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 2 delt oppdrag  

• 3-årig pilotprosjekt Oslo & Bergen 2014-16 
 

• Formålet 
1. Etablering av kameratredning med nalokson 

nesespray 

2. Evaluering før eventuell videreføring 

 

• SERAF samarbeid med kommunene, 

HDir, ambulansetjenesten, FHN og 

farmaindustrien v/ DnE 



Hovedmålgruppen 

• Alle interesserte i Oslo & Bergen: 

 

1. Hovedfokus på mennesker med langvarig 

sprøytebruk utenfor behandling 

 

2. Pasienter i spesialisthelsetjenesten 

 

3. Fengselsinnsatte ved løslatelse 

 

 



Tiltak: opplæring 
• Samtale om overdoser: 

– forebygging, kjennetegn, førstehjelp 

 

 

Ring ambulanse  Gi pustehjelp 

Stabilt sideleie & videre observasjon 

Gi nalokson 



Tiltak: nalokson nesespray 

• SLV godkjent til prosjektformål, i påvente 

    av bedre egnet løsning  



Opplæring av ansatte 

• Alle profesjoner 

• «Kursleder-kurs» 

– 2 timers opplæring 

– I tråd med erfaringer  

fra internasjonale kurs 

 

• Mer enn 400 ansatte  

fikk opplæring    



Utdeling og opplæring 
Oslo: 

• Prindsen 

• Uteseksjon 

• Hybelhusene 

• Sykepleie på hjul 

• Frelsesarmeen 

• Kirkens Bymisjon 

• Tyrili Kampen 

• OUS, Avdeling Rus og 

Avhengighet 

• Lovisenberg sykehus 

• Oslo & Bredtveit Fengsel 

 

 

 

 

Bergen: 

• Strax-huset 

• Kirkens bymisjon 

• MO Nesttun 

• Politiets task-force for 

åpne russcener 

• Bergensklinikkene 

• Bergen fengsel 



Hovedutfallsmål  

• Grad av nalokson tilgjengelighet 
 

• Antall påfyll og redninger (selvrapport) 
 

• Antall ikke-dødelige overdoser (ambulanse 

journal) 
 

• Antall dødelige overdoser 

(dødsårsaksregister) 



Resultater 

• Mer enn 1000 spray delt ut i Oslo og 

Bergen  

 

• Mer enn 200 brukt ved overdoser, i mer 

enn 90% av tilfellene med ønsket effekt: 

våknet og overlevd 

 

• Ca. halvparten trengte kun 2 av 5 doser 



Topp 3 utdelingssteder 

114 304 

516 

 



Videre evalueringen 

• Første publikasjon forberedes: 

implementering og dekningsgrad 

 

• Ambulansedata kommer inn for Oslo  

– utviklingen i ca. 650 ikke-dødelige overdoser 

analysers i høst 

 

• Spenning knyttet til høst 2016 når OD tall 

for 2015 offentliggjøres 



Veien videre  

2015 

• Konsolidere utdeling i lavterskel tiltak 

• Trappe opp sykehusene & fengsel 

• Igangsette bruker-trener-bruker tiltak 

 

• 2016: Planlegge skifte til enda bedre spray  

 

• 2017: Planlegge nasjonal utvidelse? 
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