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Kjært barn har mange navn 
«The devil is known by many names» 

 

Overdosedødsfall 

Akutt intoksikasjonsdødsfall 

Forgiftningsdødsfall 

Narkotika-utløst dødsfall 

Narkotika-indusert dødsfall 

Narkotika og/eller legemiddel-utløst dødsfall 
 (Narkotika-relatert dødsfall) 



Dødelig overdose! 

 

8/10 dødelige overdoser forårsakes av 
opioider (heroin, morfin, metadon mfl) 

 

Respirasjonshemning og oksygenmangel 

 

 



Hvem havner i overdosestatistikken? 

Dødsfall som ansees som forårsaket direkte av 
rusmiddel 

 Ingen annen mer plausibel forklaring enn rusmiddel 

Dødsfall hvor avdøde har gjennomgått 
obduksjon 

– Toksikologisk undersøkelse for påvisning av 
rusmiddel 

 



Tallgrunnlaget 

 
Ca 40.000 dødsfall i Norge per år 

– Dødsmelding-Dødsårsak-Dødsårsaksregister 
– Ca 3000 obduksjoner (75 pr 1000 døde) 

 

“Ukjent årsak” ca 5% (+/-2000) 
 

Overdoser (EMCDDA); 234 dødsfall i 2013 
85% obduksjon 
“Unge voksne” 20-40 år 

 



EMCDDAs indikator for overdosedød 

 
 Ulykkesoverdoser 

(narkotika og legemiddel) 
 Overdoser med suicidal 

intensjon 
 Overdoser med ukjent 

intensjon 
 Rusrelaterte dødsfall 

blant individer med kjent 
rusmiddelavhengighet 
hvor annen årsak ikke 
finnes (F-koder) 
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234 dødsfall  
i 2013 

4 typer dødsårsakskoder (15-64 år) 



Ulike definisjoner - ulike antall 

 

Totalt antall dødsfall 

Rus-relaterte dødsfall 

Narkotikarelaterte dødsfall 

Overdosedød m toksikologi 

«Ulykkes» overdosedød 

Dødsfall av «ukjent årsak» 

Feilkodede dødsfall som  
‘egentlig’ var en overdose 

EMCDDAs  overdosedød 



EMCDDAs indikatorvariabel for 
overdosedødelighet 

 En sammensatt variabel; med definerte koder 
 Benyttes som nasjonalt estimat for antall overdoser totalt 
 Egner seg til å følge trender over tid 

 
 Inkluderer overdoser med og uten intensjon 
 Inkluderer F-kodene 
 Estimatet beheftet med uunngåelig underrapportering 

 
 Summen av to siste pt gir antagelig et rimelig godt estimat 

for reelt antall overdoser i land der datagrunnlaget er av 
god kvalitet 400+ 

230+ 



Trender i 10 land med høyest overdose 
forekomst – EU+ Norge 

 

EMCDDA: European Drug Report 2015: Trends and Developments 

Cases per million population (15-64 yrs) 

EU- Nokså stabilt 
 
Danmark- Nokså stabilt 
 
Sverige- Tydelig økning  
Finland- Tydelig økning  
 
Norge- Tydelig nedgang 
 
Norden over EU-gj.snitt  



Norge Norge 

USA; høyere overdosetall 

Stater med flest 
overdoser i USA 
har opptil 5x 
forekomsten i 
Norge 

Alle stater ligger over 
EU-gj.snitt  



Sammenligninger 

  Europe vs USA? 

 

 

 

Norden? 

 

 

 Innad i et land over tid 

 

 



Overdosedødsfall 
 

Opioid 
Utenfor behandling 

Andre rusmiddel 

Suicid med opioid 

Metadon utenfor LAR 

Etter fengsel 
Sykdom og opioid 

En sammensatt gruppe 

Ca 250 

Behov for sammensatte og sammenhengende tiltak! 


