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Narkotikarelaterte dødsfall i fylkene, per innbygger 15-

64 år. 2012 

 



Opioid overdose dødsfall i Bergen 

2008 - 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Heroin 14 16 20 15 10 

Metadon 3 2 7 9 18 

Total 17 18 27 24 28 



Mai 2014 

 

«Helse Bergen 

varsler gransking 

etter en dobling av 

antall dødsfall med 

metadon. I 

Hordaland krevde 

stoffet flere liv enn 

heroin i 2012».  



«Føre Var», 

Stiftelsen Bergens-

klinikkene, våren 

2014. 

1. Jan 2011: 535 LAR – pas 

1. Jan 2015: 1 000 LAR -  pas 





Fokusområde I : Færrest mulig 

opioidavhengige utenfor LAR 
 

Redusert nyrekruttering 

 

Fjerne / begrense åpne russcener 

 

Lite marked for lekkasje 

 

Redusere antall overdoser 

 

 

 



Lavterskel LAR – M31 

• Åpnet 3. november 2015 

• Vurderingssamtale uten timeavtale i ukedagene 

• Rask innhenting av dokumentasjon 

• Oppstart i løpet av få dager, ikke krav til rusfrihet 

• Suboxone og Metadon 

• Målgruppe: «Hard to reach» opioidavhengige 

• Ikke urinprøver 

• Ikke krav til rusfrihet før oppstart 

• Men må møte daglig, syv dager i uken 



Fokusområde II : Minst mulig 

lekkasje 

 

• LAR X 

• Innstramming av henteordninger for 

pasienter med dårlig rusmestring 

• Samarbeid med politiet 

• Skifte fra Metadon 5 mg / ml til 2 mg / 

ml 

 

 



Erfaringer fra M31 per 31.08.15 

• 100 brukere innom 

– 25 videre henvist til annen behandling 

• 36 startet i LAR 

– 24 på Metadon 

– 12 på Suboxone 

 

• Ingen alvorlige hendelser under 

opptrapping – det mest risikable har vært 

for langsom opptrapping = drop out 

 



Mindre heroin 

• "Det er blitt mye vanskeligere å selge dop etter 

at parken stengte", sier heroinselger Luis.  
– BT Magasinet lørdag 18. Oktober 2014. 

• Politiet: Heroin vanskeligere tilgjengelig 

• Kirkens Bymisjon og Straxhuset: De fleste er i 

LAR 

• HKH: Heroin ikke lenger dominerende rusmiddel 

• «Mor i parken»: Mindre heroin i omløp. Færre 

heroinavhengige, flere i LAR.  

• Endring i henvisninger til LAR 

 

 

 
 

  

 





Hvordan nå de resterende?  

• Spørreundersøkelse 

• Oppsøkende virksomhet 

 

• Mindre grad av kontroll?? 

• Morfinpreparat i behandling?? 

• Heroinassistert behandling??  

 

 


