bevilgning 
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Hovedmål for strategien 

 Nedgang i antallet dødelige overdoser år for år - med 

langsiktig nullvisjon 

 

 Sikre utarbeidelse av lokale handlingsplaner i 

kommuner som har overdoser 

(=pilotkommuneprosjektet) 

 

 Tilleggsoppdrag: Nalokson forskningsprosjekt Oslo og 

Bergen 
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Stolpe 1 – langtids kulturendring 
 

 Tryggere inntak 

 

Forskningsgrunnlag: Overgang fra injeksjon til andre 
inntaksmåter reduserer dødeligheten dramatisk 

 

Tiltak: SWITCH your habits 
 

 Behandling 

Forskningen viser: LAR reduserer overdosedødeligheten betydelig 

Tiltak: Styrke lavterskel LAR 

 

 

 Øyeblikkelig hjelp 

Forskningen viser: Nalokson («motgift») forebygger effektivt død når opioidoverdoser har skjedd 

Tiltak: Utdeling av nalokson nesespray + opplæring i førstehjelp 
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Stolpe 2 - behandling 
 

 

 Tryggere inntak 

Forskningen viser: Overgang fra injeksjon til andre inntaksmåter reduserer dødeligheten dramatisk 

Tiltak: SWITCH your habits 

 

 Legemiddelassistert behandling 
 

Forskningsgrunnlag: LAR reduserer 
overdosedødeligheten betydelig 

 

Tiltak: Styrke lavterskel LAR 
 

 

 Øyeblikkelig hjelp 

Forskningen viser: Nalokson («motgift») forebygger effektivt død når opioidoverdoser har skjedd 

Tiltak: Utdeling av nalokson nesespray + opplæring i førstehjelp 
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Stolpe tre – øyeblikkelig hjelp 
 
 

 Tryggere inntak 

Forskningen viser: Overgang fra injeksjon til inhalering reduserer dødeligheten dramatisk 

Tiltak: SWITCH your habits 

 

 Behandling 

Forskningen viser: LAR reduserer overdosedødeligheten betydelig 

Tiltak: Styrke lavterskel LAR 

 

 Nalokson + HLR 
 

Forskningsgrunnlag:  
- Nalokson («motgift») hindrer effektivt død når 

opioidoverdoser har skjedd 

- Normalt flere timer fra rusmiddelinntak til død 
 

Tiltak: Utdeling av nalokson nesespray + opplæring i 
førstehjelp 
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 sprøytebruk 
 blanding med benzo og  
 alkohol 

 
 injisering aleine 
 injisering av opioid av  
 ukjent styrke 
 
 rett etter døgnbehandling 
 uten LAR 
 rett etter soning 
 noe tid etter avsluttet LAR                                                                            

 

 

Faresoner 
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Christer fra 

 Petter Uteligger: 
«Jeg vil ikke  

dø … 

jeg er bare 

drittlei». 

 

«Jeg er ikke 

noe redd for å 

dø … jeg tenker 

ofte på det … 

litt hver dag». 
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www.stoppoverdoser.no 
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OD-dødsfall – en sjelden hendelse 

Norge: 
 

260 dødsfall årlig 
 

~ 5200 - 6500 ikke-dødelige overdoser årlig 
 

~ 4 000 000 injiseringsepisoder årlig 
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Nullvisjon på tre 
folkehelseområder 

 Trafikken 

 

 Påskefjellet 

 

 Narkotikabruk 
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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». 
 

(Fra Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014) 
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Visjon for fjellsikringarbeidet:  
Vi skal kunne ferdes i fjellet uten å miste livet  
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Fra nulltoleranse til nullvisjon 

«Vi har en visjon om at samfunnet  

skal bistå brukere av illegale rusmidler  

på en slik måte  

at de ikke mister livet av overdose.» 
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Hvordan normaliserer vi overdoseforebygging 
som del av annet forebyggende folkehelsearbeid? 
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Vil vi lykkes i å redusere antall dødelige 
overdoser år for år fram mot null døde? 

 

 Hvilke forhold har vi ikke herredømme over? 

 

 Hva er «værvarslet»  utenfor landets grenser? 

 

 Hvilke forhold har vi mulighet til å kontrollere? 
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Overdosestrategien etter 2017 
 

 Overføre erfaringer fra pilotkommunene til resten av 

kommunene som har overdosedødsfall 
 

 Handlingsplaner mot overdose i alle kommuner som er 

rammet 
 

 Videre utbygging av naloksonprosjektet 
 

 Sikre tilgang på brukerutstyr 
 

 Identifisere områder der det trengs nasjonale 

anbefalinger 

 Finne nasjonal og regional styringsmodell når 

strategiperioden er slutt 
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En langsiktig 
utfordring 

Bidra til  

endring av brukerkulturer  

i retning av tryggere inntaksmåter  

av illegale rusmidler 
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Virksomhetsledermøte KoRus 19 oktober 2016 



Kan vi på sikt tenke oss en slik  
nullvisjon for skadereduksjon? 

«Vi har en visjon om at samfunnet  

skal bistå brukere av illegale rusmidler  

på en slik måte  

at de ikke mister livet eller blir alvorlig 
skadd av sitt rusmiddelbruk?» 
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