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1. Kort oppsummering 

Denne rapporten beskriver erfaringene fra et pilotprosjekt for forebygging av overdosedødsfall etter 

utskrivelse fra tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Prosjektet er gjennomført ved tre 

avdelinger på Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Avrusing og 

utredning, ReStart og Færingen. Pilotprosjektet startet 24. januar 2013 og varte i tre måneder. 

 

I løpet av pilotperioden ble fire tiltak prøvd ut. Gjennomføringen ble fulgt opp mer registrering av 

målinger som ble senere evaluert.  

 

Basert på erfaringene fra pilotprosjektet kan man vurdere tiltakene som gjennomførbare og 

hensiktsmessige i TSB. Arbeidsgruppen på UNN HF anbefaler nasjonal implementering av 

tiltakspakken.   

 

2. Bakgrunn for kampanjen  

Helse- og omsorgsdepartementet har startet en nasjonal pasientsikkerhetskampanje som skal innføre 

forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i spesialist- og primærhelsetjenesten i perioden 2011 – 

2014. Flere kriterier har ligget til grunn for valg av innsatsområder. Det er valgt ut områder med stort 

potensial for forbedring, de skal ha gode data og metoder for evaluering, tiltakene som foreslås skal 

kunne dokumenteres som effektive og innsatsområdene skal ha støtte i norske fagmiljøer. 

 

Hensikten med alle innsatsområdene I kampanjen I trygge hender er å peke på konkrete områder 
hvor man kan starte arbeidet med forbedring på lokale arbeidsplasser.   
Hvert innsatsområde skal ha forbedringspotensial, tiltakene skal være kunnskapsbasert og prosesser 
og resultater skal registreres for å kunne dokumentere forbedring.   
 
De foreslåtte innsatsområdene og målingene er delvis hentet fra andre lands kampanjer og fra norske 
pasientsikkerhetsprosjekter og er utviklet i samarbeid med norske fagmiljøer.  
 
Pasientsikkerhetskampanjen har tre hovedmål: 

1. Redusere pasientskader 
2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 
Mer om kampanjen finnes på hjemmesiden: http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no 

 

3. Bakgrunn og målsetting for pilotprosjektet 

I 2011 var det 262 overdosedødsfall i Norge, hvorav 77 prosent var menn og 23 prosent var kvinner. 

Mange overdosedødsfall skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som følge av avbrudd i 

behandlingen. Forskning tyder på at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter 

behandling er 16 ganger større enn ellers. (Ravndal, Amundsen 2010) 

 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/
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En arbeidsgruppe fra ulike steder i helsetjenesten har utarbeidet tiltak som skal iverksettes for å 

forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra rusinstitusjon. De har basert sitt arbeid på forskning, 

brukerinnspill og klinisk erfaring.  

 

Tiltakene er prøvd ut i tre pilotprosjekter i perioden januar – mai 2013. Pilotprosjektene ble 

gjennomført ved: 

 Stiftelsen Bergensklinikkene 

 Oslo Universitetssykehus HF 

 Universitetssykehuset i Nord- Norge HF 

3.1 Hvor piloten gjennomføres 

Universitetssykehuset Nord-Norge er landsdelens helsefaglige spydspiss og skal være ledende 
nasjonalt innenfor utvalgte fagområder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av 
Nordland, med alle funksjoner som nasjonale myndigheter tillegger lokalsykehus i Norge. 
Universitetssykehuset Nord-Norge er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, 
Harstad, Narvik og Longyearbyen. Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med 
integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt 
Tromsø og omegn.  

Rus og spesialpsykiatrisk klinikk har virksomhet innenfor fagområdene rusbehandling, rus og psykiatri 
-lidelser og alders- og sikkerhetspsykiatri. Klinikken består av 4 kliniske avdelinger (alderspsykiatri, 
sikkerhetspsykiatri, psykiatri- og rusbehandling og rusbehandling) og to kompetansesentre; 
Kompetansesenter Rus -Nord og RVTS Nord. Virksomheten er lokalisert i Tromsø og Narvik. 
Pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB) kommer hovedsakelig fra 
Nordland, Troms og Finnmark.  

Pasienter henvises til rusavdelingene fra fastlege, sosialtjenesten eller spesialisthelsetjenesten.  

Tre seksjoner i TSB deltok pilotprosjekt: 

1. Avrusing og utredning 

Avrusing og utredning er en døgnseksjon som gir tilbud om individuelt tilrettelagt avgiftning, 

abstinensbehandling, skjerming og stabilisering i tillegg til medikament ned- eller opptrapping og 

kortere vurderingsopphold. Enheten tar også imot pasienter til innleggelse mot eget samtykke etter 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.2-4.  

Enheten har 10 plasser for rusmiddelavhengige personer over 18 år.  

Tilbud er medisinsk avrusning/avgiftning før institusjonsbehandling, medisinsk avrusning/avgiftning før 

oppstart av legemiddelassistert rehabilitering (LAR), medisinsk avrusning/avgiftning som et ledd i en 

kommunal rehabiliteringsprosess, nedtrapping av vanedannende medikamenter, oppfølging etter akutt 

sykehusinnleggelse, planlagt kartlegging og utredning og hjelp i en kritisk livsfase relatert til rus. 

I tilbudet inngår blant annet møtet med et stabilt, støttende og ivaretaende behandlingsmiljø med 

fokus på primære behov, omsorg og trygghet. Ro, hvile og søvn, samt god og næringsrik kost. 

Medikamentell abstinensbehandling og medikamentell behandling og nedtrapping. Støtte- og 

motivasjonssamtaler og enkle gruppesamlinger. Miljøterapi og kartlegging av rusmønster og 

livssituasjon, ressurser og problemområder samt planlegging av videre behandling 
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2. ReStart 

ReStart Rusbehandling tilbyr trappetrinnsbehandling, dvs. differensierte tilbud på minst inngripende 

plan. Kort innleggelsestid, men samarbeid med pasient og andre samarbeidspartnere over tid. ReStart 

har døgntilbud, dagpasienttilbud, poliklinisk tilbud og oppfølgingsavtaler både individuelt og i gruppe. 

Målgruppe er spesielt pasienter som har rusmiddelmisbruk/avhengighet på alkohol og lettere 

blandingsmisbruk, evt kombinert med lettere psykiske lidelser, funksjonssvikt innen sosial- og 

arbeidmessig fungering, øvrige helseproblemer eller behov for utredning og behandling ved 

atferdsproblematikk. I tilbudet inngår: individuell tilnærming, forberedende kontakt/ samarbeid i forkant 

av døgnopphold, utarbeidelse av individuell plan for opphold/ oppfølging, sosialpedagogisk 

gruppeprogram, endringsfokuserte, mentaliseringsbaserte samtaler, ivaretakelse av psykisk helse og 

rusrelaterte somatiske helseplager, fysisk aktivitet / friluftsliv, eksponerings- / sosial ferdighetstrening, 

tverrfaglig samarbeid, nettverksarbeid, differensierte vedlikeholds- og oppfølgingsavtaler og planlagte 

reinnleggelser. ReStarts verdigrunnlag er basert på humanistisk psykologi. Endringsfokusert 

rådgivning er integrert i individuell oppfølging og det sosialpedagogiske gruppeprogrammet. ReStart 

har 13 døgnplasser. 

3. Færingen 

Færingen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling til personer over 18 år med narkotika- og/ 

eller blandingsmisbruk. Færingen har 15 behandlingsplasser for kvinner og menn fordelt på 

separate fløyer. Personalet er tverrfaglig sammensatt av psykologer, sosionomer, sykepleiere, 

vernepleiere, pedagoger, lege og fagarbeidere. 

Behandlingen bygger på et humanistisk menneskesyn, der det fokuseres på den enkeltes motivasjon 

til endring. Basis for behandlingen er motiverende intervju, en pasientsentrert metode der personalet 

støtter pasienten i eget endringsarbeid.  

Færingen jobber ut i fra oppfatningen om at endring og utvikling skjer i fellesskap med andre. 

Fellesskapet legger rammer for trygghet og rusmestring. Behandlingsinnhold og lengde er individuelt 

tilpasset og behandlingen kan ha en varighet på inntil 6 måneder. I første fase vektlegges utredning 

og diagnostikk. Gruppeterapi er en sentral del av behandlingen. Gruppeterapitilbudet består av blant 

annet temagrupper, kjønnsspesifikke grupper og sinnemestringsgrupper. Fysisk trening, undervisning 

i kosthold og ernæring samt friluftsliv inngår som en viktig del av behandlingen. Målsetting for 

behandlingen er utredning av rusproblematikk og psykisk helse og kartlegging av egne ressurser, 

mestring av livet uten skadelig bruk av rusmidler, bedre fysisk og psykisk helse, etablere bedre 

relasjoner til rusfritt nettverk og familie, samarbeid med hjemkommune og bidra til utarbeiding av 

individuell plan. Pasientene har anledning til å påbegynne utadrettede aktiviteter som skole, 

arbeidstrening og fritidsaktiviteter. Tilbakeføring til hjemkommune er sentralt i siste del av 

behandlingsforløpet. 

4. Fremgangsmåte 

Kampanjens målsetting er å forhindre overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon. Fire tiltak er 

iverksatt for å forebygge overdosedødsfall. Pasientene informeres om overdoserfare ved utskrivelse, 
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en kriseplan utarbeides og kritiske elementer sikres ved utskrivelse. I tillegg ble pasientene med 

diagnose F11.1 skadelig bruk av opioider eller diagnose F11.2 opioidavhengighetssyndrom, vurdert i 

forhold til medikamentell behandling med enten opiodantagonister eller substitusjonsmedisinering. 

 

 
Figur 1 Driverdiagram over tiltakene i pilotprosjektet 

 

5. Organisering 

 

Pilotprosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge startet ved å ha informasjonsmøter om 

pasientsikkerhetskampanjen med tre døgnavdelinger i desember 2012. Klinikkledelsen ved Rus og 

spesialpsykiatrisk klinikk ble involvert og informert om prosjektet på et informasjonsmøte i januar 2013.  

Prosjektlederen hadde to møter med arbeidsgruppe som besto av kontaktpersonene på involverte 

døgnseksjonene tidlig i januar 2013 for å planlegge praktisk gjennomføring av pilotprosjektet. I midten 

av januar hadde prosjektlederen møter med alle ansatte på de tre døgnpostene som var med i 

prosjektet for å gi ansatte detaljert informasjon om prosjektet og opplæring. Prosjektlederen hadde 

også møte med leger på døgnpostene for å informere dem om det medisinske tiltaket i januar. Legene 

på avdelingene (3 overleger og 1 LIS-lege) fikk muntlig og skriftlig informasjon om tiltaket.  

Døgnavdelingene startet prosjektet 24.1.2013. Prosjektlederen hadde samtaler med 

kontaktpersonene underveis. I midten av april 2013 avholdte prosjektlederen møter med alle 

seksjonene for å samle erfaringer og tilbakemeldinger om prosjektet. Pilotprosjektet ble avsluttet 

24.4.2013, men man fortsatt med tiltak og målinger etter dette tidspunktet. Nytt informasjonsskriv og 

påminnelse om prosjektet ble sendt til alle døgnpostene 21.5.2013.  

 

Prosjektlederen har vært avdelingsoverlege Minna Kuoppamäki Hansen og kontaktpersonene på 

døgnpostene har vært sosionom Vanja Brox og vernepleier Heidi Vitalis (Avrusing og utredning), 

spesialkonsulent Lizbett Flores Garcia (ReStart) og psykolog, seksjonsleder Hanne Nergård 

(Færingen).  

 

Praktisk gjennomføring av registrering 

Man inkluderte alle pasientene som har brukt eller prøvd GHB eller/og opioider og som ble skrevet ut 

fra døgnpostene i perioden 24.1.-24.4.2013 i prosjektet. 
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Seksjonene hadde en perm på ekspedisjonskontoret hvor informasjon om og prosedyrer for 

kampanjen lå. I permen var også mal til krise-/ mestringsplan, registreringsskjema og overdosekort. 

Ansatte fikk både muntlig og skriftlig informasjon om kampanjen og detaljer om pilotprosjektet. 

Alle pasienter som var i målgruppa fikk egen plastlomme med registreringsskjema, kriseplan og 

overdosekort. Behandlingsansvarlig for pasienten var ansvarlig for å føre inn pasients NPR ID på 

registreringsskjemaet. Behandlingsansvarlig ansatte journalfører deltakelse i kampanjen i pasientens 

journal og har samtidig ansvaret for å sjekke at alle tiltakene blir gjennomført og registrert på skjemaet.  

Etter utskrivelse tar behandlingsansvarlig registreringsskjemaet i permen ” Ferdige sjekklister til 

registrering”. Kopi av kriseplanen merkes med NPR ID og legges til scanning.  

Kontaktperson på seksjon registrerer ferdigutfylte skjemaene. 

 

6. Tiltakspakke  

Info om overdosefare til pasienten 

- Pasientene som er i målgruppe informeres om overdosefare, helst i løpet av første 
behandlingsuken, behandlingsteam avgjør hvem som informerer pasienten og når 

- Se eget infoskriv, vedlegg 1 
 

 

Kriseplan/ mestringsplan 

- Kriseplan utarbeides i samarbeid med pasienten, helst i løpet av første behandlingsuken, 
behandlingsteam avgjør hvem som gjør dette. 

- Pasienten beholder kriseplanen, en kopi av planen legges i permen og scannes i 
journalen etter utskrivelsen 

- Se eget skjema for kriseplan, vedlegg 1 
 

 

Sikre kritiske elementer ved utskrivning 

- Utskrivningssamtale: pasienten blir minnet om kriseplan og får levert overdosekort, 
vedlegg 4 

- ”Time i hånden” ved utskrivning 
o Pasienten skal ha mottatt tilbud om ettervern/oppfølging, enten i 

primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten  
o Dersom man ikke klarer å avtale time med fastlege, sosialtjenesten eller TSB før 

utskrivning, tar døgnposten kontakt med pasienten etter utskrivning for å avtale 
dette. 

 

Legekonsultasjon 

- Legen på døgnposten vurderer behov for behandling med opioidantagonister eller 
substitusjonsbehandling før utskrivelse, se prosedyre (vedlegg 2) 

- Ved utskrivelse sjekker behandlingsansvarlig om lege har vurdert medikamentell 
behandling av opioidavhengighet og laget en plan om evt. videre medisinering, dette skal 
stå i epikrisen.  
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Vurdering av medikamentell behandling er et tiltak som er kun med på UNN pilotprosjekt. 

Derfor beskriver man det mer detaljert enn andre tiltakene i rapporten. For fullstendig 

informasjon, se vedlegg 2.  

 

For de fleste opioidavhengige er opioidavhengigetsyndrom en kronisk tilbakevendende lidelse. Mindre 

enn 10 % av narkotikaavhengige har en langtids sammenhengende avholdenhet etter behandling.  

Det finnes ikke noen behandling som er effektiv for alle opioidavhengige, man har behov for ulike 

behandlingsalternativer inkludert psykososial intervensjon og farmakologisk terapi. Det fjerde tiltaket i 

pilotprosjektet på UNN er å vurdere om en opioidavhengig pasient kunne benytte seg farmakoterapi. 

 

Medikamentelle behandlinger ved opioidavhengighet kan deles i tre grupper: vedlikeholdsbehandling 

(substitusjonsbehandling), abstinensbehandling ved avgiftning og farmakologisk behandling som 

støtter avholdenhet. Av disse behandlingstyper er det substitusjonsbehandling kombinert med 

psykososial intervensjon som er mest effektiv i behandling av opioidavhengighet. I Norge er langvarig 

substitusjonsbehandling organisert under legemiddelmiddelassistert rehabilitering (LAR) i 

spesialisthelsetjenesten. Legemiddelassistert rehabilitering reduserer bruk av heroin, risiko for 

overdosedødsfall og kriminelle handlinger. Substitusjonsmedikamentene øker også retensjon i 

behandling. 

 

Kombinasjonspreparat buprenorfin-nalokson er førstevalg for substitusjonsbehandling i Norge. Andre 

alternativer er metadon og monopreparat buprenorfin. 

 

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, har undersøkt dødeligheten 

blant norske opioidavhengige pasienter som avventer på behandling i legemiddelassistert 

rehabilitering. Dødeligheten blant pasientene var høyere på venteliste og etter utskrivning enn i 

behandling. På venteliste og etter utskrivelsen skyldtes 72 – 86 % av dødsfallene overdose, mens 

overdosene sto for 40 % av dødsfallene under legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige.  

 

Ikke-medikamentelle behandling er mindre effektiv enn substitusjonsbehandling på sikt. Dersom 

pasienten er særlig motivert til behandling uten medikamenter, bør man støtte og hjelpe pasienten til å 

bli avvendt fra opioider enten poliklinisk eller på døgninstitusjon. Alle avgiftningsprogrammer krever at 

man utvikler mestringsstrategier for å forebygge tilbakefall. Behov for oppfølging og videre behandling 

etter avgiftning er betydelig fordi fare for tilbakefall er høy. Enkelte pasienter kan oppnå total 

avholdenhet fra opioider raskt, andre pasienter har behov for å bruke et medikament som kan støtte å 

avholdenhet. Opioidantagonist naltrekson kan brukes for å forebygge tilbakefall hos abstinente 

pasienter. 

 

Pasienter med opioidavhengighetssyndrom (F10.2) bør vurderes forhold til 

opioidantagonistbehandling og substitusjonsbehandling. Indikasjon for legemiddelassistert 

rehabilitering for opioidavhengige i Norge er opioidavhengighetssyndrom. Avhengigheten skal ha hatt 

et visst omfang og varighet før substitusjonsbehandling vurderes. Substitusjonsbehandling skal ikke 

være primær intervensjon men man åpner for skjønn i vurdering, spesielt når pasienten har høy risiko 

for overdosedødsfall eller somatiske/ psykiske lidelser.  

 

Overlege på seksjon gjør en vurdering om pasienten oppfyller kriterier til legemiddelassistert 

rehabilitering og tar kontakt med Ruspoliklinikken, UNN dersom pasienten er motivert til behandling. 
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Videre vurdering og medisinering (buprenorfin-nalokson) skjer i samråd med overlege på 

Ruspoliklinikken.  

 

Lege på seksjon sender en intern henvisning til Ruspoliklinikken hvis overlege på poliklinikken 

anbefaler det. Adekvat oppstart av medisinering og videre oppfølging av pasienten må sikres i samråd 

med Ruspoliklinikken mens pasienten fortsatt er innlagt.  

 

7.  Måling 

Det er gjort målinger på hvorvidt tiltakspakken er gjennomført for alle pasientene som er inkludert i 
pilotprosjektet ved de tre avdelingene i tiltaksperioden. Det er registrert i hvilken grad den enkelte 
pasient mottar de ulike elementene i tiltakspakken. Det er utviklet en sjekkliste/registreringsskjema 
(vedlegg 5), basert på tiltakene, som inneholdt følgende punkter: 
 

1. Er pasienten grundig informert om fare for overdose?  
2. Er det utarbeidet kriseplan som pasienten har fått med seg? 
3. Er følgende tre tiltak gjennomført før utskrivelse? 

o Pasienten har mottatt overdosekort 
o Pasient har mottatt tilbud om oppfølging (”time i hånda”) 
o Pasienten er minnet om kriseplanen 

4. Har man vurdert om medikamentell behandling for opioidavhengighet er indisert? 

 
For hvert gjennomført tiltak på listen gis det 20 poeng dersom det er krysset av for ”ja” eller ”ikke 
aktuelt”, og 0 poeng dersom ” nei”. Etter at pasientene er utskrevet summeres respektive skjemaer. 
Maksimalt oppnåelige poengsum per pasient er 120. Totalskår blir registrert i Extranet på 
Pasientsikkerhetskampanjens nettsider, i samme rekkefølge som pasientene ble utskrevet.  
 
I praksis journalfører behandlingsansvarlig ansatte deltakelse i kampanjen i pasientens journal og har 
samtidig ansvaret for å sjekke at alle tiltakene blir gjennomført og registrert på skjemaet.  
Etter utskrivelse tar behandlingsansvarlig registreringsskjemaet i permen ” Ferdige sjekklister til 

registrering”. Kopi av kriseplanen merkes med NPR ID og legges til scanning. Kontaktperson på 

seksjon registrerer ferdigutfylte skjemaene. 

 

8. Resultater 

Grafene nedenfor viser hvordan gjennomføringen av pilotprosjektet gikk i de ulike avdelingene. 

Grafene viser hvor stor del av tiltakspakken som ble gitt hver pasient.  
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Figur 2 Målinger fra Færingen viser at det er tolv pasienter som har vært inkludert i kampanjen. Med 
unntak av en pasient, har alle pasientene mottatt alle tiltakene.  

Færingen: Målingene tyder på at tiltakspakken gjennomføres på et stabilt og høyt nivå. En pasient ble 

akutt syk og ble overført til en annen avdeling på sykehus. Man fikk ikke fullført alle tiltakene fordi 

pasienten ikke ble tilbakeført til Færingen.  

 

 
Figur 3 Målingene fra Avrusning og utredning har større variasjon i gjennomføringen av tiltakspakken.  

Avrusning og utredning: Målingene fra Avrusning og utredning viser større variasjon i gjennomføringen 

av tiltakspakken, særlig midt i perioden.  

 

Stor variasjon på Avrusing og utredning kan forklares med en periode med mange nyansatte som ikke 

var grundig informert om tiltakene. Målingene tyder på at det ble en forbedring mot slutten av mai, da 

det ble fornyet fokus på tiltakene i avdelingen.  
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Figur 4 ReStart har registrert fem pasienter i prosjektet, og tre av disse har mottatt alle tiltakene.  

 

ReStart: Målingene tyder på at tiltakspakken gjennomføres på et stabilt og høyt nivå. Det er imidlertid 

få datapunkter, og nødvendig å følge opp med målinger over lengre tid for å få dette bekreftet.  De 

fleste pasientene har allerede mottatt tiltakspakke fordi de har vært innlagt på Avrusing og utredning i 

forkant av innleggelse på ReStart. 

 

9. Erfaringer 

 

Generelt 

Implementering av nye tiltak er en ressurskrevende prosess. Det viste seg at det er viktig å legge til 

rette for opplæring av nyansatte og ha regelmessig utveksling av erfaringer for å opprettholde 

motivasjon blant ansatte som gjennomførte tiltakene. Selv om ansatte er engasjerte og aktive er det 

likevel viktig å ha en intern pådriver og forankre arbeidet i ledelsen. 

 
Inkludering av pasienter 

Erfaringer med rekruttering av pasienter i prosjektet var positive. Behandlere opplevde at pasientene 

var interessert i den informasjonen de fikk og at de fikk inkludert alle pasienter som var i målgruppen. 

Det var en utfordring for å inkludere pasienter som ikke hadde aktiv bruk av relevante rusmidler men 

som hadde brukt dem tidligere. På avgiftningspost brukte man en del tid til å vurdere om pasienten 

hørte til målgruppa. Hvis anamnesen ikke var fullstendig, var dette spesielt vanskelig.  

Det var en utfordring for å få inkludert pasientene som skrev seg ut i løpet av et par dage etter 

innleggelsen eller på nattetid. Hvis prosjektpapirene ikke var lagt inn i inntakspapirene kunne man 

risikere å ikke få inkludert pasienten i kampanjen. Det var altså viktig at kampanjen ble en del av 

rutiner på posten. Mange ansatte mente at det hadde vært enklere om alle pasienter kunne vært 
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inkludert i prosjektet. Mange pasienter hadde opplevd at sine nærmeste har fått overdose og ønsket å 

bli inkludert i pilotprosjekt selv om de ikke oppfylte inklusjonskriterier.  

 

Kriseplan 

Pasientene tok godt mot kriseplanen. De opplevde at planen økte innsiktet i rusproblemet og 

motivasjonen for å være rusfri. Ifølge pasientene fikk kriseplan dem til å reflektere over eget 

rusmønster.   

 

De pasientene som ikke hadde noe aktiv misbruk av opioider var ikke særlig motivert for å lage 

kriseplan.  

 

Færingen hadde allerede kriseplan som rutine fra før. De har erfaringer med at enkelte pasienter 

bruker planen aktivt og andre ikke.  For mange er det avgjørende at planen er kjent i kommunen og 

lokal hjelpeapparatet. Det virket fornuftig å utarbeide kriseplanen tidlig i behandlingen, få den med i 

ansvarsgruppamøter og endre den i løpet av behandlingsprosessen.  Seksjonene som ikke hadde 

kriseplan som rutine tidligere, opplevde den som et godt verktøy og ønsket å bruke den for alle 

pasienter.  

 

Informasjon om overdose 

Ansatte på UNN kom med mange forslag for endringer i overdoserkortet. Forslagene ble levert til 

Kunnskapssenteret. Alle seksjonene påpekte at kortet mangler informasjon om hvem som har laget 

kortet og når. Ansatte gikk gjennom informasjon på kortet sammen med pasienten og diskuterte om 

innholdet. Pasientene ønsket ofte mer informasjon og gjerne skriftlig. Generelt opplevde man at 

informasjon var nyttig for pasienter og de var interessert i innholdet av kortet. Informasjon på kortet 

økte fokus på hvor alvorlige komplikasjoner ruslidelser har.”.  

 

Alle døgnseksjonene som var med i piloten startet førstehjelpskurs for alle pasienter. Kurset var en et 

ukentlig gruppetilbud for alle innlagte pasienter. Pasienter tok kurset mot positivt, de var veldig 

interesserte og det ble mange samtaler om vanskelige situasjoner de har vært utsatt for. Alle 

seksjonene ønsker å fortsette med gruppetilbud om førstehjelp og generell informasjon om 

overdosefare for alle pasienter. 

 

Ansatte var fornøyde med at de selv fikk økt kunnskap om overdosefare og mange opplevde at de 

lærte seg mye nytt når de var med i pilotprosjektet. 

 

Utskrivningssamtale 

Det opplevdes som uproblematisk å gi overdosekortene og minne pasientene om kriseplanen ved 

utskrivningssamtalene. Koordinering av oppfølgingsavtalene var lettvint på andre døgnseksjonene enn 

avgiftning fordi de hadde ingen uplanlagte utskrivninger.  

Det var en større utfordring til avgiftningsseksjon å avtale oppfølging med hjemkommunen da 

pasientene avbrøt behandlingen på kveldstid eller helgene. Problemet ble løst av telefonisk kontakt 

med pasienten senere. 

 

Medikamentell vurdering 

Legene på seksjonene mente at vurdering ble gjort og stort sett er en del av rutiner. Andre ansatte 

syntes at det var vanskelig å få med seg om vurdering er blitt gjort fordi det ikke var spesielt ført i 

journalen.  
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Legegruppa mente at det var bra at man hadde mer fokus på LAR-vurdering og på det at man kunne 

starte substitusjonsbehandling allerede på posten og søke pasienten til LAR i etterkant.  

Prosedyren om medikamentell behandling ble også sendt til seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand ved 

Helsedirektoratet for vurdering. Anbefaling fra Helsedirektoratet var at det var veldig viktig at raskere 

inntak i legemiddelassistert rehabilitering tas med i pasientsikkerhetskampanjen fordi 

substitusjonsbehandling er det tiltaket som har mest kunnskapsbasert dokumentasjon ved forebygging 

av overdoser. Man var skeptisk om behandling med opioidantagonister fordi det finnes ingen god 

dokumentasjon om at denne behandlingen er direkte overdosereduserende, behandlingen reduserer 

kun misbruk av opioider. Anbefaling fra Gabrielle Welle-Strand var å ekskludere antagonistbehandling 

og ta med raskere substitusjonsbehandling i forhold til opioidavhengighet. 

 

Prosedyren ble endret etter anbefalinger (vedlegg 3). 

 

10. Oppsummering og anbefalinger 

Resultatene tyder på at tiltakene er gjennomførbare. Både ansatte og pasientene syntes at tiltakene 

var hensiktsmessige og lot seg gjennomføre med rimelig innsats. 

 

Ansatte på pilotseksjonene anbefalte at alle pasientene i TSB inkluderes i prosjektet, overdosekortet 

endres når det gjelder formulering og at dato og hvem som har laget kortet, overdoseinformasjon gis i 

sammenheng med førstehjelpskurs og at man utarbeider en brosjyre med mer skriftlig informasjon om 

overdose. Tiltak om raskere inntak i legemiddelassistert rehabilitering var vurdert som viktig og 

overdoseforebyggende av overlegene på seksjonene. 

 

Ansatte på pilotseksjonene på UNN anbefaler nasjonal implementering av tiltakene i TSB.  

11. Oversikt over vedlegg 

 

1. Plan for mestring/ kriseplan  

2. Prosedyre om vurdering av medikamentell behandling av opioidavhengighet på 

døgnseksjonene i TSB, UNN  

3. Revidert prosedyre om vurdering av medikamentell behandling av opioidavhengighet på 

døgnseksjonene i TSB, UNN 

4. Overdosekort  

5. Registreringsskjema for pasienter med risiko for overdose  

6. Veiledning - informasjon forebygging overdosedødsfall  
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Vedlegg 1 Plan for mestring/ kriseplan 

 

Mine varselssignaler er: Hva kan jeg gjøre? 

a) a) 

  

b) b) 

  

c) c) 

  

d) d) 

  

e) e) 

  

f) f) 

  

Hvis jeg trenger mer hjelp kan jeg kontakte: 

Privat nettverk: 

Navn: Relasjon Telefonnummer: 

   

   

   

   

Hjelpeapparatet: 

Navn: Tittel/rolle: Arb.sted: Telefonnummer: 

 Fastlege   

    

    

    

    

Hvis jeg ikke får kontakt med noen av nevnte personer og jeg opplever situasjonen alvorlig, kan jeg 

kontakte: Kl. 08.00 – 15.30: 

(Man – fre) 

Sted:                                                                      (BUP/DPS/Poliklinikk) 

Telefon: 

Etter     kl.  15.30: 

+ lør. og søn. 

Sted:  LEGEVAKT:    

Telefon: 

 

Mine barn ivaretas av:                                                 Tlf.: 

 

Underskrift – Pasient – bruker                 Underskrift Representant tjenesteapparat 
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Vedlegg 2 Prosedyre om vurdering av medikamentell behandling av 

opioidavhengighet på døgnseksjonene i TSB, UNN 

Pilotprosjekt UNN – Pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender – forebygging av overdose 

 

 

1. Farmakoterapi av opioidavhengighet 
2. Valg av farmakoterapi 

a. Substitusjonsbehandling (buprenorfin-nalokson, metadon) 
b. Opioidantagonister ( naltrekson) 

 

 

1. Farmakoterapi av opioidavhengighet 
 

For de fleste opioidavhengige er opioidavhengigetsyndrom en kronisk tilbakevendende lidelse. Mindre 

enn 10 % av narkotikaavhengige har en langtids sammenhengende avholdenhet etter behandling.  

Det finnes ikke noen behandling som er effektiv for alle opioidavhengige, man har behov for ulike 

behandlingsalternativer inkludert psykososial intervensjon og farmakologisk terapi. Det fjerde tiltaket i 

pilotprosjektet på UNN er å vurdere om en opioidavhengig pasient kunne benytte seg farmakoterapi. 

 

Medikamentelle behandlinger ved opioidavhengighet kan deles i tre grupper: vedlikeholdsbehandling 

(substitusjonsbehandling), abstinensbehandling ved avgiftning og farmakologisk behandling som 

støtter avholdenhet. Av disse behandlingstyper er det substitusjonsbehandling kombinert med 

psykososial intervensjon som er mest effektiv i behandling av opioidavhengighet. I Norge er langvarig 

substitusjonsbehandling organisert under legemiddelmiddelassistert rehabilitering (LAR) i 

spesialisthelsetjenesten. Legemiddelassistert rehabilitering reduserer bruk av heroin, risiko for 

overdosedødsfall og kriminelle handlinger. Substitusjonsmedikamentene øker også retensjon i 

behandling. 

 

Kombinasjonspreparat buprenorfin-nalokson er førstevalg for substitusjonsbehandling i Norge. Andre 

alternativer er metadon og monopreparat buprenorfin. 

 

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, har undersøkt dødeligheten 

blant norske opioidavhengige pasienter som avventer på behandling i legemiddelassistert 

rehabilitering. Dødeligheten blant pasientene var høyere på venteliste og etter utskrivning enn i 

behandling. På venteliste og etter utskrivelsen skyldtes 72 - 86 % av dødsfallene overdose, mens 

overdosene sto for 40 % av dødsfallene under legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige.  

 

Ikke-medikamentelle behandling er mindre effektiv enn substitusjonsbehandling på sikt. Dersom 

pasienten er særlig motivert til behandling uten medikamenter, bør man støtte og hjelpe pasienten til å 

bli avvendt fra opioider enten poliklinisk eller på døgninstitusjon. Alle avgiftningsprogrammer krever at 

man utvikler mestringsstrategier for å forebygge tilbakefall.  Behov for oppfølging og videre behandling 

etter avgiftning er betydelig fordi fare for tilbakefall er høy. Enkelte pasienter kan oppnå total 

avholdenhet fra opioider raskt, andre pasienter har behov for å bruke et medikament som kan støtte å 

avholdenhet. Opioidantagonist naltrekson kan brukes for å forebygge tilbakefall hos abstinente 

pasienter. 
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2. Valg av farmakoterapi 
Pasienter med diagnose skadelig bruk av opioider (F10.1) bør vurderes i forhold til 

opioidantagonistbehandling. Pasienter med opioidavhengighetssyndrom (F10.2) bør vurderes forhold 

til opioidantagonistbehandling og substitusjonsbehandling. 

 

Indikasjon for legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige i Norge er 

opioidavhengighetssyndrom. Avhengigheten skal ha hatt et visst omfang og varighet før 

susbstitusjonsbehandling vurderes. Substitusjonsbehandling skal ikke være primær intervensjon men 

man åpner for skjønn i vurdering, spesielt når pasienten har høy risiko for overdosedødsfall eller 

somatiske/ psykiske lidelser.  

 

Dersom pasienten ikke oppfyller kriterier til legemiddelassistert rehabilitering eller er ikke interessert i 

behandling, kan andre farmakologiske preparater vurderes ved siden av psykososial terapi. Det er 

påvist at bruk av opiatantagonister reduserer bruk av opioider, men evidens for retensjon i behandling 

er beskjeden. Opioidantagonist naltrekson anbefales for pasienter som er spesielt motivert til å ikke 

bruke opioider. Indikasjon for behandling med opioidantagonist naltrekson er skadelig bruk av opioider 

eller opioidavhengighet.   

 

2 a Substitusjonsbehandling 

Overlege på seksjon gjør en vurdering om pasienten oppfyller kriterier til legemiddelassistert 

rehabilitering og tar kontakt med Ruspoliklinikken, UNN dersom pasienten er motivert til behandling. 

Videre vurdering og medisinering (buprenorfin-nalokson) skjer i samråd med overlege på 

Ruspoliklinikken.  

 

Lege på seksjon sender en intern henvisning til Ruspoliklinikken hvis overlege på poliklinikken 

anbefaler det. Adekvat oppstart av medisinering og videre oppfølging av pasienten må sikres i samråd 

med Ruspoliklinikken mens pasienten fortsatt er innlagt. 

 

2. b Opioidantagonister 

Naltrekson kan brukes for å forebygge tilbakefall hos pasienter som er avvendt fra opioider. En 

amerikansk studie viste også reduksjon i overdosedødsfall hos pasienter som brukte naltrekson. 

Overvåket inntak virker å være mer effektivt. Behandlingen bør kombineres med psykososial 

intervensjon. 

 

Effekt 

Dersom pasienten er tilvendt opioider, kan inntaket av naltrekson utløse abstinenssymptomer. 

Opioidantagonist naltrekson har høy affinitet på opioidreseptorene og blokkerer dem i 24-48 timer slik 

at bruk av opioidagonister (heroin) vil ha mindre effekt eller være uten virkning.  

 

Oppstart 

Pasienten kan starte med naltrekson når pasienten har vært uten opioidagonister med kort 

halveringstid (heroin, morfin) i fem døgn eller uten metadon i ti døgn.  Startdose første dagen er 25 

mg, deretter 50 mg daglig.  Naltrekson kan også doseres som 100 mg annenhver dag. Man anbefaler 

regelmessig bruk i minst tre måneder men man kan fortsette behandlingen i 6-12 mnd. Pasienten bør 

innkalles for en samtale eller kontroll ukentlig den første måneden og deretter minst en gang per 

måned. Transaminaser bør kontrolleres når pasienten bruker naltrekson.  
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Naltrekson er ikke avhengighetsskapende, men det finnes betydelig overdosefare etter avsluttet 

behandling. Derfor er spesielt viktig at pasienten har tett oppfølging etter utskrivning fra døgnpost, 

helst overvåket inntak og pasienten er spesielt motivert til behandling.  

 

Bivirkninger 

De vanligste bivirkninger er kvalme, hodepine, svimmelhet og ubehag i ledd og musklene. Sjeldne 

bivirkninger er idiopatisk trombocytopenisk purpura og nedsatt leverfunksjon.  

 

OBS! 

 

Kontraindikasjoner er hepatitt, leversvikt og alvorlig nedsatt nyrefunksjon.  

Relative kontraindikasjoner er alvorlig depresjon og psykosesymptomer.  

Rusanalyse på urin, transaminaser og graviditetstest bør analyseres før oppstart.  

Pasienten må informeres om forhøyet overdoserisiko på grunn av redusert toleranse etter avsluttet 

behandling.  

 

Pasientene må også informeres om manglende effekt av opioidsmertestillende mens de behandles 

med opioidantagonist. 

 

Naltrekson bør seponeres 72 timer før planlagt operasjon.  

 

Pasientene bør informeres om at videreformidling av naltrekson til opioidmisbrukere kan forårsake 

akutte abstinenssymptomer som kan være sterkere enn spontane abstinenssymptomer.  

Dersom pasienten seponerer naltrekson og bruker heroin i over fem dager, bør pasienten avgiftes på 

nytt. Ved heroinbruk i mindre enn fem dager, kan pasienten starte med 12,5 mg naltrekson hvis det er 

gått minst 24 timer fra siste heroindose. Pasienten kan da oppleve milde abstinenssymptomer.  

Ved overgang til legemiddelassistert rehabilitering bør man avvente i minst 72 timer etter siste 

naltreksondose før man initierer metadon- eller buprenorfinbehandling. Startdoser på 

substitusjonsmedisin bør være lave med tanke på lav toleranse ( f eks 4 mg buprenorfin, 20 mg 

metadon i tre første dager).  

 

Foreskrivning 

Naltreksontablettene har markedsføringstillatelse men foreløpig er ikke markedsført. Man søker om 

registreringsfritak fra Statens legemiddelverket via apotek (søknadsskjema sendes til apotek, Skjema 

for søknad om godkjenningsfritak). Depotpreparater av naltrekson har ikke markedsføringstillatelse i 

Norge. Døgninstitusjonene bør ha naltrekson tilgjengelig på posten og legen bør søke om 

registreringsfritak før pasienten skrives ut slik at pasienten har legemidlene tilgjengelig ved utskrivelse. 

Tilgjengelige preparater er Adepend 50 mg, Naltrexon Accord 50 mg tbl 28 stk pakning. Naltrekson er 

også indisert ved alkoholavhengighetssyndrom (reduserer dager med alkoholstorforbruk) og man har 

undersøkt bruk av naltrekson for amfetaminavhengige pasienter i Sverige.  
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Vedlegg 3 Revidert prosedyre om vurdering av medikamentell 

behandling av opioidavhengighet på døgnseksjonene i TSB, UNN 

 

Pilotprosjekt UNN – Pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender – forebygging av overdose 

 

 

1.  Farmakoterapi av opioidavhengighet 

2. Substitusjonsbehandling (buprenorfin-nalokson, metadon) 
 

 

 

1.Farmakoterapi av opioidavhengighet 

 

For de fleste opioidavhengige er opioidavhengigetsyndrom en kronisk tilbakevendende lidelse. Mindre 

enn 10 % av narkotikaavhengige har en langtids sammenhengende avholdenhet etter behandling.  

Det finnes ikke noen behandling som er effektiv for alle opioidavhengige, man har behov for ulike 

behandlingsalternativer inkludert psykososial intervensjon og farmakologisk terapi. Det fjerde tiltaket i 

pilotprosjektet på UNN er å vurdere om en opioidavhengig pasient kunne benytte seg farmakoterapi. 

 

Medikamentelle behandlinger ved opioidavhengighet kan deles i tre grupper: vedlikeholdsbehandling 

(substitusjonsbehandling), abstinensbehandling ved avgiftning og farmakologisk behandling som 

støtter avholdenhet. Av disse behandlingstyper er det substitusjonsbehandling kombinert med 

psykososial intervensjon som er mest effektiv i behandling av opioidavhengighet. I Norge er langvarig 

substitusjonsbehandling organisert under legemiddelmiddelassistert rehabilitering (LAR) i 

spesialisthelsetjenesten. Legemiddelassistert rehabilitering reduserer bruk av heroin, risiko for 

overdosedødsfall og kriminelle handlinger. Substitusjonsmedikamentene øker også retensjon i 

behandling. 

 

Kombinasjonspreparat buprenorfin-nalokson er førstevalg for substitusjonsbehandling i Norge. Andre 

alternativer er metadon og monopreparat buprenorfin. 

 

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo, har undersøkt dødeligheten 

blant norske opioidavhengige pasienter som avventer på behandling i legemiddelassistert 

rehabilitering. Dødeligheten blant pasientene var høyere på venteliste og etter utskrivning enn i 

behandling. På venteliste og etter utskrivelsen skyldtes 72 - 86 % av dødsfallene overdose, mens 

overdosene sto for 40 % av dødsfallene under legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige.  

 

Ikke-medikamentelle behandling er mindre effektiv enn substitusjonsbehandling på sikt. Dersom 

pasienten er særlig motivert til behandling uten medikamenter, bør man støtte og hjelpe pasienten til å 

bli avvendt fra opioider enten poliklinisk eller på døgninstitusjon. Alle avgiftningsprogrammer krever at 

man utvikler mestringsstrategier for å forebygge tilbakefall.  Behov for oppfølging og videre behandling 

etter avgiftning er betydelig fordi fare for tilbakefall er høy. Enkelte pasienter kan oppnå total 

avholdenhet fra opioider raskt, andre pasienter har behov for å bruke et medikament som kan støtte å 

avholdenhet. Opioidantagonist naltrekson kan brukes for å forebygge tilbakefall hos abstinente 
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pasienter. Det finnes likevel ikke dokumentasjon om direkte reduksjon av overdoser ved behandling 

med opioidantagonister. 

 

2.Substitusjonsbehandling 

 

Pasienter med opioidavhengighetssyndrom (F11.2) bør vurderes i forhold til substitusjonsbehandling. 

 

Indikasjon for legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige i Norge er 

opioidavhengighetssyndrom. Avhengigheten skal ha hatt et visst omfang og varighet før 

susbstitusjonsbehandling vurderes. Substitusjonsbehandling skal ikke være primær intervensjon men 

man åpner for skjønn i vurdering, spesielt når pasienten har høy risiko for overdosedødsfall eller 

somatiske/ psykiske lidelser.  

 

Overlege på seksjon gjør en vurdering om pasienten oppfyller kriterier til legemiddelassistert 

rehabilitering og tar kontakt med Ruspoliklinikken (UNN) dersom pasienten er motivert til behandling. 

Videre vurdering og medisinering (buprenorfin-nalokson) skjer i samråd med overlege på 

Ruspoliklinikken.  

 

Lege på seksjon sender en intern henvisning til Ruspoliklinikken hvis overlege på poliklinikken 

anbefaler det. Adekvat oppstart av medisinering og videre oppfølging av pasienten må sikres i 

samråd med Ruspoliklinikken mens pasienten fortsatt er innlagt.  
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Vedlegg 4 Overdosekort 

 

 

Pasientidentifikasjon (Plass til navnelapp) 

 



 

Innsatsområde: Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon 
Versjon. 0.0 Oppdatert 11.01.2013 

Registreringsskjema for pasienter med risiko for overdose 
Skjemaet skal benyttes i forbindelse med pasienter med risiko for overdose. Hensikten med sjekklisten er å forebygge overdosedødsfall i forbindelse med 

utskrivelse fra institusjon. Sett tydelige kryss i passende rubrikk, kommenter ved behov. For hvert av de seks punktene gis det 20 poeng dersom det er 

krysset av for ”ja” eller ”ikke aktuelt”, og 0 poeng dersom ”nei”. Avslutt med å summere opp sjekklistens poengsum i boksen nederst til høyre.  

Tiltak Avkrysningsrubrikker Dato sign Poeng 

 
1. Er pasienten grundig informert om fare for overdose?  
 

Ja  Nei  Ikke aktuelt   
 

 
2. Er det utarbeidet kriseplan som pasienten har fått med seg? 
      

Ja  Nei  Ikke aktuelt   
 

 
3. Er følgende tre tiltak gjennomført før utskrivelse? 
 

A. Pasienten har mottatt overdosekort 
 

 

Ja  

 

Nei  

 

Ikke aktuelt  
 

 

B. Pasient har mottatt tilbud om oppfølging (”time i 
hånda”) 

Ja  Nei  
 

Ikke aktuelt   
 

C. Pasienten er minnet om kriseplanen Ja  Nei  Ikke aktuelt   
 

4. Har lege vurdert medikamentell behandling for opioidavhengighet? Ja  Nei  Ikke aktuelt   
 

Samlet poengsum: 
 

                 

Utfylt dato: ___________________  Signatur personell: ____________________________ 

Pasientidentifikasjon (Plass til navnelapp) 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Informasjonen er utarbeidet av sekretariatet for den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender i samarbeid med Jan Erik Skjølås.  

 

Arbeidsgruppe for forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon har bestått av: 

 

− Kari Lossius (Bergensklinikkene, leder) 

− Jan- Erik Skjølås (Trondheim kommune) 

− Jon Storaas (RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) 

− Kirsti Li (LAR-nett) 

− Minna K Hansen (Universitetssykehuset i Nord-Norge HF) 

− Therese Dahl (Bergensklinikkene) 

− Sissel Ylvisåker (Oslo universitetssykehus HF) 

 

 

 

 

 

Informasjonen er utarbeidet i desember 2012 – januar 2013 og skal revideres etter at pilotprosjektene 
er avsluttet.  

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapssenteret, Oslo 24.01.13 
 

 

 

 

 

 

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

v/ Pasientsikkerhetskampanjen 

Postboks 7004 St. Olavs plass, 0130 OSLO  
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Om informasjonen 

 

Dette er en veiledning for hvilken informasjon pasienter skal få når de er innlagt i institusjon for å 
forebygge overdosedødsfall etter utskrivning. Informasjonen er utarbeidet i forbindelse med den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender sin innsats for å forebygge overdosedødsfall 
etter utskriving fra institusjon, og skal prøves ut i pilotprosjekter.  

Informasjonen er primært beregnet for de som skal informere brukere av opiater og 
gammahydroksybutyrat (GHB) mens de er innlagt på institusjon. Denne informasjonen er en del av 
flere tiltak for å forebygge overdosedødsfall. Det viktigste tiltaket vil være å bidra til at pasientene blir 
rusfrie. 

En studie fra 2010 viser at risikoen for overdosedød i løpet av de fire første ukene etter avsluttet 
behandling er så dramatisk at det bør iverksettes forebyggende tiltak. I studien var risiko for 
overdosedød 16 ganger høyere enn i resten av de åtte årene studien ble gjort innenfor. (Ravndal, 
Amundsen 2010) 

Målet med informasjonen er å forebygge overdosedødsfall ved at brukere/pasienter får mer kunnskap 
om virkning av de enkelte medikamentene, hvilken virkning det får når man blander ulike stoffer og 
hvordan redde liv når overdose inntreffer. Dette er for at de selv kan redusere risikoen for overdose. 
Det er ofte slik at brukerne selv er første person til stede når noen setter overdose, og vil dermed også 
være de som kan redde liv om de vet hvordan.  

Informasjonen gis under oppholdet på institusjonen. Det er ikke tatt stilling til om den skal gis 
individuelt eller i gruppe. Dette tilpasses den enkelte institusjon og behandlingssituasjon.  

Sammen med informasjonen følger det med et informasjonskort, ”overdosekortet”, i visittkortstørrelse. 
Meningen er at kortet skal fungere som en huskeliste for pasientene etter at informasjonen er gitt. På 
kortets bakside står ”113” som påminnelse om ambulansetjenestens nødnummer. På kortets forside 
står følgende åtte punkter: 

 
 
Opioidfri 5-10 dager = 0 toleranse 
Vær flere sammen.  Se virkning før du setter selv 
Er stoffet sterkt? Del opp i flere doser 
Rot ikke med flere medikamenter samtidig 
Du ringer 113 ved mistanke om overdose 
Oppretthold bevissthet: snakk, gå, evt. rist/ klyp 
Start hjerte og lungeredning hvis nødvendig 
Ekstra viktig å holde på til ambulansen kommer 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Informasjonen som skal gis til pasientene bør minimum inneholde 
følgende 

Toleransegrensen er lik null etter 5-10 døgn uten opioider  

I følge Folkehelseinstituttet vil toleransen for høye doser avta raskt dersom man slutter med 
opioider/ opiater. Derfor er brukere av stoffene mer utsatt for overdoser rett etter perioder med 
opphold i bruken.  

Det vil være noe variasjon på hvor lang tid det tar før en vil være tilbake på samme toleranse 
som før en prøvde stoff første gang. Det er vanskelig å si når toleransen forsvinner, det er 
individuelt og avhengig av brukt stoff. For noen kan det ta sju dager, mens det kan ta lengre 
tid for andre igjen. Kanskje vil en allerede på dag tre ikke tåle den dosen som en er vant til å 
bruke.  

En huskeregel er at ”fra siste gang en tok et opiat, tar det fem - ti døgn til toleransen er like lav 
som første gang en prøvde”.  

 

Vær sammen med andre 

Sørg for å være sammen med andre ved bruk av rusmidler. Å bruke rusmidler alene kan bety 
at hjelpen kommer for sent til at livet kan reddes dersom du får overdose.  

 Vær flere sammen ved inntak av stoffet.  
 Dersom dere injiserer opioider/ opiater er det viktig at dere ikke gjør det samtidig. På 

den måten kan dere ivareta hverandre ved evt. overdose  
 Vent og se an virkning.  

 

Ulikt stoff har ulik renhetsgrad og styrke 

Med nytt stoff på markedet vet en ikke hvor rent det er. Selv stoff som er kjent for brukerne, for 
eksempel heroin, har ulik renhetsgrad og styrke. Det skjer relativt ofte at det dukker opp nye 
partier på markedet som er sterkere enn hva brukerne er vant med. Dette kan føre til økt 
overdosefare. 

Del derfor stoffet opp i flere mindre doser. 

 

Blandingsproblematikk: benzodiazepiner (benzo) og opiater = det er blandingen som 
dreper 

Opiater: Ved bruk av tabletter eller lignende, der styrken er kjent, kan en allikevel oppleve 
overdose. Dette er fordi dagsformen varierer, kroppens innhold av benzo varierer etter hvor 
mye en har brukt, og over hvor lang tid du har brukt det. Dette handler om hvor lang tid 
kroppen bruker på å skille ut stoffene. Dersom man tar nye preparater før kroppen har kvittet 
seg med de gamle, vil det hope seg opp med stoffer i kroppen.  

Desto mer benzo en har i kroppen, jo større sjanse for overdose. 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Ring 113 ved mistanke om overdose 

Vanlige symptomer på overdose på opiater er: 

 Dårlig respirasjon: 8-10 pust per minutt = mistanke om overdose 
 Blå lepper 
 Hvit hud 
 Det er ikke mulig å få ikke kontakt, dvs personen svarer ikke verken på tiltale eller på 

andre forsøk på å oppnå kontakt 
 Personen reagerer ikke på smertestimuli. 
 Personen har falt sammen, eller personen ligger tilsynelatende livløs på gulvet. 

Overdose v/GHB vil ofte ligne på beskrivelsen over, men kan også være noe annerledes: En 
kan se at vedkommende vil søke etter luft pga problemer med å puste. Ved GHB overdose vil 
gjerne pupillene skifter fra å være store til små, og fra små til store i en periode. Pasienten 
med GHB overdose kan også være svært urolig, desperat, hysterisk, å slå rundt seg, for så å 
falle totalt sammen og være vanskelig å kontakte. Sørg for frie luftveier og førstehjelp (se 
neste avsnitt).  

 
Oppretthold bevissthet: snakk, gå, evt. rist/ klyp 

 Prøv å opprettholde bevisstheten til den du ser går i overdose. Hold personen i gang 
fysisk, stimuler (om nødvendig ved smertestimuli) og snakk til vedkommende. Gi 
beskjed om at du forventer å få svar, og begrunn med at du ser at vedkommende er i 
ferd med å gå i overdose.  

 
Start hjerte og lungeredning hvis nødvendig og gi førstehjelp til hjelp kommer 

 Sørg for frie luftveier.  
 Utfør hjerte- lungeredning om nødvendig. Se vedlegg om basal hjerte- lungeredning. 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Vedlegg 1 BASAL Hjerte - Lungeredning - VOKSNE  

Basert på Norsk Resuscitasjonsråds retningslinjer fra 2010. Retningslinjene finnes på 
http://www.nrr.org/wp-content/uploads//2010/12/2.-BHLR-retningslinjer-2010.pdf  

 

Algoritmen for Basal HLR - Voksne  

1. Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting.  

2. Hvis pasienten ikke reagerer: Rop på hjelp!  

3. Snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene (bøy hodet bakover, og løft haka fram). Sjekk 
om pasienten puster normalt (se, lytt og føl etter normal pust i inntil 10 sekunder). Legg 
pasienten i sideleie bare hvis pusten fortsatt er normal etter ett minutt. Fortsett nøye 
observasjon av pusten.  

4. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste normalt: Ring 113 og skaff hjelp. Hvis 
mulig, få noen andre til å ringe 113 og å hente en hjertestarter (hvis tilgjengelig).  

5. Start HLR med 30 brystkompresjoner fulgt av to innblåsninger (30:2).  

Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med en takt på 100 i minuttet.  

Hver innblåsning skal ta ca. ett sekund og avsluttes straks brystkassen hever seg.  

6. Fortsett til hjelpen kommer.  

 

Nytt ved BHLR  

 Trykk brystkassen ned 5-6 cm (mot før 4-5 cm) ved hver kompresjon.  

 

Viktig ved BHLR  

 HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med dårlig kvalitet og med lange perioder uten 
brystkompresjoner. Viktigheten av kompresjoner med god kvalitet og med minst mulig 
avbrudd understrekes derfor ennå sterkere i ”Guidelines 2010”.  

 Hvis en bevisstløs person puster normalt, skal førstehjelperen holde frie luftveier og vente ett 
minutt før den bevisstløse legges i sideleie. Dette for å unngå at pasienter med agonal pust 
legges i sideleie. Hvis førstehjelperen er i tvil om pusten er normal, startes straks HLR.  

 HLR skal startes straks hvis en person er bevisstløs og ikke puster normalt.  

 Plasser hendene “midt på brystkassen” (ikke bruk tidkrevende metoder for å finne rett 
håndplassering)  

 Start med 30 kompresjoner (takt på 100/minutt).  

 Forholdet mellom kompresjoner og ventilasjoner skal være 30:2 på pasienter som ikke er 
intubert.  

 Legfolk skal også bruke 30:2 på barn.  

 På slutten av hver kompresjon skal hendene ikke utøve noe trykk mot brystkassen.  
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

 Hver innblåsning skal ta ett sekund og avsluttes straks brystkassen hever seg.  

 Unngå alle unødige pauser i kompresjonene og tilstreb at kompresjonene er dype nok og har 
rett takt.  

 Hvis to førstehjelpere er til stede: Bytt på å komprimere ca. hvert andre minutt fordi det viser 
seg at kvaliteten på kompresjonene avtar over tid. Unngå stopp i kompresjonene ved bytte.  

 Kvalitetsmessig god og kontinuerlig HLR som startes straks etter hjertestans, kan doble 
(kanskje tredoble) sjansen til å overleve plutselig hjertestans.  

 

HLR med ”bare” brystkompresjoner  

Dette er ikke nytt i Norge, men innføres nå også i retningslinjene til ERC. Hvis hjertet stopper plutselig, 
skyldes dette oftest en akutt hjerterytmeforstyrrelse pga sykdom i hjertet. Da er kompresjoner alene 
like effektivt de første minuttene som kombinasjonen av kompresjoner og innblåsninger.  

Lekfolk som ikke kan, eller ikke er villige til å gi standard HLR med både brystkompresjoner og munn-
til-munn innblåsninger, bør derfor oppmuntres til i alle fall å gi kompresjoner til hjelpen kommer. Norsk 
Indeks for medisinsk nødhjelp, som brukes i den norske nødmeldetjenesten, vil gi instruksjon i ”bare” 
brystkompresjoner til de som ikke på forhånd kan, ikke får til eller er uvillige til å gi standard HLR.  

Basal HLR med brystkompresjoner, men uten munn-til-munn innblåsninger anbefales  

 når førstehjelperen ikke er i stand til å gi munn-til-munn innblåsninger  

 når førstehjelperen ikke er villig til å gi munn-til-munn innblåsninger  

 ved telefonveiledet HLR når førstehjelperen ikke har opplæring i kombinasjonen av 
kompresjoner og munn-til-munn innblåsninger  

 

På kurs i basal førstehjelp anbefales fortsatt opplæring i kombinasjonen av brystkompresjoner og 
munn-til-munn innblåsninger. Dette er bedre enn HLR med ”bare” brystkompresjoner når det utføres 
uten unødig lange kompresjonspauser for å gi munn-til-munn innblåsningene.  

Barn og pasienter med hjertestans som antas å skyldes hypoksi (for lite oksygen i kroppen f.eks. pga 
drukning, kvelning, hengning eller overdoser), bør fortsatt få både brystkompresjoner og 
innblåsninger.  
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Vedlegg 2 Utdrag fra ”GHB - fakta om gammahydroksybutyrat”, 
faktaark fra Folkehelseinstituttet 

Hele faktaarket finnes på 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,3068:1:
0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:48060::1:5569:6:::0:0  

GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren 
føler seg oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter.  

Inntak av GHB kan også føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, 
kritikkløshet og trøtthet. I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust 
og bevisstløshet. Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de 
etter kort tid plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen.  

GHB kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som 
fører til bevisstløshet og død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene.  

Dødsfall er rapportert ved bruk av GHB, og skyldes ofte pustestans. Risikoen for bevisstløshet og død 
øker ved samtidig bruk av andre dempende stoffer. Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes 
for å oppnå samme ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs virkninger.  

GHB tas raskt opp i kroppen og skilles ut i løpet av få timer.  

Det finnes ingen spesifikk behandling for GHB-overdose, men det er viktig å yte førstehjelp og sikre 
frie luftveier. Sykehusinnleggelse kan være nødvendig. 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Vedlegg 3 Utdrag fra ”Benzodiazepiner – faktaark”, faktaark fra 
Folkehelseinstituttet 

Hele faktaarket finnes på 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainArea_5661=5648:0:15,2917:1:
0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:49972::1:5647:13:::0:0  

Benzodiazepinenes terapeutiske virkninger er i hovedsak beroligende, angstdempende, 
søvnfremmende, krampestillende og muskelavslappende. 

Under bruk blir korttidsminnet og hukommelsen dårlig, talen kan bli sløret og brukeren søvnig. 
Brukeren kan oppleve likegladhet. Det er beskrevet at benzodiazepiner har blitt brukt som sløvende 
middel ved seksuelle overgrep (”date-rape-drug”). Den dempende effekten på sentralnervesystemet 
gir økt ulykkesrisiko. 

Benzodiazepiner gir økt impulsivitet og lavere terskel for aggressivitet selv ved terapeutiske 
konsentrasjoner. 

Dersom man inntar benzodiazepiner for å oppnå rus, vil rusen vanligvis komme etter 10-60 minutter 
og kan vare i flere timer. 

Benzodiazepiner er ikke veldig giftige, og høye doser trengs før det regnes som potensielt dødelig 
dersom et benzodiazepin inntas alene. Dersom flere medikamenter brukes samtidig eller i 
kombinasjon med alkohol og andre rusmidler, øker derimot faren for forgiftning betydelig. 
Symptomer ved forgiftning med benzodiazepiner er uregelmessig og nedsatt pustefrekvens, 
nedsatt bevissthet, blodtrykksfall, langsom hjertefrekvens, nedsatt muskeltonus og nedsatt 
kroppstemperatur. 

Ved gjentatt bruk av benzodiazepiner kan det oppstå tilvenning (toleranse), og brukeren må ta høyere 
doser for å oppnå samme effekt. Grad av toleranseutvikling er forskjellig for de ulike effektene av 
benzodiazepinene og vil variere fra individ til individ.  

Benzodiazepinbrukere kan etter en tids bruk oppleve abstinenser i form av bl.a. uro, angst, kvalme, 
kramper, skjelvinger, hjertebank, økt puls og blodtrykk når de ikke får tilført stoffet. 
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Informasjon til pasienter for å forebygge overdosedødsfall - Veiledning 

Vedlegg 4 Utdrag fra faktaark ”Fakta om heroin, morfin – opioider”, 
faktaark fra Folkehelseinstituttet  

Hele faktaarket finnes på 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,3068:1:
0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:51039::1:5569:5:::0:0  

Opioidene har fellesvirkninger som er mer eller mindre tydelige, avhengig av inntaksmåte, dose, 
tilvenningsgrad og miljøet de inntas i. Virkningen vil også være forskjellig hos en som tar stoffet en 
enkelt gang, sammenlignet med en som tar stoffet gjentatte ganger. Virkningen av en dose heroin 
varer oftest noen timer.  

Den smertestillende virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke smerter. Hvis man 
ikke har slike, vil stoffene først og fremst gi en følelse av rus og velvære.  

Videre kan virkninger som nedsatt evne til selvkritikk, likegyldighet og følelse av virkelighetsflukt være 
mer eller mindre framtredende. Noen blir mer rastløse, men andre blir trøtte. Kvalme, 
vannlatingsbesvær, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. Pupillene blir små.  

De fleste opioidene kan redusere den kritiske sansen og øke risikovilligheten, samt påvirke 
ferdighetene og reaksjonsevnen i forbindelse med bilkjøring og betjening av redskaper og maskiner.  

Overdoser  

Etter større doser kan pustesenteret i hjernen påvirkes, slik at man ”glemmer” å puste. Dette kan føre 
brukeren inn i en livstruende tilstand, der lammelse av pustesenteret kan være en årsak til 
overdosedødsfall. Personer som har tatt for store doser, kan være vanskelige å få kontakt med. 
Huden blir kald, blek og blåaktig og snorkelyder kan forekomme som tegn på redusert pustefunksjon. 
Død kan inntre kort tid etter inntak, men det kan også ta flere timer.  

Overdosedødsfall kan inntre ved bruk av de fleste opioider, også metadon. Faren øker ytterligere ved 
blandingsmisbruk, spesielt når opioider kombineres med beroligende/sovemidler eller med alkohol.  

Toleranse  

Toleransen (tilvenningen) for opioidenes virkninger kan utvikle seg raskt, i løpet av dager eller uker, 
men dette varierer fra person til person. Viktige faktorer for utvikling av toleranse er bl.a. størrelse på 
dosen og hvor ofte stoffet inntas. En som bruker opioider jevnlig, vil tåle høyere doser enn en som 
bruker slike stoffer av og til.  

Toleransen for høye doser kan avta raskt dersom man slutter med opioider. Derfor er tidligere 
misbrukere mer utsatt for overdoser ved "sprekk". Siden ett stoff har flere ulike virkninger, kan en for 
de enkelte virkningene utvikle forskjellige grader av tilvenning. For eksempel vil morfinets evne til å 
utløse rus tape seg fort ved gjentatt bruk, mens morfinets virkning på pupillene forblir uforandret selv 
etter utstrakt bruk 
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