
Oppsummering fra det nasjonale 
læringsnettverket

Forebygging av overdosedødsfall etter     
   utskrivelse fra institusjon 
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Med fokus på oss selv 

• Redusere pasientskader  
• Lage varige strukturer  
• Utvikle god pasientsikkerhetskultur  
• 2012 – mandat – usikker forskning- 

overdose rapporter fra Oslo – Bergen –
Overdose teamet i Trondheim 



Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra 
rusinstitusjon
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Forebygge 
overdosedødsfall 

etter  utskrivning fra 
rusinstitusjon

Spesialistvurdering 
innen et døgn

Strukturert diagnostisk prosess, 
bruk av maler for innkomstnotat og 
andre aksepterte verktøy

Kriseplan •Kriseplan til i alle pasientene i 
målgruppen

•Informasjon om overdosefare og 
opplæring i førstehjelp 
•Overdosekort 

Informasjon til 
pasienten

•Utskrivningssamtale: Kriseplan og 
informasjon om overdosefare 
•”Time i hånden”

Sikre kritiske 
elementer ved 

utskrivning 



Overdosekort 



 App for kriseplan –Min Plan Norge

• Pasientenes egen kriseplan 
• For Iphone og Android 
• Gratis tilgjengelig 
• Norsk versjon utviklet av 

Sørlandet sykehus  HF i 
samarbeid med  
Pasientsikkerhets-programmet 

• Informasjonen eies av 
pasientene selv 



Pasientsikkerhetskampanjen avdekket    

• Manglende prosedyrer og manglende 
interesse  

• Klinikker med tilfeldige straffetiltak  
• Rigide strafferegimer 
• Ukjent med pasientenes rettigheter  
• Moralisme uten faglig tenkning 



Bunntekst

Oppslutning om tiltakene

• Praksisnært  
• Meningsfylte for personalet og pasientene.  
• Positivt og nyttig  
• Synergieffekter 
• Godt mottatt  
• Oppleves som meningsfullt og en ser at kampanjen kan 

redde liv. 
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Bunntekst

Personalets opplevelse

• Kampanjen er godt mottatt  
• Tiltakene oppleves som meningsfulle. 
• Kampanjen kan redde liv.  
• Ansatte er tryggere i forhold til å ta samtaler om 

overdosefare.  
• Forebygging av overdosefare i system 
• Motiverende å se systematiske resultater og grafer 

underveis.  
• Kan observere om det er systematiske svikt som man bør 

gjøre en innsats for å forbedre.
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Bunntekst

Pasientenes opplevelse

• Givende å se responsen blant pasientene. 
• HLR -stort engasjement og mange sitter igjen med 

følelsen av at de har lært noe nyttig. 
• Tilbakemeldingen fra brukerne er at de føler seg 

tryggere på å gi HLR når de får praktisert. 
• Vi oppnår økt kunnskap, trygghet, samspill og 

relasjonsbygging. 
• Naloxon opplæring – ca 15 min 
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Har vi nådd målene som ble satt? Var det dette vi ønsket? 
 

• Øker pasienters rettigheter ! 
• Bedre kvalitet i behandlingen? ja ! 
• Reduksjon av overdoser? Nei  
• Flere overdoseutrykninger – bra eller 

dårlig! 





 
 

Tusen takk for oppmerksomheten    
 
 


