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Sammendrag
Denne rapporten er skrevet av SERAF (Senter for rus- og
avhengighetsforskning) i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) på
oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten sammenstiller kunnskap om
overdosedødsfall som kan tilskrives andre rusmidler enn opioider. I rapporten,
er også andre dødsfall enn overdoser beskrevet, og disse omtales som ”ikkeopioide rusmiddelrelaterte dødsfall”.
Rapporten viser at både nasjonalt og internasjonalt er majoriteten av
overdosedødsfallene knyttet til opioider. I Norge er fire av fem
overdosedødsfall (81 %) forårsaket av opioid-inntak, herunder heroindødsfall.
Denne rapporten omtaler derfor en mindre del av overdosedødsfallene.
Dødsfallene beskrevet i rapporten omfatter dødsfall etter bruk av
sentralstimulerende stoffer (6 %), andre stoffer, inklusive PMMA, GHB og
blandingsforgiftninger, (3 %) og dødsfall i en heterogen gruppe
rusmiddelavhengige, hvor dødsårsak ikke sikkert kan tilskrives en overdose
(10 %).
Dataene i den foreliggende rapporten viser at gruppen ikke-opioide dødsfall
utgjør en liten andel av totalt antall overdoser. Toksikologiske analyser utført i
blodprøver tatt ved obduksjon viser at det er en betydelig forekomst av
samtidig bruk av flere rusmidler. I gruppen med utilsiktede overdoser
(«forgiftning som følge av ulykke»), utgjør amfetaminer den største gruppen,
men også for disse dødsfallene ses ofte samtidig bruk av flere rusmidler, og i et
stort antall saker i kombinasjon med opioider.
Basert på data som denne rapporten har tilgang til finner man ingen klare
forskjeller mellom de som dør i opioide dødsfall og ikke-opioide dødsfall med
hensyn til alder (gjennomsnittsalder ca 36 år). En større andel av de ikkeopioide dødsfallene skjer i annet fylke enn Oslo/Akershus, sammenliknet med
de opioide dødsfallene. I de ikke-opioide dødsfallene blir det i gjennomsnitt
påvist færre stoffer i blodet ved obduksjon enn blant de opioide dødsfallene.
Det var ikke mulig å identifisere GHB dødsfall utfra tilgjengelige datakilder. Det
var i flere saker registrert funn av GHB i blodprøver, men fordi GHB kan dannes

som ledd i forråtnelse i kroppen etter dødsfallet, vil man ved å påvise GHB i en
prøve fra en død person, ikke nødvendigvis kunne vite om GHB er inntatt
Det ble gjort en egen vurdering av dødsfall hos personer under 25 år for å se
om det er nødvendig med egne intervensjoner ovenfor denne aldersgruppen.
Disse dødsfallene utgjorde en svært liten andel av alle rusmiddelrelaterte
dødsfall i perioden. Også blant de under 25 år gjorde vi en sammenligning
mellom opioide og ikke-opioide dødsfall. De ikke-opioide dødsfallene hadde
her en gjennomsnittlig lavere alder og flere dødsfall fant sted utenfor
Oslo/Akershus. Dette ligner på resultatene for hele alderspennet.
Mange av de som dør blant kroniske amfetaminbrukere dør tidligere enn
forventet ut fra gjennomsnittlig levealder, og dør ikke direkte av sin rusbruk,
men av andre ikke naturlige årsaker (ulykker, selvmord og mord) eller av det
som i dødsårsaksstatistikken vil karakteriseres som «naturlige dødsfall» (f.eks.
hjerte/kar-sykdom).
På denne bakgrunn er det også inkludert en litteraturgjennomgang i rapporten.
Litteraturgjennomgangen viser at sentralstimulerende stoffer i liten grad
medfører død som følge av klassisk overdosering. Dødsfall knyttet til bruk av
sentralstimulerende stoffer kan skyldes underliggende eller ervervet hjerteeller karsykdom eller død som følge av fatale ulykker. Dette fordi stoffene
medfører redusert dømmekraft, kritikkløshet, økt sjansetaking og dermed økt
ulykkesrisiko, under akutt rusmiddelpåvirkning.
Denne rapporten viser at fokus på å forebygge dødsfall av opioider er en riktig
prioritering, slik dagens nasjonale overdosestrategi gjør. Dette fordi opioide
dødsfall utgjør den største gruppen av overdosedødsfall og mange av disse vil
det være mulig å forebygge. Videre forskning på disse dødsfallene og på gode
forebyggingsstrategier er viktig å videreføre i fremtiden.
Forskning på dødsfall blant (met)amfetamin(mis)brukere og dødsfall der disse
stoffene påvises bør imidlertid også finne sted, og økt fokus på denne gruppen
vil være viktig. Disse brukerne har også en betydelig økt dødelighet
sammenliknet med normalbefolkningen. Fokus bør imidlertid være på også
andre risikofaktorer og dødsmåter enn ved inntak av opioider, og «overdose»

vil i mindre grad være relevant dødsårsak. Materiale til forskning på disse
stoffene er i dag lett tilgjengelig ved FHI og SERAF.
Det er en stor utfordring å nå brukere av sentralstimulerende midler med selv
de best tilpassede intervensjoner. Mange av brukerne er ikke å finne i
tradisjonell rusbehandling. En god strategi er å øke fokus på forebyggende og
behandlende tiltak til brukere av (met)amfetamin der disse faktisk kommer i
kontakt med det offentlige. Dette kan være i forbindelse med anholdelse ved
overtredelse av veitrafikklovens § 22 om kjøring i ruspåvirket tilstand, ved
innleggelser i somatisk sykehus eller i psykiatrien, eller på skadelegevakter. Økt
fokus på analyse av rusmidler som ledd i utredning vil være viktig for å kunne
avdekke slik bruk. Det bør også settes inn tiltak for å kartlegge somatisk helse
og gis veiledning og råd for å motivere denne gruppen personer til deltagelse i
rusbehandling.

Hovedpunkter
 Overdoser med andre stoffer en opioider utgjør en mindre andel av
overdosedødsfallene. Andelen og antallet har vært relativt stabilt de siste
årene
 Dødsfall som følge av bruk av amfetaminer kan ofte skyldes
underliggende hjertesykdom eller kombinasjonsbruk med andre
rusmidler, og ikke overdose av amfetaminer i seg selv
 Blant rusmiddelrelaterte dødsfall klassifisert som ikke-opioide dødsfall,
hvor sentralstimulerende stoffer antas å være dødsårsak, er det i en
betydelig andel av sakene også påvist opioider
 Den økte dødeligheten som ses hos amfetaminbrukere er ofte knyttet til
økt ulykkesrisiko fordi stoffene medfører redusert dømmekraft,
kritikkløshet og økt sjansetaking under akutt rusmiddelpåvirkning
 Det har vært en forbigående «epidemi» med dødsfall som følge av
PMMA i Norge
 Det har ikke vært mulig å tallfeste antall dødsfall som skyldes GHB ut fra
tilgjengelige data. Det bør etableres forskningsprosjekter som kan bidra
til å fremskaffe kunnskap om omfanget av slike dødsfall
 Dødsfall som følge av bruk av «nye psykoaktive stoffer» (NPS) ser ut til å

være sjelden, til tross for at det årlig kommer stadig nye stoffer på
markedet. Et få-talls slike har blitt rapportert i Norge. På grunn av
utfordringer med å påvise slike nye stoffer, kan det foreligge en
underrapportering av denne typen dødsfall
 Tiltak for å forebygge rusmiddelbruk, psykisk sykdom og somatiske
helsekomplikasjoner hos brukere av sentralstimulerende midler bør
settes inn på arenaer der det offentlige faktisk møter brukerne
 Hovedfokus på opioide overdoser i overdosestrategien er rett
prioritering
 Forskning på ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall i Norge bør økes ut
over det som skjer i dag

Forklaring på forkortelser/begrep brukt i rapporten
ADHD – attention deficit and hyperactivity disorder. Forkortelsen er vanlig å
bruke på norsk, men det norske navnet er “hyperkinetisk forstyrrelse”.
AIDS – Aquired Immuno Deficiency Syndrom. På norsk «ervervet immunsviktsyndrom», oftest en følge av HIV-infeksjon.
CNS – sentralnervesystemet.
DÅR – dødsårsaksregisteret. Dette er et sentralt helseregister, administrert av
FHI.
EMCDDA – The European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. De
europeiske narkotikaovervåkningsmyndighetene.
FHI – Nasjonalt folkehelseinstitutt.
GHB – gamma-hydroksybutyrat. Et sederende syntetisk stoff. GHB kan også
dannes under nedbrytningsprosesser i kroppen etter dødsfallet.
ICD – The International Classification of Disease. Verdens helseorganisasjons
offisielle diagnosekodesystem.
NPS – nye psykoaktive stoffer. Omfatter en rekke syntetiske stoffer med svært
lite enhetlig virkning og kjemi.
ODiO – Overdose i Oslo-prosjektet. Dette prosjektet ble gjennomført ved
SERAF i 2010 og omfattet en undersøkelse av alle overdoser i Oslo 2006-8.
OR – odds ratio – en statistisk metode for sannsynlighetssammenligning.
PMA - para-metoksyamfetamin. Et syntetisk sentralstimulerende stoff med høy
dødelighet. Dannes også i kroppen etter inntak av PMMA.
PMMA – para-metoksymetamfetamin. Et syntetisk sentralstimulerende stoff
med høy dødelighet.
QTc – korrigert QT-overledningstid i hjerte. Et mål på hjertets ledningsevne.
Påvirkning av dette vil kunne føre til hjerterytmeforstyrrelser og død.
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.
SD – Standard deviation (sier noe om spredningen til dataene)
SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning.
SMR – standardisert mortalitetsrate - en statistisk metode for beregning av
dødelighet.

Figurer og tabeller i rapporten
Figur 1 og 2 – Side 7-8: Alle overdosedødsfall i perioden 2003-2013. Figurene
viser utviklingen i overdosedødsfall i Norge over tid (2003-13) tall fra SIRUS.
Opioid-relaterte dødsfall står for 81 % av alle dødsfallene i perioden.
Figur 3 – Side 16: Antall stoffer påvist i blod per sak for de ulike gruppene
definert som ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall.
Figur 4 – Side 20: Andel under 25 år blant totalpopulasjonen, blant de opioide
dødsfallene og blant de ikke-opioide dødsfallene.
Tabell 1 – Side 12: ICD-10 koder for «overdoser og rusmiddelrelaterte dødsfall»
i henhold til EMCDDAs definisjon1.
Tabell 2 – Side 15: Karakteristika ved opioide vs. ikke-opioide dødsfall i ODiOprosjektet.
Tabell 3 – Side 17: Prosentvis påvisning av ulike rusmiddelgrupper1 blant de
ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfallene.
Tabell 4 – Side 18: Sammenligning av medvirkende dødsårsak blant ulykker og
selvmord.
Tabell 5 – Side 19: Sammenligning av opioide og ikke-opioide dødsfall når det
gjelder kjønn, alder ved dødsfallet, fylke og antall ulike stoffer påvist i sakene.
Tabell 6 – Side 19: Selvmord blant de ikke-opioide og opioide dødsfallene.
Tabell 7 – Side 20: Sammenlikning av opioide og ikke-opioide dødsfall blant
gruppen under 25 år.
Tabell 8 – Side 21: Hvilke fylker de ulike dødsfallene med PMMA fant sted.
Størst andel fant sted i Oslo og Hordaland, men det ses enkelt-dødsfall spredt
over ulike deler av landet.
Appendix I – Side 39: Inndeling av stoffer i stoffgrupper.
Appendix II – Side 40: Bostedsfylke (folkeregister adresse) og dødsfylke.
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1. Innledning
SERAF er bedt om å sammenfatte forskningskunnskap nasjonalt og
internasjonalt om overdoser og øvrige rusmiddelrelaterte dødsfall som ikke er
forårsaket av opioider, og som er relevant for den norske nasjonale
overdosestrategien. Dette arbeidet har blitt gjort i samarbeid med FHI.
I overdosestrategien heter det: «Narkotikadødsfall, eller overdosedødsfall er et
alvorlig helseproblem i Norge. Det skal jobbes for gradvis å redusere antallet
dødsfall, og målet er en null-visjon».
Fokus i den Nasjonale overdosestrategien er opioider og opioid-overdoser.
Antall opioid-overdoser i Norge har vært fallende de senere årene, men Norge
ligger fortsatt høyt opp på internasjonale statistikker som rapporterer antall
rusmiddelrelaterte overdosedødsfall per innbygger.
En utfordring når det gjelder ulike kilder som beskriver overdoser og øvrige
rusmiddelrelaterte dødsfall er ulik rapportering og begrepsbruk, samt
forskjeller i hvordan rusmidler vurderes, sammenliknes og klassifiseres. Ulike
begrep brukes om hverandre, uten at de alltid er klart definert. Forekomst av
overdosedødsfall i et land estimeres for eksempel etter gitte kriterier fra
EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions), men i
tillegg til overdosedødsfallene, vil rusmidler også kunne forårsake
rusmiddelrelatert død på andre måter.
I denne rapporten er skillet mellom overdoser og rusmiddelrelaterte dødsfall
presisert og diskutert. Ved bruk av ikke-opioider vil dødsfall i mindre grad være
forårsaket av overdoser, fordi stoffene har andre virkningsmekanismer enn
opioider og andre sentralt dempende stoffer. Ikke-opioider kan for eksempel
forårsake død som følge av trafikkulykker, vold, hjertepåvirkninger eller
hjerneblødning. For å kunne beskrive omfanget av dødsfall som skyldes
rusmiddelbruk, er det viktig at også andre dødsfall som ikke skyldes overdoser
diskuteres, og spesielt gjelder dette for dødsfall relatert til bruk av ikkeopioider.
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1.1 Oppgavedefinisjon/mandat
Oppdraget knyttet til rapporten er gitt av Helsedirektoratet ved seniorrådgiver
Martin Blindheim med følgende ordlyd:
«Sammenfatt forskningskunnskap nasjonalt og internasjonalt om
narkotikadødsfall som ikke er forårsaket av opioider som er relevant for
Nasjonal overdosestrategi»
I vår tolkning av oppdraget vil dette omfatte følgende dødsfall:
a) dødsfall fra amfetamin og metamfetamin (i mindre grad også andre
sentralstimulerende midler) – ikke medregnet PMMA
b) Poly-drug dødsfall og dødsfall fra andre stoffer (herunder PMMA, GHB og
muligens NPS). Disse sakene vil inkludere saker hvor det er også påvist
opioider, men i disse sakene er ikke opioidene angitt som dødsårsak
c) dødsfall som inngår i EMCDDAs indikatorvariabel for overdosedødsfall
men som i seg selv ofte ikke vil være bekreftede overdosedødsfall; de
såkalte F-kodene hos "etablerte" rusmiddelbrukere
Oppdraget er å se på ikke-opioide «narkotikadødsfall», altså overdoser og
øvrige rusmiddelrelaterte dødsfall av andre stoffer enn opioider, som er
relevant for Nasjonal overdosestrategi. For ikke-opioide dødsfall vil overdoser i
mindre grad være årsak til dødsfall sammenliknet med opioidene, og derfor vil
også dødsfall som skyldes andre årsaker enn overdoser beskrives.
Under et senere møte med Helsedirektoratet ble det presisert en særlig
interesse for ikke-opioide dødsfall blant personer under 25 år. Denne gruppen
har derfor fått en særlig plass i rapporten.

1.2 Begrepsavklaring
Ved dødsfall som følge av rusmiddelbruk benyttes en rekke ulike begrep, ofte
om hverandre og uten at begrepene er klart definert. Dette gjør at det kan
være vanskelig å avgjøre om ulike tall er sammenliknbare og hvilke type
dødsfall som er inkludert i ulike studier/rapporter.
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Definisjon av ulike begrep som benyttes når rusmiddelrelaterte
dødsfall omtales:
Narkotika – brukes om rusmidler og psykoaktive legemidler som kan forårsake
rus. Stoffene er oppført på «narkotikalisten». Denne betegnelsen vil ikke bli
brukt i rapporten fordi den oppfattes som unøyaktig og defineres, og oppfattes
ulikt.
Rusmiddel – psykoaktivt stoff som kan medføre rus.
Overdose – inntak av et stoff der mengden medfører en forgiftningsreaksjon,
som kan gi dødelig utfall.
Overdosedødsfall – dødsfall som følge av inntak av en høyere dose / «sterkere»
rusmiddel / legemiddel enn hva personen tålte på dødsdagen.
Narkotikautløste dødsfall / narkotikadødsfall / narkotikarelaterte dødsfall – er
en oversettelse av EMCDDAs begrep «Drug-induced deaths», et begrep som
også av EMCDDA oftest brukes synonymt med overdosedødsfall. EMCDDAs
«Drug-induced deaths» indikatorvariabel inkluderer også dødsfall forårsaket av
langvarig bruk av rusmidler, men hvor dødsårsaken ikke nødvendigvis er en
overdose (F-kodene). Videre i rapporten vil begrepene «overdoser» og
«overdosedødsfall» benyttes i stedet for «narkotikautløste dødsfall».
«Overdoser» og «overdosedødsfall» skal altså gjennom hele rapporten forstås i
samsvar med EMCDDAs «Drug-induced deaths»-indikator.
Rusmiddelrelaterte dødsfall / rusmiddelutløste dødsfall – har samme definisjon
som «narkotikautløste dødsfall» overfor. «Narkotika» er et upresist begrep og
begrepene «rusmidler» og «rusmiddelrelaterte» vil derfor bli brukt videre i
rapporten.
Opioide dødsfall – rusmiddelrelaterte dødsfall forårsaket av opioider.
Ikke-opioide dødsfall – rusmiddelrelaterte dødsfall forårsaket av andre stoffer
enn opioider, for eksempel amfetaminer og andre sentralstimulerende stoffer.
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Presisering av begreper som er brukt i rapporten
I mandatet fra Helsedirektoratet er det bedt om en sammenfatning av
forskningskunnskap nasjonalt og internasjonalt om narkotikadødsfall som ikke
er forårsaket av opioider, som er relevant for Nasjonal overdosestrategi.For at
slik kunnskap skal være relevant for overdosestrategien, har gruppen diskutert
om det i utgangspunktet er ikke-opioide overdosedødsfall det har vært ønske
om at rapporten skal beskrive. Når det gjelder dødsfall som følge av ikkeopioider, vil imidlertid overdoser i liten grad være årsak til død, og situasjonen
kan ikke nødvendigvis sammenliknes med sitasjonen for opioider og andre
sentralt dempende stoffer. Hvordan et rusmiddel forårsaker død vil kunne
forklares ut fra virkningsmekanismene til stoffet. Sentralstimulerende stoffer
virker primært «indirekte» via kroppens egne signalsubstanser, og når disse er
«brukt opp» vil ytterligere doseøkning og høyere konsentrasjoner i blod ikke
nødvendigvis gi økt effekt – og overdosering vil ikke på samme måte være
relevant dødsårsak. Ved bruk av rusmidler vil noen av de akutte effektene være
kritikkløshet og redusert dømmekraft, og disse vil bidra til risikoatferd – altså at
personen tar sjanser (risiko) han/hun normalt ikke ville tatt. For
sentralstimulerende stoffer vil slike ruseffekter medføre at brukerne har økt
risiko for å være involvert i ulykker og voldelige hendelser og dermed økt fare
for skade og død.
Når gruppen har oppsummert kunnskapen om ikke-opioide dødsfall er dødsfall
som skyldes overdoser omtalt, men også dødsfall av andre årsaker. Dødsfall
som skjer som følge av bruk av rusmidler, uavhengig av virkningsmekanisme, vil
omtales som rusmiddelrelaterte dødsfall. Dødsfall hvor mengden stoff som har
blitt inntatt har vært vurdert av vesentlig betydning for dødsfallet, vil omtales
som overdosedødsfall.

1.3 Koding av overdoser
Ingen vet nøyaktig hvor mange rusmiddelrelaterte overdoser som finner sted i
et land i løpet av et år. Man kan likevel danne seg et godt bilde av forekomsten
av overdoser i land med god praksis for obduksjon av dødsfall av «ukjent årsak»
og som har registreringsrutiner av høy kvalitet for dødsfall i befolkningen. For å
finne estimater for antall overdoser som finner sted i befolkningen kan man
5

undersøke dødsårsakskoder (ICD-10 koder) som representerer
overdosedødsfall fra det nasjonale dødsårsaksregisteret. Det blir da de kodene
man velger å trekke ut fra registeret som blir tallgrunnlaget og ulike
kodeuttrekk vil gi ulike tall for forekomsten av overdoser. Det er derfor viktig å
standardisere uttrekksmetoden for overdosedødsfall, slik at når fenomenet
omtales i ulike sammenhenger baseres størrelsesorden og de nasjonale
estimatene på et veldefinert og avklart tallmateriale med en kjent definisjon og
inkluderte koder. I Europa har EMCDDA definert en indikatorvariabel som skal
gi et godt estimat på forekomsten av overdosedødsfall («Drug-induced
deaths») i en populasjon. Denne variabelen vil, dersom den brukes på samme
måte over tid i et land, kunne fungere godt for å monitorere endring av
forekomst over tid. Med forsiktighet kan man også sammenligne forekomsten
mellom land der kodepraksis og definisjon for uttrekk fra dødsårsaksregistrene
er sammenlignbare.
Alle slike uttrekk fra et register vil kunne føre til enten overestimering eller
underestimering av overdoser i forhold til det reelle og ukjente antallet
overdoser i befolkningen. En reell overdose kan bli vurdert i forbindelse med
obduksjon til å være et dødsfall som f.eks. kodes som en «hypotermi»
(nedkjøling) dersom vedkommende som døde finnes utendørs om vinteren.
Eller et dødsfall som egentlig er en følge av nedkjøling – uavhengig av
rusmidler, får diagnosen «overdose» fordi det påvises rusmidler i avdødes blod
ved obduksjon. I slike saker vil det kun være omstendighetene rundt dødsfallet
som kan avgjøre om dødsfallet kodes som det ene eller andre forholdet, men
disse omstendighetene vil det i en rekke saker ikke være mulig å framskaffe
informasjon om. Likevel vil en indikatorvariabel; altså en standard måte å
trekke ut dødsårsakskoder fra dødsårsaksregisteret, i en tid der kodepraksis
blant patologer og leger er «stabil» gi et rimelig godt estimat på forekomst og
ikke minst endring over tid av et fenomen som overdoser.
EMCDDAs indikatorvariabel inkluderer alle dødsfall som er kodet som
forårsaket av rusmiddelforgiftning uavhengig av intensjon. Det vil si at både
ulykkesforgiftninger og selvmord med rusmiddel er inkludert i indikatoren. I
tillegg er de såkalte F-diagnosene inkludert i variabelen, og dette er dødsfall
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blant kjente rusmiddelbrukere hvor dødsfallene ikke sikkert skyldtes overdose,
men hvor andre klare dødsårsaker ikke kunne fastslås. I sum antas det at
kombinasjonen av diagnosekoder som inngår i indikatorvariabelen gir et godt
estimat for forekomsten av overdoser i befolkningen.
Det er viktig å være oppmerksom på at kodegrunnlaget som inngår i EMCDDAs
indikatorvariabel for å estimere forekomst av overdoser i en befolkning, ikke
nødvendigvis er en god universell definisjon på hva en overdose er. En
«overdose» må defineres ut i fra hva som er målsettningen med prosjektet; for
EMCDDA er målsetningen å estimere nasjonal årlig forekomst av overdoser.
Dette innebærer at i EMCDDAs definisjon har man tatt høyde for at det å
inkludere kun kodene som eksplisitt er bekreftet som overdose vil gi et for lavt
nasjonalt estimat, og det er derfor lagt til dødsfallskoder i definisjonen som
skjer i «målgruppen» (de rusmiddelavhengige) men hvor dødsårsaken ikke er
bekreftet som en overdose (F-diagnosene). I sum gir denne indikatorvariabelen
da et bedre estimat for den reelle nasjonale årlige forekomsten av overdoser.

Alle overdosedødsfall i perioden 2003-2013
Opioider

Avhengighet (F-diagnoser/psykiatri)
91; 3 %
159; 6 %

298; 10 %

2304; 81 %
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Fig. 1 og 2. Alle overdosedødsfall i perioden 2003-2013. Figurene viser utviklingen i overdosedødsfall i Norge
over tid (2003-13) tall fra SIRUS. Opioid-relaterte dødsfall står for 81 % av alle dødsfallene i perioden.

1.4 Obduksjonsfrekvens
Obduksjonsfrekvensen i Norge er lav både for medisinske og rettsmedisinske
obduksjoner. Fra 2002 til 2010 har obduksjonsfrekvensen for medisinske
obduksjoner falt fra 5 til 3 %, mens den har ligget relativt konstant på 4 % for
rettsmedisinske obduksjoner [1]. Disse lave tallene tilsier at dødsårsaken i en
rekke saker ikke vil være basert på objektive funn, men antakelser ut fra syning
av lik og forhold knyttet til omgivelsene rundt dødsfallet. Sammenliknet med
andre dødsårsaker, utføres det obduksjoner i et relativt stort antall dødsfall
hvor det mistenkes at forgiftning er årsak. En studie utført av Frost og
medarbeidere viste at det i Norge var utført obduksjon i 84 % av slike dødsfall,
men også at det er stor variasjon i begjæring av obduksjoner i ulike politidistrikt
[1].

1.5 Bakgrunn
I de senere årene er det årlig rapportert mellom 235-300 overdosedødsfall i
Norge (234 dødsfall for 2013) [2], basert på EMCDDAs indikatorvariabel. I disse
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sakene er rusmidler registret som «underliggende dødsårsak» i
dødsårsaksregisteret. Den «underliggende dødsårsak» er definert som den
sykdom eller skade som startet kjeden av hendelsen som førte til dødsfallet.
Norge har i mange år hatt høy forekomst av overdoser som følge av heroinbruk
sammenliknet med andre land, men det har vært en jevn nedgang i disse de
senere årene [3, 4]. Ca. 200-250 årlige opioid dødsfall har blitt rapport siden
2003 [2]. Til sammenlikning utgjør overdosedødsfall som er klassifisert som
følge av bruk av ikke-opioider kun 6-27 dødsfall per år.
Forskjellige typer rusmidler vil kunne medføre død på ulike måter. Inntak av
sentralt dempende stoffer som heroin og opioider, vil ved økende doser
medføre økende risiko for respirasjonsdepresjon og overdosedød på grunn av
mangel på oksygen til hjernen [5]. Dette betyr at ved inntak av en tilstrekkelig
høy dose av et opioid vil alle dø av overdose/respirasjonsstans. For
sentralstimulerende stoffer er dette ulikt, og det er ikke nødvendigvis høy dose
som medfører død. Dødsfall knyttet til inntak av sentralstimulerende stoff kan
skyldes mekanismer som høyt blodtrykk, rask puls, hjerterytmeforstyrrelse,
manglende temperaturregulering etc., og det foreligger ikke en dose-respons
sammenheng slik det gjør for opioider. Død kan altså inntre etter inntak av
relativt lave doser sentralstimulerende stoffer fordi mekanismene som
forårsaker død er andre enn respirasjonsdepresjon. Dødsmekanismene kan
være hjerneslag, hjerteinfarkt, overoppheting osv. Død kan også skyldes andre
årsaker som fatale ulykker på grunn av redusert dømmekraft og kritikkløshet
ved bruk av sentralstimulerende som amfetamin og metamfetamin, eller som
en konsekvens av rusutløst psykose. Fra litteraturen er det ikke holdepunkter
for at bare man tar en tilstrekkelig stor dose amfetamin/metamfetamin, vil
man kunne dø av overdose.
Det har vært lite fokus på ikke-opioide overdosedødsfall, både i Norge og
internasjonalt. Den relativt lave andel av årlige overdosedødsfall som skyldes
andre stoffer enn opioider kan forklare at disse dødsfallene og forebygging av
slike har fått mindre oppmerksomhet enn opioid-overdosene. Det er viktig å
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presisere at hovedfokus har vært på overdosedødsfall, og ikke andre dødsfall
relatert til rusmiddelbruk.

1.6 Mål med rapporten
I denne rapporten vil vi se nærmere på ikke-opioide dødsfall i Norge de senere
årene, registrert som «overdoser» (i henhold til EMCDDAs definisjon av «Druginduced deaths»; se tabell 1). Spesielt beskrives situasjonen for dem under 25
år.
Rapporten diskuterer også forskjellen på overdosedødsfall og øvrige dødsfall
relatert til rusmiddelbruk, og hvorfor dette er spesielt viktig å kjenne til når
man studerer ikke-opioide dødsfall. Relevant litteratur er oppsummert.

2. Materiale og metode
Empirisk kunnskap om overdosedødsfall bygger i hovedsak på to typer
datakilder og omfatter kunnskap fra de som er døde (retrospektive kasusundersøkelser – omtales i kapittel 2.1) og ved å følge en gruppe rusmisbrukere
over tid (prospektive kohortstudier – omtales i kapittel 2.2):

2.1 Retrospektive kasus-undersøkelser
I slike studier kan man se på kjennetegn ved dødsfallene og karakterisere disse
ut fra funn ved obduksjoner og resultater fra toksikologisk analyse, samt
undersøke forekomst og dødsmekanismer for ulike rusmidler. Risikofaktorer
for overdosedødsfall kan ikke direkte estimeres ut fra slike studier, ettersom
man ikke vet nøyaktig hva som kjennetegner sammenlignbare grupper som er
levende og som bruker rusmidler.
Nasjonale data som omfatter dette:
2.1.1 "Overdose i Oslo" (ODiO)-rapporten
2.1.2 Rusmiddelrelaterte dødsfall (data fra dødsårsaksregisteret og FHI)
2.1.3 Litteraturinnhenting

2.1.1 «Overdose i Oslo»-rapporten
Totalt 231 personer ble undersøkt i dette prosjektet, hvor de ble klassifisert
som overdosedødsfall etter EMCDDAs definisjon [6].
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2.1.2 Rusmiddelrelaterte dødsfall (data fra dødsårsaksregisteret og
FHI)
Dødsårsaksregisteret benytter ICD-10 koder for å klassifisere dødsfall. Alle
dødsfall som i dødsårsaksregisteret var kodet som «overdoser og
rusmiddelrelaterte dødsfall» i henhold til EMCDDA sin definisjon («Druginduced deaths»-indikatoren som vist i tabell 1) [7] for perioden 2000-4, 200611 ble hentet ut. Kodingen av dødsfallene var ikke komplette for året 2005 på
tidspunktet for uttrekk av dødsårsaksdata, og sakene for 2005 ble derfor
ekskludert fra datasettet.
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Tabell 1: ICD-10 koder for «overdoser og rusmiddelrelaterte dødsfall» i henhold til EMCDDAs definisjon 1.
Underliggende dødsårsak
SAMTIDIG 1. medvirkende årsak
Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser
F11 Opioider
F12 Cannabinoider
F14 Kokain
F15 Andre stimulerende stoffer
F16 Hallusinogener
F19 «Poly-drug» og bruk av andre psykoaktive
substanser
Forgiftning som følge av ulykke
X41 Antiepileptiske, sovemedisiner, beroligende,
T40.0 Opium
antiparkinson og psykotrope legemidler
T40.1 Heroin
T40.2 Andre opioider
T40.3 Metadon
T40.4 Andre syntetiske narkotiske
stoffer
T40.5 Kokain
T40.6 Andre narkotiske stoffer
T40.7 Cannabis
T40.8 LSD
T40.9 Hallusinogener
T43.6 Sentralstimulerende stoffer med
misbrukspotensiale
X42 Narkotika og antipsykotika
T43.6
X44 Andre og uspesifiserte stoff, medikamenter og
T40.0-T40.4,
biologiske substanser
T40.5-T40.9
Villet egenskade (selvmord)
X61 Antiepileptika, sovemedisiner, beroligende,
T40.0-T40.4,
antiparkinson og psykotrope legemidler
T40.5-T40.9, T43.6
X62 Narkotika og antipsykotika
T43.6
X64 Andre og uspesifiserte stoff, medikamenter og
T40.0-T40.4,
biologiske substanser
T40.5-T40.9
1)
Fet skrift indikerer koder brukt ved uttrekk av de ikke-opioide dødsfallene fra dødsårsaksregisteret

Det ble totalt funnet 25031 saker hvor det var utført obduksjon og hvor de
toksikologiske analyser var utført ved FHI. Analyserepertoaret ved FHI
inneholder over 100 psykoaktive stoffer; inkludert et stort antall illegale
rusmidler og rusgivende legemidler. Kun saker hvor det var utført analyse i blod
er inkludert i denne rapporten. Av de 2503 dødsfallene var det uført
toksikologisk analyse i blod i 2433 saker. Av disse var 356 dødsfall (15 %)
registrerte med koder som faller inn under begrepet «ikke-opioide dødsfall» (se
tabell 1)
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Det er viktig å være oppmerksom på at dette datasettet kun inkluderer
personer hvor det er utført obduksjon, og hvor blodprøvene ble sendt til FHI for
analyse av rusmidler og legemidler. Saker hvor obduksjonen er utført ved St.
Olavs hospital er ikke inkludert, heller ikke evt. andre saker hvor det ikke er
utført toksikologiske analyser, eller der prøvene er sendt til annet
laboratorium. I Norge blir det utført obduksjon i omkring 85 % av alle dødsfall
hvor det antas å være rusmidler involvert [1], Videre blir det sendt blodprøve til
toksikologisk analyser ved FHI fra 90-95 % av alle rettslige obduksjoner i Norge
per år. Det er derfor mulig å anta at brorparten av overdosedødsfallene i
perioden er inkludert i datasettet. Det er likevel viktig å huske at datasettet
ikke representerer et komplett nasjonalt materiale. Det vil særlig være dødsfall
fra trønderlag som ikke er inkludert, da disse er obdusert og analysert ved St.
Olavs hospital i Trondheim. Fordi tallene gjengitt i denne rapporten er basert
på obduksjoner, og ikke kun på dødsårsaksregisteret, er de ikke direkte
sammenlignbare med antall dødsfall for perioden slik det er rapportert til
EMCDDA.

2.1.3 Litteratur
Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk på ordene «amphetamine» og
«methamphetamine» vs. «mortality» og «death» i PubMed. Artikler fra de 10
siste årene (2005-2014) ble tatt med. For artikler før dette ble det lagt inn krav
om at det skulle være oversiktsartikler og «review» ble valgt i PubMed. I
utgangspunktet ble bare kliniske studier som omhandler mer enn en eller noen
få pasienter inkludert. Kasus-beskrivelser er ikke tatt med, annet enn der
spesifikke poeng skal understøttes. Det finnes langt flere artikler om kokaindød
enn om død etter bruk av andre sentralstimulerende stoffer, men vi har likevel
valgt å bare ta med artikler om amfetamin og metamfetamin, da kokaindød har
vært svært sjeldent forekommende i Norge.
Relevante artikler som har beskrevet dødsfall relatert til bruk av PMMA er
referert.

2.2 Prospektive kohortstudier
I prospektive kohortstudier følger man et definert antall rusmiddelbrukere over
tid og ser ved oppfølging på antallet som døde og hva de døde av. I slike
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datamaterialer kan man sammenligne kjennetegn mellom de som døde og de
som overlevde, og basert på dette fastslå nærmere risikofaktorer for
overdosedødsfall. Slike kohorter tar tid å etablere og er ressurskrevende å
gjennomføre. SERAF har flere kohortbaserte prosjekter på gang innenfor
opioider i Norge, men ingen spesifikke studier som fokuserer spesielt på
brukere av andre rusmiddel. Det vil ta mange år før slike data er tilgjengelige. I
denne rapporten har vi derfor konsentrert oss om gjennomgang av
internasjonal litteratur etter litteratursøk som beskrevet under punkt 2.1.4.
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3. Resultater
3.1 Ny empiri
3.1.1 Tall fra ODiO-prosjektet
Om man tar utgangspunkt i de 231 personene som ble undersøkt i ODiOprosjektet, som definerte overdosedødsfall på samme måte som EMCDDAs
indikatorvariabel, så døde 149 av heroin, 30 av andre opioider og 23 av
substitusjonsmedikamenter. Fire var klassifisert døde av langvarig opioidbruk
(ICD-10 kode F11.2). De resterende 25 (11 %) kan karakteriseres som «ikkeopioide dødsfall».
Disse 25 dødsfallene utgjør en heterogen gruppe. Fem dødsfall var overdoser
av amfetaminer, ett var overdose av kokain, en av et «annet stoff» og ni var
«blandet overdose». Ni dødsfall var i kategorien avhengighetstilstand (ICD-10
kode F 19.2) forårsaket av blandet rusmiddelbruk, uten at typen rusmiddel som
inngikk i blandingen var nærmere spesifisert i den kodede dødsårsaken. Det
kan ikke utelukkes at opioider var en medvirkende dødsårsak i ett eller flere av
disse 9 dødsfallene. Tre av disse «ikke-opioide overdosene» var registrert som
selvmord med rusmiddel. Se tabell 2 for flere karakteristika.
Tabell 2: Karakteristika ved opioide vs. ikke-opioide dødsfall i ODiO-prosjektet.
Opioid dødsfall

Ikke-opioide dødsfall

p-verdia

N=206

N=25

44 (21)

7 (28)

0,450

37,1 (10,4)

39,1 (9,4)

0,357

70 (34)

3 (12)

0,026*

N (%)

67 (32)

1 (4)

< 0,001***

N (%)

16 (8)

2 (8)

0,967

34 (17)

2 (8)

0,385

20,2 (26,7)

15,5 (13,9)

0,155

Antall kvinner

N (%)

Alder (år)

Snitt (SD)

Ikke bostedsadresse i Oslo

N (%)

Funnet på offentlig sted
Kontakt med fengsel siste 6 mnd. før død?
Behandlet i klinikk rus og avhengighet

N (%)

Totalt antall behandlingskontakter siste år

Snitt (SD)

a) Testet med kji-kvadrat for kontinuerlige variabler og med Student’s T-test for kontinuerlige variable

3.1.2 Rusmiddelrelaterte dødsfall (data fra dødsårsaksregisteret og
FHI)
Av de 2433 inkluderte dødsfallene, var 356 definert som ikke-opioide dødsfall i
løpet av perioden 2000-4, 2006-11.
Av denne gruppen utgjør F-kodene 65 % av sakene. Dette er saker som
omhandler dødsfall hvor det er funnet rusmidler i blodprøve fra avdøde, men
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hvor disse ikke er antatt direkte å ha forårsaket død. I disse sakene anses død å
skyldes langvarig rusmiddelbruk, psykiske lidelser og adferdsforstyrrelse, og er
ofte omtalt som dødsfall blant de «slitne og erfarne» rusmiddelbrukere. Til
tross for dette er F-kodene inkludert i indikatorvariabelen etter EMCDDAs
definisjon, og disse er derfor beskrevet i denne rapporten.
Gjennomsnittsalderen blant disse dødsfallene var 36,1 år (variasjon fra 18-65
år) og 1/5 av de døde var kvinner. I 40 (17 %) saker ble det påvist kun ett enkelt
stoff. I de resterende sakene ble det funnet opp til 11 stoffer i hver sak, med
gjennomsnittlig antall stoff på 3,6 (SD = 1,9). I godt over halvparten (54 %) av
sakene ble det påvist 2-4 stoffer, mens de i 3 % av sakene ble påvist mere enn
syv stoffer (figur 3). Ved å gruppere de påviste stoffene i større grupper basert
på stoffenes farmakologiske egenskaper fant vi at det i de fleste sakene ble
påvist stoffer fra mer enn én stoffgruppe. For F-kode dødsfallene ble det påvist
opioider i ca. 70 % av sakene, men også benzodiazepiner og
sentralstimulerende (amfetaminer og andre) ble funnet i en betydelig andel
saker (tabell 3).
60
50
40
1 stoff
30

2-4 stoffer

20

5-7 stoffer
8-11 stoffer

10
0
«Psykiske lidelser og
adferdsforstyrrelser»

«Forgiftning som følge av
ulykke»

«Villet egenskade/
selvmord»

Figur 3: Antall stoffer påvist i blod per sak for de ulike gruppene definert som ikke-opioide rusmiddelrelaterte
dødsfall. Gruppen som omhandler dødsfall kodet som «psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser» utgjør 231
saker (65 %), gruppen «forgiftning som følge av ulykke» utgjør 115 saker (32 %), mens gruppen «villet
egenskade/selvmord» kun utgjør 10 saker (3 %).
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Tabell 3: Prosentvis påvisning av ulike rusmiddelgrupper 1 blant de ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfallene2.
«Psykiske lidelser og
adferdsforstyrrelser»

«Forgiftning som følge
av ulykke»

«Villet egenskade/
selvmord»

%

%

%

Amfetaminer

32

78

70

NPS

0

0

0

Benzodiazepiner

54

57

50

Opioider

71

49

50

Andre sentralstimulerende

6

32

40

Andre

36

58

60

Stoff-grupper

1)
2)

Se Appendix 1 for beskrivelse av stoffene inkludert i de ulike stoffgruppene.
Fordi det i de fleste saker ble påvist stoffer fra mer enn én stoffgruppe, kan ikke prosentene summeres.

Dødsfall kodet som «forgiftning som følge av ulykke» utgjorde 32 % av de ikkeopioide rusmiddelrelaterte dødsfallene. Gjennomsnittsalder ved død var 35,7
år (variasjon fra 15-60 år) og her var 1/6 av de døde kvinner. I hele 94 % av
dødsfallene i denne gruppen ble det i blod funnet mer enn ett stoff (figur 3), og
i 3 saker ble det funnet 11 ulike stoffer. Gjennomsnittlig ble det funnet 4,7 (SD
= 2,4) stoffer per sak. Amfetamin og/eller metamfetamin ble funnet i nesten
80 % av sakene (tabell 3).
Totalt 10 ikke-opioide dødsfall var i perioden registret som «villet
egenskade/selvmord». I denne gruppen var det én kvinne og gjennomsnittlig
alder var 38,5 år (variasjon fra 20-65 år). Det ble funnet opp til 8 ulike stoffer
per sak, og kun i én eneste sak ble det påvist bare ett stoff (amfetamin) (figur
3).

3.1.2.1 Første medvirkende dødsårsak
Det kan være av interesse å se nærmere på gruppen ikke-opioide dødsfall
kodet som «ulykke» eller «selvmord» da disse ofte er registrert med en
1.medvirkende dødsårsak (ICD-10 T-koder; se tabell 1) som beskriver
stoffet/stoffene som har vært medvirkende til dødsfallet.
Tabell 4 viser at de sentralstimulerende stoffene (amfetaminer og andre) var
medvirkende dødsårsak i en større andel saker enn stoffer fra andre
stoffgrupper (97 saker = 78 %). Samtidig ses at opioider var tilstede i en langt
større andel av sakene der «andre stoffer enn sentralstimulerende» var
registrert som medvirkende dødsårsak (96 % av sakene, p <0,0001). I denne
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gruppen ble det også påvist flere stoffer per sak, sammenliknet med gruppen
sentralstimulerende stoffer (gjennomsnitt 6,1 mot 4,3, p = 0,0003; tabell 4).
Åtte av de 10 selvmordene for perioden var registrert med sentralstimulerende
stoffer som medvirkende dødsårsak.
Tabell 4: Sammenligning av medvirkende dødsårsak blant ulykker og selvmord (N=125)
Første medvirkende dødsårsak (ICD-10)
Sentralstimulerende
Andre stoffer
(T40.5, T43.6)
(T40.6-T40.9)
N = 97 (78 %)

p-verdia

N = 28 (22 %)

Antall kvinner
N (%)
14 (14)
6 (21)
0,374
Alder (år)
Snitt (SD)
35,8 (12,0)
36,4 (10,6)
0,815
Dødsfylke er ikke Oslo-Akershus
N (%)
63 (65)
19 (68)
0,775
Opioider til stede
N (%)
34 (35)
27 (96)
<0,0001*
Antall stoffer funnet
Snitt (SD)
4,3 (2,3)
6,1 (2,4)
0,0003*
Selvmord
N (%)
8 (8)
2 (7)
a) Testet med kji-kvadrat for kontinuerlige variabler og med Student’s T-test for kontinuerlige variable
* Statistisk signifikant på 0,05 nivå

3.1.2.2 Sammenligning av ikke-opioide og opioide dødsfall
Det ble totalt funnet 2433 rusmiddelrelaterte dødsfall hvor det var utført
analyse av rusmidler/legemidler ved FHI i perioden 2000-4, 2006-11. Av disse
utgjorde ikke-opioide dødsfall 356 saker, og de opioide dødsfallene 2077 saker.
Ved å sammenligne de to gruppene finner vi at en større andel kvinner døde av
opioider enn av ikke-opioider (24 % vs. 18 %, p = 0,015; tabell 5). Videre at det
ble påvist flere stoffer per sak blant de opioide dødsfallene enn blant de ikkeopioide (gjennomsnitt 4,9 vs. 3,9, p < 0,0001) og at en høyere andel av de som
døde av ikke-opioider døde i andre fylker enn Oslo-Akershus (69 % vs. 56 %, p p
< 0,0001; tabell 6). Det var også flere opioide dødsfall i annet fylke enn
personens bostedsfylke, sammenliknet med de ikke-opioide dødsfallene (16 %
vs. 10 %, p = 0,0027; tabell 6).
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Tabell 5: Sammenligning av opioide og ikke-opioide dødsfall når det gjelder kjønn, alder ved dødsfallet, fylke og
antall ulike stoffer påvist i sakene.
Opioide dødsfall
Ikke-opioide dødsfall
p-verdia
N = 2077 (86 %)
N = 356 (15 %)
Antall kvinner
N (%)
497 (24)
64 (18)
0,015*
Alder (år)
Snitt (SD)
36,4 (11,3)
36,1 (11,3)
0,62
Antall stoff funnet
Snitt (SD)
4,9 (2,1)
3,9 (2,2)
<0,0001*
Død i annet fylke enn OsloN (%)
1160 (56)
246 (69)
<0,0001*
Akershus
Død i annet fylke enn bostedsfylke
N (%)
325 (16)
34 (10)
0,0027*
a) Testet med kji-kvadrat for kontinuerlige variabler og med Student’s T-test for kontinuerlige variable
* Statistisk signifikant på 0,05 nivå

Appendix 2 viser bostedsfylke og dødsfylke for de ikke-opioide dødsfallene
sammenliknet med de opioide dødsfallene.

3.1.2.3 Selvmord
Totalt ble det blant de inkluderte rusmiddelrelaterte dødsfallene i perioden
funnet 204 saker kodet som «villet egenskade/selvmord». Av disse var 95 %
døde som følge av opioider og 5 % som følge av ikke-opioider (9 % av opioide
dødsfall vs. 3 % av ikke-opioide dødsfall, p < 0,0001; tabell 6). Det ble ikke
funnet store forskjeller mellom gruppene. Dette kan muligens skyldes det lave
antall saker blant de ikke-opioide dødsfallene.
Tabell 6: Selvmord blant de ikke-opioide og opioide dødsfallene.
Opioid dødsfall
Ikke-opioide dødsfall
p-verdia
N = 194 (9 %)
N = 10 (3 %)
Antall kvinner
N (%)
90 (46)
1 (10)
0,045*
Alder (år)
Snitt (SD)
43,5 (14,4)
38,5 (16,0)
0,286
Død i annet fylke enn Oslo-Akershus N (%)
128 (66)
5 (50)
0,322
Antall stoff funnet
Snitt (SD)
4,3 (2,3)
4,6 (2,3)
0,709
a) Testet med Fishers eksakte test for kontinuerlige variabler og med Student’s T-test for kontinuerlige variable
* Statistisk signifikant på 0,05 nivå

Av de totalt 204 selvmordene registrert for perioden, var 15 (7 %) blant
personer under 25 år.

3.1.2.4 Dødsfall i aldersgruppen under 25 år
Figur 4 viser antall dødsfall for personer under 25 år og sammenlikner opioide
og ikke-opioide dødsfall. Totalt utgjør gruppen under 25 år 14 % (348 dødsfall)
av totalpopulasjonen. Av de opioide dødsfallene utgjorde gruppen under 25 år
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14 % (286 dødsfall), mens 17 % (62 dødsfall) av de ikke-opioide dødsfallene var
i denne aldersgruppen. For begge gruppene utgjør andelen personer under 25
år ca. 15-20 % av sakene per år i løpet av den aktuelle perioden. For opioide
dødsfall er prosentandelen for aldersgruppen under 25 år relativt stabilt over
tid, og det kan ses en antydning til fallende trend de senere årene. For de ikke–
opioide dødsfallene ses det større variasjoner fra år til år, men dette skyldes
trolig det lave antall saker og er dermed et uttrykk for tilfeldig variasjon.
35
30
Totalt under 25
år
Blant de opioide
dødsfall
Blant de ikkeopioide dødsfall

25
20
15
10
5
0

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Figur 4: Andel (i prosent) under 25 år blant totalpopulasjonen (blå), blant de opioide dødsfallene (rød) og blant de
ikke-opioide dødsfallene (grønn).

En nærmere sammenligning av dødsfallene i gruppen under 25 år viser at
gjennomsnittsalderen var litt høyere blant de opioide enn blant de ikke-opioide
sakene (tabell 7), samt at det i denne gruppen ble funnet flere stoffer per sak
enn blant de ikke-opioide dødsfallene (gjennomsnitt 5,0 vs. 4,3, p = 0,019).
Videre var det flere blant de ikke-opioide som døde i fylker utenfor OsloAkershus (74 % vs. 59 %, p = 0,03).
Tabell 7: Sammenlikning av opioide og ikke-opioide dødsfall blant gruppen under 25 år.
Opioid dødsfall
Ikke-opiode dødsfall
p-verdia
N = 286
N = 62
Antall kvinner
N (%)
68 (24)
13 (21)
0,635
Alder (år)
Snitt (SD)
21,5 (1,9)
20,7 (2,0)
0,004*
Død i annet fylke enn Oslo-Akershus
N (%)
170 (59)
46 (74)
0,030*
Antall stoff funnet per sak
Snitt (SD)
5,0 (2,2)
4,3 (2,4)
0,019*
a) Testet med kji-kvadrat test for kontinuerlige variabler og med Student’s T-test for kontinuerlige variable
* Statistisk signifikant på 0,05 nivå
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3.1.3 Rusmiddelrelaterte dødsfall: Funn av PMA/PMMA
I dette datasettet er det påvist PMA/PMMA i 25 av sakene (1 % av alle
dødsfall); 17 av disse var klassifisert som ikke-opioide overdosedødsfall. Dette
utgjør 5 % av de ikke-opioide sakene, mot funn kun i 0,4 % av de opioide
sakene. Det kan ikke skilles mellom de som faktisk er døde av PMA/PMMAinntak og de som har inntatt stoffet, men der stoffet ikke har vært direkte
medvirkende til dødsfallet. Alle de 17 sakene klassifisert som ikke-opioide
dødsfall er registrert i dødsårsaksregisteret med stimulantia som dødsårsak.
Tabell 8 viser hvilket i hvilket fylke dødsfallene fant sted i de 25 sakene. Kun to
saker hadde bostedsadresse i et annet fylke enn dødsfylket, og begge døde i
Oslo.
Tabell 8: Hvilke fylker de ulike dødsfallene med PMMA fant sted. Størst andel fant sted i Oslo og Hordaland,
men det ses enkelt-dødsfall spredt over ulike deler av landet.

Akershus

Buskerud

Finnmark

Hordaland

Oppland

Oslo

Rogaland

Telemark

Troms

Vestfold

Østfold

Totalt

Fylkesvise funn av PMA/PMMA
N (%)

2 (8)

1 (4)

1 (4)

5 (20)

1 (4)

8 (32)

1 (4)

1 (4)

1 (4)

2 (8)

2 (8)

25

3.1.4 Rusmiddelrelaterte dødsfall: Funn av Nye Psykoaktive Stoffer
(NPS)
NPS (andre enn PMMA/PMA) ble ikke identifisert som dødsårsak i noen av de
undersøkte sakene. Dette utelukker ikke at de kan ha bidratt til dødsfall
sammen med andre stoffer. EMCDDA rapportert registrering av 101 nye NPS i
Europa i 2014 [8]. Det store antallet nye stoffer hvert år gjør det svært
vanskelig å påvise stoffene i prøver fordi de aller fleste laboratorier ikke har
analysemetode for disse. Dette vil bidra til en underrapportering.
Dødsfall som skyldes NPS alene antas imidlertid å være sjelden. I Norge har vi
hatt en epidemi med dødsfall på grunn av PMMA rundt 2010, men ut over
dette er det kun rapportert enkelte dødsfall hvor NPS antas å ha medført død.
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3.1.5 Rusmiddelrelaterte dødsfall: Funn av GHB
I det aktuelle materialet har det ikke vært mulig å identifisere dødsfall som
skyldes GHB. Fordi GHB kan dannes i kroppen etter dødsfallet, vil ikke påvisning
av GHB i en prøve nødvendigvis vise at GHB har blitt inntatt. Om GHB har blitt
inntatt eller er dannet etter dødsfallet, kan ikke alene avgjøres ved å se på de
påviste konsentrasjoner, og andre forhold – som situasjonen rundt dødsfallet,
funn av GHB nær avdøde, historikk eller vitneutsagn – må dermed vurderes for
å kunne avgjøre dette.

3.2 Litteraturgjennomgang
3.2.1 Kohortestudier av brukere av ulike narkotiske stoffer
Disse studiene kan si noe om mortalitet hos amfetaminbrukere sammenlignet
med personer som brukte andre stoffer.
Her finnes det få eller ingen studier. Vi kjenner én studie fra Norge der
Skurtveit og medarbeidere i 2002 undersøkte dødsrisikoen for ulike
brukergrupper [9]. Ut fra rådata angitt i artikkelen som undersøker bilførere
anholdt av politiet mistenkt for ruspåvirket kjøring, hadde førere hvor det ble
påvist heroin en standardisert mortalitetsrate (SMR) på 55,6, mens bilførere
hvor det ble påvist andre rusmidler (hovedsakelig amfetamin) hadde en SMR
på 23,1. En studie av Håkansson og Berglund fra 2013 viser at fengslede som
har brukt heroin har en forhøyet risiko for å dø i løpet av oppfølgingstiden,
mens at den samme økningen i risiko ikke fantes hos amfetaminmisbrukere
[10]. En lavere dødelighet blant amfetsminbrukere sammenlignet med brukere
av andre stoffer bekreftes av en studie av pasienter i behandling i Sverige [11].

3.2.2 Studier av amfetaminbrukere
3.2.2.1 Kohortestudier
Kohortstudier av amfetaminbrukere kan si noe om mortaliteten hos
amfetaminbrukere. Studiene som sammenligner med andre stoffer er nevnt
over. Her nevnes studier hvor man ikke sammenligner med andre stoffer, men
av og til med normalbefolkningen for å regne ut SMR.
Kuo og medarbeidere [12] har i en artikkel fra 2011 fulgt en kohort av 1254
metamfetaminavhengige fra Taiwan. Det var ca. 10 % dødelighet over 17 år i
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gruppen, noe som ga en SMR på 6,02. Nesten to tredeler av dødsfallene var
«unnatural deaths» som ulykker, forgiftninger, selvmord og mord. De som
brukte flere rusmidler hadde høyere dødelighet enn de som kun brukte
amfetamin.
Ericsson og medarbeider [13] fulgte amfetaminmisbrukere fra svenske fenglser
og fant en dødelighet på 3,5 % over 5 år og en SMR på 4,1 (3,0-5,4). Også her
hadde de som brukte flere rusmidler en høyere dødelighet.
En oversiktsartikkel over studier av mortalitet blant amfetamin- og
metamfetaminbrukere av Sigleton og medarbeidere fra 2009 [14] viser at det
finnes 7 kohortstudier som kan si noe om mortalitet. Av disse 7 hadde bare én
beregnet SMR. Dette var Lejckova og Mravcik sin studie fra 2007 [15], som viser
en SMR på 6,22 (4,59-8,25).
Oppsummert viser disse studiene at amfetaminbrukere har en forhøyet risiko
for å dø, spesielt knyttet til ulykker og lignende, i størrelsesorden 4-6 ganger
høyere (SMR) enn normalbefolkningen. Sammenlignet med opioider som har
en SMR i størrelsesorden 10-20 ganger det normalbefolkningen har, ser det
altså ut til å være en noe lavere risiko for død knyttet til amfetaminbruk enn for
bruk av opioider, men likevel en betydelig overdødelighet.

3.2.2.2 Amfetaminrelaterte dødsfall (post mortem studier)
Retrospektive kasusbaserte studier av personer som er døde med amfetamin i
blodet kan ikke si oss noe om dødelighetsrater (risiko for død), men kan være
med på å forklare hvorfor og hvordan noen dør av amfetamin. Man bør huske
at ikke alle amfetaminbrukere dør av amfetamin direkte. Ofte skyldes
dødsfallet ulykker, og dersom dødsårsak er forgiftning finner man ofte
amfetamin kombinert med opioider eller andre stoffer. Videre er mange som
dør av amfetamin ikke garvede amfetaminbrukere, og vil derfor ikke komme
med i de kliniske kohortene.
En viktig studie fra Kaye og medarbeidere i Australia fra 2008 [16] viser ulike
dødsårsaker der metamfetamin er påvist i prøver fra avdøde. Av 371 døde,
skyldtes 2/3 forgiftning enten alene (17 %) eller i kombinasjon med andre
stoffer (51 %). «Vaskulære katastrofer» som for eksempel hjerneblødning var
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dødsårsak i 20 % av tilfellene, mens de resterende var selvmord og ulykker. I
artikkelen er det presisert at det ikke ser ut til å være dose-respons forhold for
metamfetamins toksiske effekter, og at dødsfall kan ses både ved lave og høye
doser, og er dermed ikke knyttet til overdose av metamfetamin.
Flere studier har vist at i saker hvor det er påvist (met)amfetaminforgiftning,
påvises ofte en rekke andre substanser samtidig (polydrug forgiftninger), og
hyppigst er opioider [17, 18]. Schifano og medarbeidere [19] viser at ved
«forgiftninger» med kun amfetamin ses bakenforliggende hjertesykdom i en
rekke saker, i øvrige saker er forgiftning med flere stoffer hyppigst, og det er
ofte ikke intensjonelle forgiftninger.
Som for andre stoffer er en stor del av dødsfallene med amfetamin registrert
som «ulykker» (ca. 60 %). Forgiftningsdødsfall utgjør over halvparten av disse,
men det er verdt å merke seg at trafikkulykker utgjør over 15 % [18].
Pilgrim og medarbeider [20] viser at det ikke er noen god sammenheng mellom
konsentrasjon av amfetamin postmortalt som årsak til død, men at det også
avhenger av tilstedeværende hjertesykdom o.l. (se mer uttalt omtale av dette
nedenfor).
Steentoft og medarbeidere og Simonsen og medarbeidere har gjennom flere
publikasjoner undersøkt overdoser i de nordiske landene fra 1987 og hvert 5.
år fram til 2012 [4]. Disse studiene har inkludert overdoser hvor det er utført
toksikologiske analyser i blod og hvor avdøde anses å være narkoman.
Simonsen og medarbeidere viser at Norge siden 2002 har hatt synkende
dødsrate, og at antall heroin/opioid-overdoser er redusert. I denne studien
utgjør amfetaminer dødsårsaken i en lav andel av sakene. I Norge ses imidlertid
en tendens til økende antall saker hvor amfetaminer er årsak til død, men det
er få saker (1-15 saker per år), og det kan ikke utelukkes at endringene er
tilfeldig variasjon. Også i denne studien utgjør heroin og opioid-overdosene den
største gruppen med overdoser.
Tallene fra disse studiene kan ikke sammenliknes direkte med statistikk fra for
eksempel EMCDDA, fordi klassifiseringen av dødsårsak ikke følger samme
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system som EMCDDAs. Men artikkelen viser trender over tid, fordi samme
inklusjonskriterier har blitt benyttet siden den første studien ble gjennomført i
1987.
Funnene fra artikkelen til Simonsen og medarbeidere samsvarer godt med
andre datakilder, og viser at det er til dels store forskjeller mellom våre
naboland når det gjelder hvilke stoffer som brukes og også som medfører død.
For eksempel har buprenorfin medført flere dødsfall i Finland i flere år, men
samme trend ses ikke i Norge. I 2012 hadde også Sverige en betydelig økning i
buprenorfin-overdoser sammenliknet med tidligere. Fra denne studien ses en
betydelig reduksjon i antall dødsfall blant personer fra 34 år og yngre. Årsaken
til en slik nedgang kan ikke fastslås ut fra denne studien.

3.2.2.3 Studier av hjerte og karsystemet
Dødsmåten blant amfetaminbrukere kan være forgiftning eller ulykke. For
amfetaminene vil virkningene på hjerte/kar systemet kunne medføre død, og
dette kan være avhengig av, men også relativt uavhengig av konsentrasjonen i
blod. Dødsfallene kan altså skyldes inntak av amfetamin som sådan, men også
en konstitusjonell eller ervervet sårbarhet. Dette gjør det vanskelig å skille
mellom en overdose og amfetaminrelatert død. Dette gjennomgås derfor
spesielt.
En eksperimentell studie av Mas og medarbeidere fra 1999 [21] viser at inntak
av en relativt høy dose med racemisk amfetamin (40 mg) øker blodtrykket med
rundt 20-30 mmHg og hjerterytmen med rundt 25 slag/min. Dette er nokså
beskjedne økninger, men indikerer at inntak av større doser kan gi økt risiko for
påvirkning av hjerte/kar-systemet med en kardiovaskulær katastrofe som
resultat, enten som hjertearrytmi, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Flere, også
eldre, studier viser økt risiko for både hjerneblødninger og hjerneslag [22, 23].
En studie fra USA i 2007 viste at amfetaminbruk gir en 2,6 ganger økt risiko for
hjerneblødning og 6,4 ganger økt risiko for hjerneslag [24].
En kohort med amfetaminbrukere fra USA [25] fant at 1/3 hadde minst en
«hjertefeil» målt ved EKG. Tjue prosent av kohorten hadde forlenget QTc-tid,
og dermed økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Liknende funn bekreftes av
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andre studier [26, 27]. Ingen av studiene kan dokumentere om den forlengete
QTc tiden er primær eller kronisk eller går tilbake til det normale etter avsluttet
amfetaminbruk.
En case-report fra 2013 [28] peker i retning av at dette er reversibelt, men
forsiktighet skal vektlegges for å trekke konklusjoner fra en kasus. En annen
kasus finner at bruk av amfetamin avslørte en familiær tilbøyelighet til
forlenget QTc [29]. Det er ikke klart hvor mye av den høye andelen med
forlenget QTc som skyldes familiær genetisk sårbarhet. Med de høye tallene
som er vist for brukere av amfetamin er det grunn til å tro at stoffet i seg selv
kan gi forlenget QTc uten disposisjon. Dette er av betydning når man skal gi
andre medisiner som kan gi forlenget QTc, som metadon [30] En serie-kasus av
QTc forlengelse knyttet til metadonbruk, konkluderte med at det var multiple
og samtidige risikofaktorer som kjennetegnet alvorlige utfall, dvs både
metadon, og andre QTc forlengende medisiner, osv. [31]. Det er rimelig å tenke
seg at noe av det samme kan være aktuelt for sammenhengen mellom
hjerterytmeforstyrrelser og amfetamin; at risikoen øker ved flere samtidige
risikofaktorer. Det har vært en del bekymring for om ADHD medisiner skulle
kunne gi forhøyet risiko for hjerte/kar sykdom, men dette bekreftes ikke av
studie av Schelleman og medarbeider fra 2013 [32].

3.2.2.4 Effekter på sentralnervesystemet
Amfetamin og metamfetamin kan gjennom en rekke ulike nevrobiologiske
prosesser påvirke CNS i negativ retning, med hensyn til Parkinsons sykdom,
psykose og temperaturregulering [33]. Dette skyldes en rekke ulike
mekanismer som eksitotoksisitet, ødeleggelse av blod/hjerne barrieren og frie
mono-aminer i presynaptiske terminaler. Spesielt synes D2-reseptoren å være
sårbar for påvirkning [34]. Dette gjør at man kan måtte være spesielt
oppmerksom på hvilken behandling man gir under sterk amfetaminpåvirkning.
Dette er et lite utforsket felt, men bl.a. mener noen amerikanske akuttleger at
antipsykotika ikke må brukes under akutt ruspåvirkning på grunn av farlige
interaksjoner (påvirkning) av sentralnervøse virkninger av rusmidler og
antipsykotika (professor Arne Vaaler, NTNU/St. Olavs Hospital, pers. med.).
Dette er imidlertid lite dokumentert og må studeres videre.
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3.2.2.5 Trafikkdødsfall som følge av bruk av amfetaminer
Bruk av rusmidler medfører økt risiko for å være involvert i trafikkulykker, både
ved bruk av amfetaminer [35, 36] og ved bruk av opioider [37-45]. Gjerde og
medarbeidere viste at forekomsten av sentralstimulerende stoffer blant
omkomne person- og lastebilsjåfører i Norge var 9,6 % for amfetamin og 5,1 %
for metamfetamin i perioden 2001-2010. For opioider som metadon og morfin
var tallene henholdsvis 0,4 og 1,8 % [35].
Drepte bilførere under 25 år, utgjorde 184 av sakene. Av disse hadde én person
morfin i blodet, mens 14 hadde amfetamin og/eller metamfetamin i
konsentrasjoner som var høyere enn straffbarhetsgrensene svarende til
påvirkning på 0,2 promille for disse stoffene [46]. Aldersgruppen 25-34 år var
den gruppen hvor det hyppigst ble påvist illegale rusmidler, og også hyppigst
bruk av kombinasjoner av to eller flere stoffer (alkohol, illegale rusmidler eller
legemidler) [46].
Fra andre land hvor forekomst er undersøkt blant drepte bilførere, varierer
tallene fra 0,7-3,5 % for opiater og fra 0-7,5 % for amfetaminer [47, 48].
I en norsk undersøkelse som sammenlignet funn av rusmidler hos døde
bilførere med tilsvarende funn hos en kontrollgruppe av tilfeldige bilister i en
veikantundersøkelse fant en meget høy justert OR på 57,1 (95 % CI 27,3-119,5)
for å omkomme i en trafikkulykke har blitt funnet etter inntak av
amfetamin/metamfetamin. For opioider var tilsvarende OR 5.7 (2-16,2) [35].

3.2.3 PMMA-dødsfall
PMMA (para-metoksymetamfetamin) og PMA (para-metoksyamfetamin) er
sentralstimulerende rusmidler med effekter som kan ligne en blanding av
amfetamin/metamfetamin og ecstasy. Begge stoffene finnes som rusmidler,
men PMMA omdannes også i noen grad til PMA i kroppen etter inntak. Funn av
PMMA i blod viser at PMMA er inntatt, men ved funn av PMA kan dette både
være på grunn av inntak av PMA og som følge av dannelse i kroppen etter
inntak av PMMA.
PMMA/PMA-dødsfallene skiller seg fra dødsfall etter
amfetamin/metamfetamin ved at det er en klar dose-respons. Det er derfor
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naturlig å snakke om overdosedødsfall i denne sammenheng. PMMA anses å
være langt mer toksisk og gi høyere forekomst av dødelige forgiftninger
sammenliknet med ecstasy og amfetamin. Ved bruk av økende doser PMMA
øker risikoen for livstruende komplikasjoner som overoppheting med
kroppstemperatur over 42 °C, samt bevissthetsforstyrrelser, kramper,
elektrolyttforstyrrelser, alvorlige hjertearytmi, respirasjonsforstyrrelser,
intracerebral blødning og multiorgansvikt [49]. Tilsvarende ses ikke like klart for
amfetamin/metamfetamin [50]. Ved sammenlikning av konsentrasjoner av
PMMA i blod tatt fra døde, med konsentrasjoner i blod fra bilførere pågrepet
av politiet for ruspåvirket kjøring i Norge, ble det funnet flere ganger høyere
konsentrasjoner av PMMA hos de døde [51].
PMMA dukket først opp i Spania i 1993 da det ble assosiert med ett dødsfall,
samt tre dødsfall i Danmark i år 2000. Siden 2009 er PMMA assosiert med ett
dødsfall på Island, 21 i Storbritannia, seks i Finland, 24 i Israel og 27 i Canada.
Totalt i verden er det rapportert minst 150 PMMA/PMA-relaterte dødsfall.
PMMA/PMA ble først beskrevet i Norge i 2003, og samme år ble det rapportert
om ett forgiftningsdødsfall forbundet med bruk av disse stoffene. Etter flere år
uten kjent forekomst dukket PMMA igjen opp i norske narkotikabeslag fra
sommeren 2009 i gatestoffer solgt som amfetamin/metamfetamin eller
ecstasy. Fra 2009-2012 var det totalt 29 PMMA-relaterte forgiftningsdødsfall
(overdoser) i Norge.
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4. Diskusjon
4.1 Oppsummering
Med utgangspunkt i data fra dødsårsaksregisteret finner vi at ca. 80 % av
registrerte og rapporterte overdosedødsfall har vært forårsaket av opioider
gjennom de siste årene. I tillegg til de opioide dødsfallene kommer det ca. 10 %
dødsfall som er klassifisert som forgiftninger forårsaket av andre stoffer enn
opioider, da særlig sentralstimulerende stoffer. De siste 10 % av dødsfallene er
kodet som F-koder (dvs. ikke sikkert påvist overdose) blant personer med kjent
rusmiddelbruk, hvorav mange er opioidbrukere og blandingsbrukere.
Fra dødsårsaksregisteret/FHIs obduksjonsbaserte data er det i perioden 20014, 2006-11 funnet 356 (15 %) saker som klassifiseres som ikke-opioide
rusmiddelrelaterte dødsfall, det vil si ca. 3-20 % av overdosedødsfallene per år,
uten at det har vært en tydelig trend når det gjelder reduksjon/økning i antall i
denne gruppen over tid. Fra ODiO studien ble 3 % av sakene klassifisert som
amfetamin/metamfetamin-overdoser.
I gruppen ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall utgjør F-kodene den største
gruppen, og fra dataene fra dødsårsaksregisteret/FHI og overdose i Oslorapporten, er disse omtrent dobbelt så mange som antall døde av «forgiftning
som følge av ulykke». Kategorien «psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser» (Fkodene) inneholder ofte tilfeller der den avdøde har hatt et langvarig
rusmiddelbruk, men hvor konsentrasjoner og omstendigheter ikke tilsier at vi
sikkert snakker om et overdosedødsfall. Likevel er disse dødsfallene inkludert i
EMCDDAs indikatorvariabel for overdosedødsfall. Årsaken til at en betydelig
andel av ikke-opioide dødsfall er klassifisert med F-koder kan skyldes at
overdoser i mindre grad er relevant når det gjelder bruk av ikke-opioider som
for eksempel amfetamin/metamfetamin, og at andre forhold bidrar
til/forårsaker død.
I gruppen med dødsfall kodet som «forgiftning som følge av ulykke» var det
amfetaminer som hadde høyest forekomst, mens det i F-gruppen var opioider
som dominerte. Alder ved død for F-gruppen og ulykkesdødsfallene er
sammenliknbare, og andel kvinner var omtrent den samme.
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De fleste dødsfall knyttet til overdoser av ikke-opioider fant sted i de fylkene
hvor de største byene i Norge befinner seg, og de fleste dødsfallene fant sted i
fylkene hvor avdøde har hatt bostedsadresse.
Det var ikke mulig å identifisere GHB dødsfall utfra tilgjengelige datakilder,
fordi GHB ikke har egen kode i EMCDDAs klassifikasjonssystem. Når det gjelder
antall GHB dødsfall, har det vært snakket om at dette har vært et stort antall
slike dødsfall i Norge, uten at det foreligger dokumentasjon på dette. Det har
imidlertid vært rapportert en rekke overdoser med GHB, men disse vil ikke
nødvendigvis medføre død.
Fra en nordisk studie hvor dødsfall i 2012 er undersøkt blant overdosedødsfall
fra hele Norge, er det rapport om funn av GHB i 4 saker [3]. Det må imidlertid
presiseres at funn av GHB ikke er det samme som at GHB har bidratt til
dødsfallet. Simonsen et al [3]benytter ikke EMCDDAs definisjoner for
klassifisering av ulike typer dødsfall. Ut fra den sparsomme dokumentasjon
som finnes når det gjelder GHB dødsfall, tyder det ikke på at GHB dødsfall
utgjør noe vesentlig omfang i Norge, men mer forskning på området vil kunne
bidra til å belyse dette.
Det er videre få dokumenterte dødsfall som følge av NPS i Norge, med unntak
av PMMA/PMA. Det rapporteres om et økende antall nye stoffer hvert år, 101
nye i 2014 [8], men kun et fåtalls dødsfall er rapportert i Europa. Dette kan
skyldes utfordring med å påvise slike stoffer, men kan også skyldes at de i
mindre grad medfører dødsfall alene, men i kombinasjon med andre rusmidler.
I Norge er det blant annet rapportert om dødsfall med AH-7921 (et opioidliknende stoff) [52] og mitragynine [53].

4.2 Sammenlikning av ikke-opioide dødsfall med andre
overdosedødsfall
Med utgangspunkt i norske tall fra dødsårsaksregisteret/FHI og fra ODiOprosjektet har vi tall som kan sammenlikne ikke-opioid dødsfall med opioiddødsfallene.
Ikke-opioide dødsfall utgjør 15 % av dødsfallene, og amfetaminer utgjør en
vesentlig del av denne gruppen. Risiko ved bruk av amfetaminer sammenlignet
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med opioider kan ikke uten videre sammenliknes ut fra disse tallene. Absolutte
tall sier lite om den relative risikoen, fordi tallene heller kan reflektere ulikt
antall brukere i befolkningen. Tall fra SIRUS tyder imidlertid på at det er
omtrent like mange opioid- og amfetaminbrukere. Dette kan tale for at det er
mindre risiko for overdose knyttet til bruk av amfetaminer sammenlignet med
opioider. Denne typen «risikoberegning» og sammenligning har klare
begrensninger, men det er ingen tvil om at det er størst overdoserisiko
forbundet med inntak av de sentraldempende stoffene og især opioider,
sammenlignet med sentralstimulerende stoffer. Risiko for død etter bruk av
sentralstimulerende stoffer vil i betydelig grad skyldes andre forhold enn
overdoser, derfor er det viktig å inkludere i diskusjonen når man undersøker
ikke-opioide dødsfall.
Både i sakene klassifisert som opioide og ikke-opioide dødsfall, påvises det
gjerne flere ulike rusmidler i blodet hos den avdøde, og dermed er det ofte
knyttet usikkerhet til hvilket rusmiddel som forårsaket dødsfallet. Vi har i
denne gjennomgangen sett at også blant dødsfallene som kodes som ikkeopioide dødsfall er opioider en del av en «dødelig rusmiddelcocktail».
SIRUS/dødsårsaksregisteret har i perioden 2003-13 rapport 548 ikke-opioide
dødsfall, hvorav 159 er registrert som stimulanter (stort sett amfetamin og
metamfetamin, i tillegg til noen få kokaindødsfall), mens 91 dødsfall er p.g.a.
«andre rusmidler» det vil ofte si andre sentralstimulerende stoffer (PMMA o.a.)
og 298 er i kategorien F-kode. Tallene er i overensstemmelse med analysefunn
fra obduksjonssaker fra FHI fra omtrent samme periode, beskrevet i denne
rapporten.

4.3 Ikke-opioide dødsfall – andre årsaker enn overdoser
Når det gjelder rusmiddelrelaterte dødsfall har fokus naturlig nok vært på
overdoser. Disse dødsfallene er hovedfokus også for denne rapporten. Dette er
naturlig fordi det foreligger et dose-respons forhold for opioider og sentralt
dempende stoffer som medfører at økende doser/konsentrasjoner gir økt risiko
for forgiftning og død. Opioider er en medvirkende årsak til de aller fleste
overdosedødsfall i Norge.
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For dødsfall knyttet til andre stoffer enn opioider, og da særlig
sentralstimulerende stoffer som amfetaminer og metamfetamin, vil ikke
overdoser i samme grad dekke utfordringene som ses ved dødsfall relatert til
slik bruk. Noen forgiftningsdødsfall med disse sentralstimulerende midlene ses,
men sentralstimulerende stoffer medfører også dødsfall i form av ulykker,
kardiovaskulære katastrofer og skader og dødsfall på grunn av risikotakning,
kritikkløshet etc. Det er derfor også viktig å undersøke slike dødsfall i en
rapport som den foreliggende.
Litteraturoppsummeringen som foreligger over viser at når det gjelder død hos
brukere av amfetamin/metamfetamin utgjør overdoser kun få av tilfellene.
Dødsfall som ikke er direkte relatert til konsentrasjoner av amfetaminer i blod
hos avdøde ses hyppig og vil i noen grad også skyldes underliggende årsaker
som disponerer for hjerte-kar dødsfall. Slik sett bør kanskje dødsfall etter
inntak av amfetamin i høyere grad forstås innenfor en stress/sårbarhetsmodell
(slik vi kjenner fra forståelsen av psykoser [54]) – hvor de som er sterkt
disponerte for negative effekter av disse midlene kan dø med lave
konsentrasjoner av stoffene, mens de som er mindre sårbare først vil kunne dø
etter høyere inntak.
Unntaket når det gjelder en slik manglende dose-respons effekt for toksisitet
for sentralstimulerende stoffer er PMMA, hvor økende doser trolig gir økt risiko
for død. PMMA er betydelig mer toksisk enn amfetamin/metamfetamin, og i
Norge var det en epidemi med PMMA-dødsfall fra 2009-2012 [51].
Ved personlig meddelelse fra overlege Merete Vevelstad, FHI, har hun opplyst
at hun ikke har opplysninger fra sine studier som tyder på at dødsfallene som
følge av PMMA skyldes intravenøs injeksjon av PMMA, men at dødsfallene like
gjerne kan ses etter inntak gjennom munnen. For heroin har det blitt hevdet at
grunnen til den høye forekomsten av heroin-dødsfall i Norge skyldes det høye
antallet med injiserende brukere [55].
Utilsiktede overdoser anses å være en av hovedårsakene til økt mortalitet blant
rusmisbrukere [56]. Fra dødsårsaksregisteret/FHI data utgjør imidlertid
rusmiddelavhengighet (F-koder) omtrent dobbelt så mange dødsfall som
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gruppen som er klassifisert som utilsiktede ikke-opioide overdoser («forgiftning
som følge av ulykke»-gruppen). Bargagli og medarbeidere fulgte en kohort på
11 432 personer med problematisk rusmisbrukere fra 1980 til 1995 og ved
slutten av studieperioden var 1734 av disse personene døde [57]. Ved oppstart
var gjennomsnittsalderen 27 år; 92 % av de inkluderte var heroinbrukere og
82 % menn. P.g.a. AIDS epidemien ble det observert en økning i
mortalitetsraten i starten av perioden som nådde en topp i 1991-92.
Mortaliteten for andre årsaker enn AIDS og overdoser var høy i løpet av hele
perioden. Mortaliteten i kohorten var mer enn 15 ganger høyere enn den
generelle befolkningen på samme alder, og for kvinner var mortaliteten 38
ganger høyere sammenliknet med generell mortalitet blant kvinner i
befolkningen. Mortaliteten som følge av «andre årsaker» enn overdoser og
AIDS var høy i hele perioden, men denne gruppen ble i liten grad diskutert i
artikkelen, og det er derfor uklart hva dette skyldtes. Denne studien illustrerer
at dødsfall som skyldes «andre forhold» i liten grad er undersøkt, og at det
foreligger lite kunnskap blant annet om dødsfall som følge av bruk av
sentralstimulerende stoffer.
Studier av overdosedødsfall etter kriterier definert av EMCDDA vil ikke gi et
helhetlig bilde av mortaliteten som følge av rusmiddelbruk. Da må vi både se på
dødsfall med rusmidler (kasus-studier) og følge grupper av rusbrukere over tid
(kohort-studier). Dette gjelder både for sentralstimulerende stoffer og andre
ikke-opioider, og også for opioidene. Fordi mekanismene for død er ulik for
ulike rusmidler, vil overdosestatistikk i varierende grad gi et inntrykk av
mortaliteten og risikoen forbundet ved bruk av ulike rusmidler. Et fokus alene
på overdoser kan derfor gi et skjevt bilde av risiko for død for de ulike
rusmidler. Det finnes imidlertid ingen oversikt over alle dødsfall hvor det er
involvert rusmidler. Dette skyldes blant annet at det utføres obduksjon og
analyse av rusmidler kun i en liten andel av dødsfallene som finner sted, og kun
i enkelte grupper gjøres dette systematisk. For overdosedødsfall begjæres
obduksjon i de fleste, men ikke alle tilfeller. En annen gruppe hvor det i noen
grad utføres obduksjoner er trafikkdrepte, og rusmiddelfunn i slike saker kan si
noe om ulykkesrisiko ved bruk av ulike stoffer. Gjerde og medarbeidere har
undersøkt omkomne bilførere i perioden 2001-10, og 63 % av trafikkdrepte
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bilførere ble obdusert. Blant ene-ulykke ble det påvist rusmidler i 65 % av
sakene, noe som viser at rusmidler er en viktig risikofaktor for trafikkdød [35].
Det er en langt høyere forekomst av sentralstimulerende stoffer påvist i blod
hos trafikkdrepte, sammenliknet med funn av opioider. Henholdsvis 8 % og 4 %
for amfetamin og metamfetamin og kun 1,6 % for morfin. Dette skyldes trolig
at bruk av sentralstimulerende stoffer medfører økt sjansetaking og
kritikkløshet [58], og dermed økt risiko for å være involvert i en dødsulykke.

5. Styrker og svakheter
Denne rapporten bygger på en gjennomgang av litteraturen som har sett på
ikke-opioide rusmiddelrelaterte dødsfall og sammenholdt denne med funn av
andre rusmidler enn opioider i dødsfall i Norge. Litteraturgjennomgangen er
gjort i en bredt dekkende database og av personer med god kunnskap om
fagfeltet. Det er derfor grunn til å tro at de mest relevante og viktigste
vitenskapelige arbeidene på området er inkludert. Det finnes ingen gode
norske kohort-undersøkelser av misbrukere av sentralstimulerende midler med
spesielt fokus på dødsfall og overdoser.
Gjennomgangen av overdosedødsfall blir både i Overdose i Oslo-materialet og i
det materialet som stammer fra FHI/dødsårsaksregisteret retrospektive kasusundersøkelser. Det er dermed ikke mulig å uttale seg sikkert om risiko for død.
Man kan ikke sammenligne grupper og atferd og det kan være vanskelig å
etablere årsakssammenhenger. Da det ikke foreligger noen entydig
sammenheng mellom konsentrasjon av amfetamin/metamfetamin i blod hos
avdøde og risiko for død, vil det i en rekke slike saker være en utfordring for
obdusenten å avgjøre hva som er dødsårsaken. Med utgangspunkt i at
konklusjonene er basert på faglig skjønn hvor obdusentene over tid har
ervervet seg erfaring med slike saker, vil disse dataene likevel kunne si noe om
utvikling/trender over tid.
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Appendix I
Appendix 1: Inndeling av stoffer i stoffgrupper
Stoffgruppe
Amfetaminer

Stoffer

Kommentar

Amfetamin
Metamfetamin

Sentralstimulerende, men pga.
rapportens fokus er disse gruppert for
seg

Benzoylecgonin
Kokain
MDA
MDMA (ecstasy)
Metylfenidat
PMA
PMMA

Metabolitt av Kokain

Andre Sentralstimulerende

Benzodiazepiner
Alprazolam
Bromazepam
Diazepam
Fenazepam
Flunitrazepam
Klonazepam
Lorazepam
N-desmetyldiazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Zolpidem
Zopiclon

Metabolitt av Diazepam

Nye psykoaktive stoffer (NPS)
mCPP
MDPV
Opioider
6-MAM_blod
6-MAM_urin
Buprenorfin
Ketobemidon
Kodein
Metadon
Morfin
Oksykodon
Tramadol
Andre stoffer
Gammahydroksybutyrat (GHB)
Karisoprodol
LSD
Meprobamat
Pregabalin
THC
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Metabolitt av Karisoprodol

Appendix II
Appendix 2: Bostedsfylke (folkeregister adresse) og dødsfylkea. Første kolonne (ikke kursiv) er tall for de opioide dødsfallene. Andre kolonne (kursiv) er tall for de ikke-opioide dødsfallene.
Dødsfylke
Bostedsfylke

Totalt

141

26

AustAgder
0
0

5

0

1

0

0

2

1

0

Møre og
Romsdal
0
0

0

0

0

0

52

1

1

0

Sogn og
Fjordane
0
0

1

0

0

0

VestAgder
0
0

0

0

2

0

204

29

Aust-Agder

0

0

7

7

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

14

7

Buskerud

2

1

0

0

150

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

166

21

Finnmark

0

0

0

0

2

0

8

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

3

Hedmark

0

0

0

0

0

0

0

0

38

7

0

0

0

0

0

0

4

0

10

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

52

12

Hordaland

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

239

47

0

0

0

0

0

1

12

2

2

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

260

51

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

8

13

0

0

1

0

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

22

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Nordland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

15

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

28

15

Oppland

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

40

6

11

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

8

Oslo

11

1

0

0

2

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

541

70

3

0

0

0

0

0

2

0

0

1

3

0

3

0

568

74

Rogaland

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

13

0

205

27

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

2

0

231

30

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

7

Sør-Trøndelag

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

16

0

Telemark

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

87

21

0

0

0

0

3

0

0

0

101

21

Troms

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

20

5

1

0

0

0

1

0

30

5

Vest-Agder

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

1

1

0

0

0

0

0

0

0

29

14

0

0

0

0

39

16

Vestfold

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

15

0

0

70

15

Østfold

5

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

26

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

24

182

26

24

2076b

355c

Akershus

Møre og
Romsdal
NordTrøndelag

Sogn og
Fjordane

Totalt
a Tall

Akershus

171

29

11

8

Buskerud

170

17

Finnmark

10

4

Hedmark

41

10

Hordaland

252

51

8

13

Nordland

20

16

Oppland

48

7

Oslo

746

Rogaland

81

212

28

14

5

Telemark

88

24

Troms

23

5

33

17

i kursiv er tall for de ikke-opioide dødsfallene, de andre tallene er for de opioide dødsfallene. Grått felt betyr at bostedsfylke og dødsfylke er det samme.
person bosatt i Akershus hadde ukjent dødsfylke.
c Én person bosatt i Vest-Agder hadde ukjent dødsfylke.
b Én

Vestfold

Østfold

69

16

160

