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Forord 

Pandemien og nedstengte samfunn har hatt sine konsekvenser og omkostninger. Da 

overdosestatistikken for 2020 kom i 2021, viste den en økning i narkotikarelaterte dødsfall i 

Norge. Særlig områder som Oslo, Viken og Vestland, med også storbyene Oslo og Bergen, 

opplevde en økning. I Trøndelag var det imidlertid en nedgang, og særlig i Trondheim var 

det få dødsfall. Det hadde også vært rapportert om lite smitte blant personer som bruker 

rusmidler i Trondheim. På bakgrunn av dette ba Helsedirektoratet KORUS Midt om å skrive 

en erfaringsrapport om det overdoseforebyggende arbeidet i Trondheim, og om 

håndteringen av pandemien i denne målgruppa. Det har resultert i denne todelte rapporten.  

 

Siden vi har vært avhengige av hjelp fra kommunen og samarbeidspartnere på rusfeltet i 

Trondheim har vi også vært opptatt av at dette skal være en rapport som kommunen selv 

skal kunne ha nytte av, og som vi selv kan benytte som erfaringsutveksling og 

kompetansegrunnlag til øvrige kommuner med like utfordringer.  

 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til denne rapporten. Uten bidragene hadde vi ikke 

klart å skrive en så grundig og detaljert rapport om den overdoseforebyggende jobben som 

gjøres i Trondheim. De som på ulike vis særlig har bidratt er: 

 

Wenche Landbakk, tidligere leder Enhet for rustjenester, alle lederne ved LAV-tiltakene: 

Anita Mian, Stig Pettersen, Duy Dat Nyguen, Trond Høili og Vivian Hovset. Terje Krogstad 

ved Trondheim Fengsel, Camilla Winterbottom ved Dagsverket, Camilla Wright ved 

Uteseksjonen, Stein Braseth ved Kirkens bymisjon, Morten Møller Olsø og Tonje Isabell W. 

Sandø ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Turi Traaen ved KORUS Oslo, Morten 

Dragsnes ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, Stephanie Jebsen Fagerås ved FHI og 

alle de uformelle samtalene vi har hatt med de vi møtte da vi gikk oppsøkende sammen 

med HODT, både med ansatte i tiltak og personer vi møtte på gata.  

 

Sist, men slettes ikke minst, vil vi takke de ansatte Helse- og overdoseteamet for den gode 

mottakelsen og velviljen vi har fått hver gang vi har tatt kontakt, den enorme viljen til å 

dele av kunnskap og erfaringer, ettersendelse av utallige forespørsler om mer informasjon 

og detaljer om den jobben de gjør. Og ikke minst at de gjør den jobben de gjør, og velger å 

stå i, med den rausheten de har, selv om den innebærer både gode og veldig vonde dager. 

Takk Kjetil, Nora, Hilde, Inge, Kathrine og Tone. 

 

 

 

 

 

Trondheim 11.02.22 

Kompetansesenter rus – Midt Norge 
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Oppsummering og hovedfunn  

 

Del 1 - Anbefalte tiltak knyttet til overdoseforebyggende arbeid 

og status for Trondheim kommune 

Trondheim kommune har hatt stort fokus på overdoseforebygging og håndtering i lang tid. 

Det er mange tjenester innenfor det kommunale apparatet som jobber 

overdoseforebyggende, både direkte og indirekte. Disse kan være bunnet i helsehjelp, eller 

sosiale tjenester.  

Trondheim kommune følger de sentrale anbefalingene i de nasjonale faglige rådene for 

lokalt overdoseforebyggende arbeidet (veilederen). Dette gjelder særlig tiltak som utdeling 

av brukerutstyr og nalokson nesespray, lavterskel somatisk helsetjenester, oppfølging etter 

ikke-dødelig overdose og oppfølging av pårørende. Mange tjenester kartlegger personene 

de gir tjenester til ved inntak, og da er rusbruk og overdosefare et moment i disse. 

Substitusjonsmedisinering er også lett tilgjengelig via Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin, og mange har nå startet med langtidsvirkende Buvidal. Kommunen 

følger også mange av anbefalingene fra EMCDDA (Europeisk overvåkingssenter for 

narkotika og narkotikamisbruk). Både rusklinikker og fengsel har tiltak for å forebygge 

overdoser i sårbare overganger.  

 

Det er god tilgang på mat for målgruppen, og det finnes flere lavterskel arbeids- og 

aktivitetstiltak, som salg av gatemagasin eller småjobber i kommunal eller ideell regi. Det 

er også flere tilbud for sosiale fellesskap og aktiviteter som ikke krever rusfrihet. På flere av 

disse arenaene møter man ansatte (og frivillige) som er behjelpelige med alt fra søknader 

og annen hjelp i de offentlige systemene, til en prat eller hjelp til andre praktiske gjøremål. 

 

I tillegg til de kommunale og offentlige tjenestene er det flere frivillige og ideelle 

organisasjoner i Trondheim som har mange tiårs erfaringer med tilbud til målgruppa, i 

hovedsak bolig/husvære og sosiale tiltak. Mange tjenester, både de kommunale og de 

frivillige/ideelle sørger for at de som trenger hjelp til å navigerer seg i de offentlige 

systemene får det.  

 

Kort oppsummerte hovedpunkter om det som gjøres i Trondheim kommune: 

 

- Generell forebygging: tilgang på mat, sørge for helsetjenester, tilgang på bolig, 

tilgjengelige tjenester, gode relasjoner mellom målgruppa og hjelpeapparatet 

- Spesifikk forebygging: samtaler med overdoseforebygging som tema, utdeling av 

overdosekort, brukerutstyr, LAR-medisiner, HLR-opplæring, tiltak i rusklinikker og 

fengsel ved utskrivelse/løslatelse 

- Direkte handling: HODT kan rykke ut sammen med ambulanse, nalokson 

nesespray, HLR,   

- Oppfølging: innleggelse somatisk avdeling, innleggelse rusakutt/intermediær 

avdeling, opphold på Utsikten, kontakt med aktuelt hjelpeapparat for øvrig (bolig, 

HV-kontor el.l.), eventuell kontakt med og/eller oppfølging av pårørende 
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Del 2 - Trondheim kommunes håndtering av pandemien 

Trondheim kommune var raskt i gang med å iverksette tiltak rettet mot personer som 

bruker rusmidler da pandemien var et faktum. Med Helse- og overdoseteamet i spissen ble 

det etablert samarbeid mellom lavterskeltjenester og lavterskeltilbud i kommunen, samt 

hos ideelle og frivillige organisasjoner for å få oversikt over personer de ga tjenester til og 

kartlegge de behovene disse hadde. Det ble ringt rundt til alle tjenestene kjente for å sørge 

for at alle nødvendige behov ble dekket og ivaretatt.  

 

Kommunen sørget for at det ble tilgang på medisiner for å forhindre kritiske forhold som 

kunne oppstå på grunn av rusmiddeltørke. Det ble også sørget for mat, nalokson nesespray 

og rent brukerutstyr. Det ble jobbet for å minimere sosial kontakt og smittefare. For de 

fleste betydde dette en omorganisering av tilbudene sine, men de har likevel klart å yte 

tjenester til målgruppen. Det har blitt tilbudt testing og vaksinering utenfor det ordinære 

systemet i kommunen. 

 

Tjenestene har tilpasset og åpnet opp tilbud og tjenester i takt med gjeldende 

smittevernregler. Mange har benyttet mulighetene som har ligget i å møtes utendørs og 

arrangert grilling, hatt bålpanner, arrangert turer og brukt tur som alternativ til samtaler på 

kontor og møterom. Som i samfunnet for øvrig har bekymringer rundt smitte og virkningen 

etter lang tid med lite sosial kontakt også påvirket personer som bruker rusmidler og deres 

pårørende, men tjenester både i og utenfor kommunen har jobbet for å begrense dette med 

ulike aktiviteter og arrangementer.  

 

Det har vært stor grad av fleksibilitet og endringsvilje i en spesiell situasjon. En potensiell 

positiv langtidseffekt er at mange aktører nå lettere ser muligheter enn hinder for godt 

samarbeid og tjenesteutøvelse.  
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Innledning 

I de siste årene har det vokst frem et sterkere fokus på å sørge for mindre skadelig 

rusbruk, og at personer som bruker rusmidler får hjelp til både sosiale, psykiske og 

strukturelle utfordringer i livene sine. Mottoet til Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017, 

«Ja visst kan du bli rusfri, men først må du overleve», illustrerer dette fokuset.  

 

Den nevnte Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 la grunnlaget for en rekke anbefalinger 

for å forebygge overdoser i Norge. Her var Trondheim kommune via Helse- og 

overdoseteamet (HODT) med både som pilotkommune og deltaker i den nasjonale 

arbeidsgruppa. Det ble utarbeidet en veileder med nasjonale faglige råd for 

overdoseforebyggende arbeid i kommunene.  

 

Trondheim kommune har hatt sterkt fokus på overdoseforebygging i over 20 år, med 

opprettelsen av landets første, og foreløpig eneste, Helse- og overdoseteam i 2001. 

Kommunen har etablert mange tilbud for personer som ruser seg, både boliger, lavterskel 

helsetjenester og sosiale møteplasser.  

 

I tillegg til det som gjøres kommunalt gjøres det mye jobb i spesialisthelsetjeneste og blant 

ideelle/frivillige organisasjoner. Samlet gir alle disse tiltakene godt grunnlag for å unngå at 

mennesker dør av overdose eller som følge av langvarig rusbruk. I denne rapporten 

forsøker vi å vise de viktigste overdoseforebyggende elementene som gjøres i Trondheim, 

både av kommunen og av andre aktører.  

 

Da pandemien kom i mars 2020 stengte store deler av samfunnet ned, også mange steder 

de tjenestene som var rettet mot personer som bruker rusmidler, og personer som hadde 

risiko for overdoser. Mange av disse tjenestene ble raskt åpnet igjen, dog med en del 

tilpasninger knyttet til kapasitet, avstand og hygiene. Det kom rapporter om 

rusmiddeltørke, og Helsedirektoratet opprettet en undersøkelse som ble sendt ut til 

kommuner for å overvåke situasjonen.  

 

I 2021 ble tallene på narkotikautløste dødsfall i 2020 publisert (Gjersing, 2021). Disse viste 

det man fryktet, en økning i antall narkotikautløste dødsfall, særlig i de sørlige delene av 

Norge, hvor også smittetrykket var høyest. I Oslo, Viken og Vestland (med Bergen som 

største by) var det økning siden 2019. I Trøndelag var det derimot en nedgang, og 

HODT/Trondheim kommune så ingen økning i dødsfall. Del 2 i denne rapporten beskriver 

hva Trondheim kommune gjorde da pandemien traff for å forsøke å forklare hvorfor det ble 

annerledes der. Denne rapporten er en bestilling fra Helsedirektoratet gitt i april 2021 med 

påfølgende tilskuddsmidler til Kompetansesenter rus – Midt-Norge.  

 

Vi ønsker å informere om at medforfatter Katrin Øien har jobbet tett med Trondheim 

kommune i mange år, og har samarbeidet med kommunen om BrukerPlan, Ungdata, 

Nasjonal overdosestrategi, veiledet tre kartlegginger i regi av Uteseksjonen og driftet et 

forum for kommunale aktører som jobber med ungdom. I tillegg er hun prosjektleder for en 

halvårlige kartleggingen av rustrender, Føre Var Trondheim. Hun var også involvert i 

arbeidsgruppen som jobbet frem kommunens handlingsplan for overdoseforebygging. Dette 

gjør at Øien kjenner til mye av det arbeidet som gjøres i kommunen og sitter på mye 

statistikk og data, og har en del kjennskap til både hvordan ulike tjenester opererer (som 

Helse- og overdoseteamet) og hvordan bildet av rusbruken i Trondheim er. Begge 

forfatterne av rapporten har også hospitert hos HODT for å se hvordan de opererer i 

hverdagen, samt snakket med mange relevante samarbeidspartnere. Her har vi gjort 

notater underveis og i etterkant, som er brukt inn i rapporten. Dette gjør at noe av 

informasjonen som oppgis i denne rapporten ikke er kildehenvist, men rapporten er lest av 

de personene som har bidratt og de har kunnet korrigere feil og komme med 

tilleggsopplysninger.  
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Rapportens begrensninger 

Rapporten klarer nok ikke å fange opp alt som er overdoseforebyggende eller som bidrar til 

å forebygge overdoser i Trondheim kommune. Hva som kan defineres som 

overdoseforebyggende kan være så mangt, fra konkrete virkemidler som nalokson 

nesespray til gode relasjoner til de rette menneskene som er på rett sted til rett tid. Vårt 

fokus har vært på de mest sentrale tjenestene i kommunen og deres nærmeste 

samarbeidspartnere innenfor både offentlig og privat/ideell sektor. Vi har ikke snakket med 

politiet eller NAV. Vi mener disse ikke har overdoseforebygging rettet mot enkeltpersoner 

som sitt hovedvirke, selv om mye av det de gjør kan falle inn under betegnelsen 

overdoseforebyggende. Vi har heller ikke hatt mye fokus på psykisk helsevern eller de 

tjenestene i kommunen som ligger under psykisk helse i kommunen. Det er et ganske stort 

kommunalt felt, og målet med rapporten er ikke å favne absolutt alle tiltak eller redegjøre 

for hva enhver tjeneste i kommunen som gjør noe overdoseforebyggende gjør. Mange av 

de kommunale tjenestene vil uansett ta kontakt med HODT i de sammenhenger hvor dette 

er et tema.  

 

På grunn av nye utbrudd i pandemien med påfølgende smittevernstiltak ble det begrenset 

kontakt med både tjenestene, organisasjonene og ikke minst med målgruppa for det 

overdoseforebyggende arbeidet. Vi har hatt mange samtaler med aktuelle både i og utenfor 

kommunen over telefon og fått tilbakemeldinger på e-post på det vi har tatt med i 

rapporten, og mener vi har fått oppsummert det viktigste på denne måten. Vi fikk jo også 

snakket med noen personer da vi var med HODT oppsøkende. Vi hadde ønske om å 

gjennomføre noen intervjuer med noen i målgruppa for det overdoseforebyggende arbeidet, 

men siden de tjenestene vi har snakket med har vært så samstemte på hva som gjøres og 

hva som er viktig i det overdoseforebyggende arbeidet, tror vi det er usannsynlig at disse 

intervjuene ville ført til noen andre konklusjoner.  

 

Forkortelser brukt i rapporten 

HODT – Helse og overdoseteamet i Trondheim kommune 

MO-senteret – Mottaks- og oppfølgingssenteret 

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering 

SAMUR – Samhandlingstiltak for unge rusmisbrukere 

HV-kontor – Helse- og velferdskontor 

Veilederen – Nasjonale faglige råd om lokalt overdoseforebyggende arbeid 

AMK – Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral  

RIT – Regionsykehuset i Trondheim 

FHI – Folkehelseinstituttet 

DÅR – Dødsårsaksregisteret 

KORUS – Kompetansesenter rus – Midt-Norge 

BTE – Brukertilfredshetsevaluering 

EMCDDA - Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk 

EPHOR – Enhet for psykisk helse og rus 

SR – Skadereduksjon (knyttet til LAR-medikamenter) 

GHB - Gammahydroksysmørsyre 

PMMA - Parametoksymetamfetamin 

  

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid
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Definisjoner 

Narkotikarelatert dødsfall 

På nettsiden til veilederen står følgende om definisjon av overdosedødsfall: 

 

«Den internasjonale definisjonen av overdosedødsfall fra EMCDDA, Det europeiske 

narkotikaovervåkningsorganet, er «et dødsfall som skjer umiddelbart eller kort tid etter at 

en person har inntatt ett eller flere rusmidler og/eller medikamenter og når dødsfallet har 

direkte sammenheng med dette inntaket». Av og til brukes begrepene «narkotikadødsfall» 

eller «narkotikautløst dødsfall» med samme betydning. EMCDDA har for statistiske formål 

utarbeidet en koding av overdosedødsfall basert på diagnoser i det internasjonale 

diagnosesystemet ICD. Norge har valgt å følge denne kodingen i alt arbeid med 

overdosespørsmål.» 

 

Det betyr at i denne definisjonen finner vi også dødsfall hvor det dør personer fordi de har 

mistet livet på grunn av årsaker som psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av 

rusmiddelbruk, og selvmord med bruk av narkotiske stoffer. Hvis man ser på de dødsfallene 

som skyltes forgiftningsulykker med enten sentralstimulerende rusmidler eller andre 

narkotika, utgjorde disse 248 dødsfall i 2020, eller ca 76% av de totale narkotikarelaterte 

dødsfallene.  

 

Overdose 

Selve overdosen defineres i veilederen som 8-10 innåndinger i minuttet på grunn av inntak 

av rusmidler (primært opioider). Fravær av tilstrekkelig oksygen kan føre til varige skader, 

og ved pustestans kan død inntreffe ganske fort om det ikke gis livreddende førstehjelp. 

Selv om det i hovedsak er opioider som er involvert i overdoser, har også stoffer som GHB 

og PMMA ført til overdosedødsfall. Sentralstimulerende stoffer som amfetamin og kokain 

kan påvirke hjerte- og karsystemet og gi en økt risiko for tilstander som hjerneblødning, 

hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser. Denne definisjonen er dermed mer teknisk og 

refererer til den somatiske tilstanden som oppstår ved direkte inntak av rusmidler. Det er i 

hovedsak denne vi refererer til når vi bruker betegnelsen overdose i rapporten da denne er 

mer lik HODTs bruk av begrepet overdose.  
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Historikk – noen viktige hendelser 

I følge HODT var det et mangelfullt tilbud til personer som brukte rusmidler før 1995, men 

Frelsesarmeen åpnet Hveita dagsenter allerede på slutten av 70-tallet. Det kom en del 

hospits og boligtiltak i både kommunal og ideell regi fra slutten av 80-tallet, og mange 

kjenner igjen navn som Valøya, Carl Johan, Bakklandet hybelhus og Heidrunsenteret.  

 

I 1974 ble Utekontakt etablert for første gang for å jobbe oppsøkende som forebyggende 

mot ungdomspopulasjonen. På slutten av 80-tallet ble det etablert et ressursteam for 

gravide rusavhengige ved Midtbyen helsestasjon, som i 2018 ble organisert ut i de fire 

bydelene.  

 

Kirkens Bymisjon etablerer seg i Trondheim i 1991 med gateprest og fikk bruke Vår Frue 

kirke som varmestue på lørdager, som etter hvert utviklet seg til et tilbud om åpen kirke. 

Der serveres det mat og kaffe den dag i dag, og mellom 80 og 120 personer besøker dem 

daglig, utenom søndager. I 1995 slås Utekontakten sammen med Sentrum fritidsklubb og 

blir til Ungdomsbasen.  

 

I 1998 ble MARIT, Metadonassistert rehabilitering i Trondheim, startet opp, men det var lite 

samarbeid mellom MARIT og kommunehelsetjenesten. Det var også lite samarbeid internt i 

kommunen i de fire sosialdistriktene.  

 

I 2000 bestemmer kommunen seg for å opprette et Helseteam rettet mot personer som 

bruker rusmidler. Det ble gjennomført studieturer til Oslo og Bergen for å høste gode 

erfaringer. De var opptil fire personer på jobb i begynnelsen, og satte vaksiner og delte ut 

brukerutstyr. Før dette var det noen sprøyteautomater som Enhet for legetjenester hadde 

satt ut, men disse ble utsatt for hærverk. Teamet fikk mobiltelefoner og hadde dermed 

friheten til å dra ut av kontoret og likevel være lette å nå. Teamet startet dermed tidlig med 

oppsøkende virksomhet på aktuelle steder.  

 

Sommeren 2001 var det 10 overdosedødsfall blant svært unge personer i Trondheim. 

Ambulansearbeider Kai Kolmannskog tok initiativ til en styrket innsats for å forebygge 

overdoser og sto i bresjen for opprettelsen av overdoseteamet. Kommunen etablerte raskt 

det vi i dag kjenner som Helse- og overdoseteamet, og september 2001 har HODT en 

etablert vakttelefon og har en samarbeidsavtale med AMK/RIT.  

 
Det ble også trykt opp visittkort med kontaktinformasjon som ble gitt fra ambulansene til 

pasienter som kunne ha behov for kontakt. Tjenesten har hele tiden jobbet ikke-

vedtaksbasert. Målgruppens behov er det som i hovedsak definerer arbeidsoppgaver og 

legger premisser for tjenesten.  

 

I 2002 blir Utsikten rustiltak opprettet i samarbeid med Sørum Gård, og det er HODT som 

er innleggende instans. Tiltaket ble opprettet på bakgrunn av alle dødsfallene i 2001 og 

27/8-2001 Opprettelse av skriftlig avtale mellom AMK/RIT/Trondheim kommune. 

Denne avtalen beskriver rutiner for samarbeid mellom AMK og Helse og overdoseteamet. 

 At AMK skal varsle kommunens Helse og overdoseteam om overdoser i Trondheim 

kommune. Overdosene skal primært varsles via vakttelefon i Helse og 

overdoseteamets arbeidstid. Overdoser som skjer utenfor ordinær vakttid skal 

varsles ved at Helse og overdoseteamet ringer inn til AMK påfølgende dag. 

 Det er tatt høyde for at pasientene kan motsette seg at Helse og overdoseteamet 

involveres, dette skal da logges. 
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forholdene rundt disse. Det var i utgangspunktet ment som et tiltak for de unge. Det 
begynte med to plasser og ble etter hvert utvidet til tre. I dag er tiltaket kun i kommunal 

regi og HODT er innleggende instans.  

 

Tiltaksbedriften Stavne Arbeid og Kompetanse, en tiltaks- og attføringsbedrift ble etablert 

omtrent på samme tid. I 2007 etablerer de tiltaket Dagsverket. Dette er et arbeidstilbud 

uten vedtak for personer som bruker rusmidler aktivt, eller som har slitt med utfordringer 

knyttet til rusbruk. Det er ikke krav til rusfrihet, men man må være i stand til å jobbe, og 

de får lønn for dagen. I dag er det Dagsverket som pakker posene med rent brukerutstyr 

som HODT leverer ut, og de er et av lavterskeltilbudene i kommunen. Her har det også 

vært lav terskel for at de ansatte ved Stavne har tatt kontakt med HODT ved bekymringer. 

Stavne etablerer også Brygga, et rusfritt integreringstilbud for personer som har vært i 

rusbehandling og som bosetter seg i Trondheim.  

 

Gryta aktivitetssenter etableres i 2004 og gir dermed et tilholdssted for personer som ruser 

seg i Trondheim. Her tilbys sosiale aktiviteter og det serveres mat. Her er det også mulig å 

få praktisk bistand for å komme i kontakt med hjelpeapparat for øvrig. Gryta er 

samlokalisert med HODT/helsestasjonen.   

 

Tiltak unge rusmisbrukere etableres i 2005, og fra 2010 kjenner vi dette som SAMUR – 

Samhandlingstiltak unge brukere av rusmidler. Formålet er å komme i posisjon til ungdom 

mellom 18 og 25 år som bruker rusmidler og som ellers har utfordringer med å nyttiggjøre 

seg av hjelpeapparatet. Gatejuristen Trondheim, senere bare Gatejuristen, etableres under 

Kirkens bymisjon i 2005 og tilbyr gratis rettshjelp til personer med rusproblemer.  

 

I 2006 opprettes SUBrosa (som betyr «i fortrolighet»), et tiltak opprinnelig for 

jenter/kvinner i rusmiljøet som solgte seksuelle tjenester. Behovet for tiltaket kom fram fra 

et av boligtiltakene for kvinner. SUBrosa oppsøkte disse kvinnene rundt omkring i byen og 

kom i samtale med dem.  En av de ansatte på boligen var også ansatt hos HODT, så det ble 

naturlig med et samarbeid. I dag er SUBrosa et tilbud driftet av HODT, og det er også 

utviklet et tilbud til menn. SUBrosa tilbyr aktiviteter, samtale og fortrolighet. De har fast 

møtedag en gang pr uke og er alltid tilgjengelig på telefon.  

 

Fra 2007/2008 etableres det en samarbeidsavtale med LAR-Midt om lavterskel kommunal 

utdeling av substitusjonsmedikamenter for de som har ekstra utfordringer med å forholde 

seg til ordinære rammer i LAR, Skadereduksjon, eller SR. HODT og SR samarbeider hele 

veien tett om bistand til målgruppa. I 2020 overtok poliklinikken ved Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin medisinutdelingen igjen og ansatte i SR gikk over i stillinger i HODT 

og ved Gryta aktivitetssenter.  

 

I 2007 etableres også Gatemagasinet Sorgenfri i Trondheim. Dette er en ordning hvor de 

som av ulike grunner ikke klarer å ha ordinære jobber eller som trenger å ha en ekstra 

inntekt, for eksempel på grunn av rusbruk eller psykiske helseutfordringer, kan selge 

magasiner og beholde halvparten av salgssummen selv. Dette gir mange et alternativ til 

kriminalitet og prostitusjon. 

 

Ungdomsbasen ble nedlagt i 2009, men en del består som Utekontakt frem til 2013.  

 

Kirkens bymisjon etablerer Engleverksted i 2010, som senere ble til «I Jobb Verksted». Det 

produseres i dag glassengler og tennkongler til oppfyring. I tillegg videreforedles brostein til 

t-lysestaker i samarbeide med Nidarosdomens restaureringsarbeider. Her får de som jobber 

et honorar per dag, og det er ikke krav om rusfrihet, men man må være i stand til å jobbe 

og være rusfri på jobb.  

 

Klæbu treffsted etableres også i 2010, da som del av Klæbu kommune, som ble 

sammenslått med Trondheim kommune i 2020.  

 

I 2012 etableres det et krisetilbud natt menn i regi av Frelsesarmeen (Herberget). 

 



 

Kompetansesenter rus  11 

 

ByBo etableres som et samarbeid mellom Kirkens bymisjon og Trondheim kommune i 2013. 

Samarbeidet ble avsluttet i 2015, men Kirkens bymisjon har fortsatt å drifte tilbudet med 

andre midler. Tiltaket er ment å være en støtte til personer som har problemer med å 

komme inn i bolig av ulike årsaker, hvor de får hjelp til å navigere seg i de offentlige 

systemene. I 2013 etableres det også et tilbud til brukere av anabole androgene steroider i 

Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR). 

 

I 2013/2014 inviteres Trondheim kommune inn i piloteringen til Nasjonal overdosestrategi 

2014-2017. Representant fra HODT sitter også i den nasjonale arbeidsgruppa for 

strategien. HODT har vært med på utviklingen av tiltak i strategien, og implementering av 

tiltak som overdosekort, nalokson nesespray, SWITCH-kampanjer og utarbeidet 

handlingsplan for det overdoseforebyggende arbeidet.  

 

I 2014 reetableres Utekontakten som Uteseksjonen i Trondheim og ligger organisert under 

Barne- og familietjenesten. Denne eksisterer i dag i denne formen. 

 

I 2016 fikk HODT nødnettradio og får dermed varslinger om overdoser på lik linje med AMK, 

og de blir utkalt sammen med prehospital tjeneste. Denne gir også tilgang på utrykninger 

utenfor Trondheim, slik at HODT kan veilede i situasjoner hvor de er langt unna ved behov, 

som i andre kommuner. HODT starter også utdeling av nalokson nesespray i 2016. I 2016 

etableres det også et tilbud om Hasjavvenningsprogrammet under EPHOR.  

 

I 2017 opprettes Mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senteret) i Trondheim, et tilbud til 

personer med rusproblemer, med eller uten samtidige psykiske plager. Det tilbys rask 

systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, og råd og veiledning inn mot 

behandlingsapparatet. Det er et tilbud for dem som ønsker å gjøre endringer med sine 

rusutfordringer, ikke nødvendigvis slutte, men også redusere rusbruk. Det opprettes også 

Uteteam i kjølvannet av at boligen Valøya legges ned på grunn av et stort skadeomfang. I 

2018 endres som nevnt ressursteamet for gravide rusavhengige ved Midtbyen til etablering 

av tilbud i de fire bydelene.  

 

Bispegata 9D åpner i 2019, et botiltak for unge mellom 18 og 25 år som ruser seg og ikke 

er i stand til å bo for seg selv. Bispegata har også krisetilbud natt for kvinner. 

 

I 2020 reduseres krisetilbud natt (for menn) Herberget ned og blir til midlertidige boliger i 

stedet. Kapasiteten reduseres fra 12 til seks plasser, og dersom det er ledig kapasitet kan 

politi eller legevakt rekvirere disse.  

 

I 2020 ble handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall i Trondheim 

kommune 2020-2022 vedtatt av Bystyret. Et av tiltakene som skal etableres som en følge 

av dette er et brukerrom for innta av rusmidler. Dette er under planlegging.  

 

I tillegg har rusbehandlingstilbudet i regionen bestått av særlig Lade Behandlingssenter, 

N.K.S Kvamsgrindkollektivet, Tyrilistiftelsen og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i 

ulike former. Andre behandlingsaktører har også eksistert.  
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Overdosebildet i Trondheim og Trøndelag 

Overordnet bilde 

I perioden 2010-2020 har det gjennomsnittlig vært 271 narkotikarelaterte dødsfall i Norge 

årlig, hvor tendensen har vært mot en økning i løpet av perioden (Gjersing, 2021). I 

Trøndelag har det i gjennomsnitt dødd 19 personer pr år i samme periode. Tendensen har 

vært økende for Trøndelag (figur 1). 

 
Figur 1: Statistikk fra DÅR – narkotikautløste dødsfall i Trøndelag 1996-2020 

 

 
Til sammenligning har det vært en nedadgående trend i Oslo og en økende trend for 

Vestland i samme periode.  

 

Etter det Helse- og overdoseteamet (HODT) i Trondheim kommune har oversikt over i 

perioden 2009-2019, døde det i gjennomsnitt 10 personer i året (Handlingsplan for 

forebygging av overdoser og overdosedødsfall i Trondheim kommune 2020-2022, se 

vedlegg 1). Samtidig som tendensen har vært stigende i Trøndelag, har den totale 

tendensen for Trondheim vært ganske stabil, og mulig noe nedgående de siste fem årene, 

men det har vært både økning og nedgang i perioder. Det må bemerkes her at grunnlaget 

for HODTs statistikk er en noen annen enn den FHI opererer med. HODT bruker i stor grad 

informasjon de får gjennom sitt samarbeid med AMK, politi, brukere og pårørende, mens 

FHI (Folkehelseinstituttet) baserer deg på Dødsårsaksregisteret (DÅR). HODT registrerer 

kun personer med bosted i Trondheim kommune, så det er de samme tallene fra DÅR vi har 

brukt. HODT registrerer imidlertid bare de rene ikke-intensjonelle overdosene i sine tall, 

mens DÅR også teller de som dør av avhengighet eller tar selvmord med illegale rusmidler. 

DÅR fanger nok også opp personer som er utenfor målgruppen til HODT. Skillet går i 

hovedsak på overdosedødsfall (HODT) og narkotikautløste dødsfall (DÅR).  
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Figur 2: Statistikk fra HODT og DÅR, Trondheim (HODT), Trondheim DÅR (dødsfall i 

kommunen) og Trøndelag  

 

 
 

Som vi ser av figur 2 følger tallene fra HODT og DÅR hverandre ganske jevnt frem til og 

med 2017. Etter dette er det et større avvik mellom dem. Det er ikke kjent hva dette 

avviket kommer av. Vi ser også at HODT har en nedgang i dødsfall, og det er relativt stabile 

tall fra DÅR om dødsfall i Trondheim. Dette kan være verdt å utforske nærmere i videre 

arbeid med overdoseforebygging i kommunen.   

 

HODT har også telling på hvor mange overdoser med ikke-dødelig utfall de kjenner til 

markert i blått i grafen under.  

 

 
Figur 3: Antall kjente overdosedødsfall, antall overdoser og antall AMK-utrykninger på 

overdose i Trondheim 

 

 



 

Kompetansesenter rus  14 

 

Ut i fra grafen ser det ut til at antallet dødelige og ikke-dødelige overdoser følger de samme 

tendensene hvor det er økning eller nedgang parallelt selv om det er et gap mellom dem, 

og AMK-utrykningene følger også disse i stor grad. At antallet overdoser HODT teller er 

høyere enn AMK skyldes nok opplysninger de får fra personene de jobber med eller 

pårørende hvor AMK ikke er kontaktet.  

 

Hva dør personene av, og hvilke rusmidler brukes mest i 

Trondheim? 

Det er opioider og heroin som tar flest liv i Norge (Gjersing, 2021). Det blandes ofte også 

med andre rusmidler og legemidler, og det er særlig injisering av disse som gir høy risiko 

for overdose (veilederen).  

 

I Trondheim er det relativt få som dør av heroinrelaterte overdoser, sammenlignet med 

andre rusmidler og medikamenter. I perioden 2011-2020 var det 18 personer som døde av 

heroin, mens andre opioider var årsak i 69 dødsfall. Flere døde også av metadon (23) enn 

heroin. Av Figur 2 over så vi at det var en økning i dødsfall i årene 2015/2016, og i denne 

perioden var det flere som døde av heroin enn i årene før og etter. Metadonrelaterte 

dødsfall har vært ganske stabilt, men det ser ut til å ha vært en økning i årene 2019/2020. 

Vi vet ikke om økningen var i 2019 eller 2020 eller om det var likt for begge årene (vi har 

fått sammenslåtte tall for årene fra FHI). Syntetiske opioider var årsak til åtte dødsfall i 

perioden 2011-2020, mens færre personer har dødd av stimulanter, fire i perioden. Det har 

vært svært lite fentanyl i omløp i Trondheim, og det meste av det som brukes er fra plaster, 

ikke den fryktede karfentanylen som er særdeles dødelig. Det har via Føre Var-

kartlegginger kommet opplysninger om tabletter med fentanyl (i eller penslet med), men 

ifølge HODT er det tre år siden sist det ble funnet stoff med fentanyl i som de har fått 

bekreftet med analyser. Her kan det være mørketall. 

 

I 2017 ble det registrert 199 injiserende personer i Trondheim kommunes BrukerPlan-

kartlegging. HODT mener imidlertid det er høye mørketall her. De anslår de er i kontakt 

med ca 1000 personer, rundt 200 på en uke, og omtrent alle injiserer. Det kommer også 

personer fra andre kommuner for å få helsehjelp og brukerutstyr. For alle de kartlagte (ikke 

bare de injiserende) personene som ble definert som rusbrukere/-avhengige ble alkohol 

oppgitt som det rusmidlet flest brukte, fulgt av cannabis. Sentralstimulerende og illegale 

legemidler, samt den generelle kategorien «annet rus» ble oppgitt mer brukt enn heroin.  

 

KORUS Midt har i 2017, 2019 og 2021 gjennomført en Brukertilfredshetsevaluering (BTE, 

KORUS Midt, 2021) i kommunene som et ledd i evaluering av opptrappingsplanen på 

rusfeltet (Proposisjon 15 S, 2016-2020), på bestilling fra Helsedirektoratet. Trondheim 

kommune har deltatt i disse. I 2017 hadde de 70 besvarelser, og 108 besvarelser i 2019, 

men kun 15 i 2021. Dessverre spørres det ikke likt om rusbruken mellom den første og de 

to siste rapportene. I de to første rapportene ser vi imidlertid at bruk av stimulanter er mer 

rapportert brukt enn heroin. Alkohol og cannabis er det som er mest utbredt. I 2019 ble det 

også etterspurt medikamenter, og både opiater og benzodiazepiner ble oppgitt brukt av 

flere enn heroin. Det ble ikke spurt om inntaksmåte. Funnene i undersøkelsen fra 2019 

samsvarer godt med det man kartla av rusmiddelbruk gjennom BrukerPlan i 2017. Det ble 

også gjennomført en uformell kort spørreundersøkelse i forbindelse med Føre Var 

Trondheim høsten 2020 hvor det også kom frem veldig like resultater.   

Det ser dermed ut til at bruk av medikamenter er det som er mest utbredt i Trondheim, og 

det er også det de fleste dør av. Det ser imidlertid ut til at særlige økninger i både antall 

overdoser og overdosedødsfall henger tett sammen med heroinoverdoser.  
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Hvem er de som dør? 

I likhet med de nasjonale statistikkene er det også flest menn som dør i Trondheim. Av de 

som døde i Trondheim i perioden 1996-2020 var 78,6% menn og 21,4% kvinner (DÅR). 

Dette er en noe lavere kvinneandel enn det er nasjonalt. Av grafene under kan vi se at det 

ser ut til å være tendenser til at kvinner stort sett følger mennenes kurver. Kun ett år, i 

2005, døde det flere kvinner enn menn.  

 

 
Figur 4: Kjønnsfordeling narkotikarelaterte dødsfall Trondheim 1996-2020 

 

 
 
Også i likhet med den nasjonale utviklingen ser det ut til at gjennomsnittsalderen på de 

som dør er økende i Trondheim, og den er omtrent lik med det nasjonale gjennomsnittet. 

Det har vært en del svingninger i gjennomsnittsalderen, men i de siste 6-7 årene ser det ut 

til å ha stabilisert seg mer og hatt en stabil tendens til økning i alder ved død.  

 

 

 

Figur 5: Gjennomsnittsalder narkotikarelaterte dødsfall Trondheim 1996-2020 

 

 
 
 

6

4

8

5 5

7

5 5
4

1

5

8

6

8

3

12

8 8

11

16

11

9
10

9

6

1
0 0 0

4

1 1
0

1

3

0
1

3

0

3

5

2 2
1

4
5

1

4 4
3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Kjønnsfordeling 1996-2020

Antall menn Antall kvinner

36
32

35

29

37

27

40 41

32

26

37

30
36

43

33

39
44 45

41
37 38

41 41 40
44

0

10

20

30

40

50

Gj.snittsalder død Trondheim



 

Kompetansesenter rus  16 

 

Vi har ikke samlet inn data ut over disse parameterne om brukerne. Det kunne absolutt 

vært nyttig å vite mer om dem og livssituasjonen deres, for eksempel deres bosituasjon, 

ytelser/inntekt, nettverk og relasjoner, og tjenester ytt av de offentlige (og private) 

tjenestene i Trondheim. Vi spurte derfor HODT hvem de som dør er, men de klarer ikke å 

se noen tydelige fellestrekk ved dem. Det nærmeste de komme er «mann 30-40», som jo 

er gjenkjennbart ut i fra statistikkene.   

 

De som bruker opioider har ofte dårlig somatisk helse, og dette vises ved høy andel av 

kroniske lunge- og kardiovaskulære sykdommer (gjerne tobakksrelaterte), leverproblemer 

(som hepatitt) og infeksjoner (EMCDDA, 2021). Personer som er tunge brukere av 

rusmidler har i gjennomsnitt 15-20 år kortere levetid enn befolkningen for øvrig 

(Nordentoft, et. al. 2013).  
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Del 1 

Anbefalte tiltak knyttet til overdoseforebyggende 

arbeid og status for Trondheim kommune 

I forbindelse med Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 ble det utviklet en 

Nasjonale faglige råd for lokalt overdoseforebyggende arbeid (veilederen) 

som kommunene kunne bruke som grunnlag for sitt arbeid. Trondheim 

kommune var en del av pilotkommunene i strategien, og var derfor involvert i 

utviklingen av denne. Her vil vi gi en beskrivelse av hva Trondheim kommune 

gjør knyttet til de anbefalingene i kapitlene som er oppgitt i veilederen. 

 

Veilederens kapittel 2: Komme i gang med det 

overdoseforebyggende arbeidet  

I veilederen er følgende tiltak anbefalt for å i alle fall komme i gang med arbeid for å 

forebygge overdoser: 

Utdeling av overdosekort 

I Trondheim kommune har de delt ut dette kortet siden disse ble laget i forbindelse med 

strategien, særlig via HODT. I tillegg til direkte utdeling legges disse i posene med 

brukerutstyr som deles ut. Det deles også ut ved utdeling av nalokson nesespray som flere 

tjenester har utdeling av (fil til trykk av kortene ligger tilgjengelig i veilederen). 

 

 

 

 

Opplæring i førstehjelp 

HODT har god kompetanse på førstehjelp og før pandemien hadde de årlig tilbud om 

opplæring til personer som bruker rusmidler. I tillegg får alle som får utdelt nalokson 

nesespray informasjon om livreddende hjelp. Hos øvrige kommunale tjenester har de fleste 

i alle fall opplæring i HLR med særlig fokus på overdoser til personalet årlig. Mange 

tjenester har også før pandemien hatt HODT til å ha opplæring til målgruppen. 
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Gjøre brukerutstyr tilgjengelig 

HODT deler ut rent brukerutstyr, både via helsestasjonen, ved oppsøkende på gata og de 

kjører med jevne mellomrom rundt til boliger i utkanten av byen eller hvor det bor mange 

beboere som isolerer seg. De har også panteordning med innlevering av pucker med brukte 

kanyler for å forhindre forsøpling og fare for at andre skal skade seg eller utsettes for 

smitte på brukte kanyler på avveie. Også botiltaket Bispegata deler ut brukerutstyr, både til 

beboere og personer som kommer dit. De er døgnbemannet, og man kan derfor få rent 

brukerutstyr også utenfor bemanningstidene til HODT.  

 

Utstyret de har tilgjengelig består hovedsakelig av: kanyler og pumper, sterile servietter, 

bomullsdotter, filter, kokekar, askorbinsyre og røykefolie. I tillegg deler de ut kondomer og 

eventuelt utstyr til sårstell ved behov (salver, plaster, bandasjer o.l.). 

 

HODT gir tjenester til alle som kommer til dem, uavhengig av bostedsadresse. Kommunene 

har en plikt til å dele ut brukerutstyr til alle som oppholder seg i kommunen og måtte ønske 

det. Det kommer jevnlig personer fra øvrige kommuner i regionen for å få brukerutstyr og 

tjenester. Dette kan både handle om manglende tilgjengelighet på slike tilbud i egen 

kommune, men også ønske om diskresjon/anonymitet.  

 

Varslingsrutiner 

I Trondheim prøver HODT så langt de kan å sikre seg prøver av rusmidler som brukere har 

hatt overdoser på dersom de mistenker at det er noe ekstraordinært ved disse (styrke, 

sammensetning, innhold o.l.). Dersom de får tak i en prøve overleverer de den til Avdeling 

for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital HF, som analyserer og informerer HODT om 

funn. Dersom det er grunnlag for at brukerne bør utvise ekstra forsiktighet, eller avstå helt 

fra bruk (enten det er gjort analyser eller ikke), legges det ut informasjon om dette på 

intranettet til lavterskeltjenestene i kommunen, slik at øvrige tjenester, som boliger og 

oppsøkende team, får informasjon og kan advare dem de jobber med om disse stoffene. De 

kan også legge ut informasjon på facebooksiden deres. I mange tilfeller tar de også kontakt 

med media som ofte er villige til å lage nyhetssaker som da når bredt ut til kommunens 

befolkning. 

 

Ernæring 

Det er mange som sørger for at det er mat tilgjengelig for personer som av ulike grunner 

ikke er i stand til å ivareta sin egen ernæringsstatus på best mulig måte (dette gjelder ikke 

bare personer som bruker rusmidler, men også andre grupper som sliter med økonomi). 

Kommunen selv har matservering ved Gryta aktivitetssenter, som serverer frokost og lunsj 

daglig og en middag i uka. Før pandemien hadde de ca 50 personer innom daglig. Under 

pandemien måtte de stenge en periode, og ved gjenåpning ha begrensninger på fem 

personer om gangen en periode som førte til at mange måtte avvises eller fikk beskjed om 

å komme tilbake senere. Nå kommer mellom fem og 20 personer om dagen. De har ansatt 

en utdannet kokk og har fokus på ernæringsrik mat. Det finnes også tiltak som er mer 

rettet mot personer med psykiske helseplager som har mattilbud som målgruppa også kan 

benytte seg av. Under de strengeste nedstengingene i pandemien (2020) kjørte HODT ut 

mat fra Gryta aktivitetssenter ut til de som trengte det.  

 

Flere av boligene forteller om enkel matservering, gjerne frokost/lunsj og en middag eller to 

i uka. Det deles også ut en del matpakker, også av oppsøkende team (Uteteamet).  

 

I tillegg til det kommunen selv serverer eller deler ut er det flere ideelle/frivillige 

organisasjoner som gir ut mat til denne gruppa. Frelsesarmeen har kafe i Hveita dagsenter 

med gratis mat og utdeling av matposer. Under pandemien delte de ut mange hundre 
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matposer daglig. Mange har et samarbeid med matsentralen i Trondheim som sørger for at 

overskuddsmat kommer til nytte, blant annet til denne gruppa. 

 

Via Nasjonal overdosestrategi fikk kommunen ernæringskortene som er laget for å styrke 

fokus på ernæring blant personer som bruker rusmidler. Disse har blitt delt ut av HODT 

blant annet på Gryta aktivitetssenter. I BTE-undersøkelsen i 2019 var det imidlertid bare 

13% av de spurte som mente de i stor eller svært stor grad hadde fått tilfredsstillende hjelp 

med ernæring/kosthold.  

 

En av de vi snakket med som jobber i kommunen sa «Ingen brukere går rundt sulten i 

Trondheim», noe som nok også beskytter dem mot overdoser. Også en person vi snakket 

med på gata da vi var med HODT på oppsøkende sa at dersom noen var sultne så hadde de 

bare ikke fått med seg hvor de måtte gå når, for å få mat var ikke noe problem. Hvorvidt 

maten som serveres er optimal ernæringsmessig har vi ikke tatt stilling til. Maten som deles 

ut via matsentralen er i hovedsak overskuddsmat fra matbransjen, og kan være hva som 

helst.   

 

Markere verdens overdosedag, 31. august 

Trondheim kommune har markert Verdens overdosedag hvert år siden 2015 i samarbeid 

med flere aktører innenfor tjenesteapparatet, frivillige/ideelle organisasjoner og 

brukerrepresentanter. Disse markeringene har som oftest blitt holdt på Trondheim torg eller 

i parken bak Vår Frue kirke. Det holdes appeller og musikkinnslag, og ofte gjøres det noen 

byomfattende stunt for å skape oppmerksomhet blant innbyggerne. I 2020 ble det også 

lagt ned en minnestein ved Vår Frue kirke for de som har mistet livet i overdoser i 

Trondheim. Aktuelle aktører har hatt stands/deltatt ved markeringer for å gi ut informasjon 

om sine tilbud og tiltak. Media har ofte oppslag om markeringene.  

 

Oppfølging av pårørende 

Ved overdosedødsfall kontakter HODT pårørende som regel i løpet av de første dagene etter 

dødsfallet, samt etter tre måneder og etter et halvt år. De tilbyr oppfølging i form av 

samtaler, eventuell praktisk hjelp og støtte. De forsøker alltid å møte pårørende for samtale 

minst en gang. MO-senteret tilbyr også råd og veiledning til personer som er berørt av 

andres rusbruk. I tillegg kan pårørende ta kontakt med HODT, og dersom brukeren ønsker 

det kan det samarbeides med pårørende dersom det er behov for å få løst nødvendig hjelp. 

For øvrig henvises pårørende til Lærings- og mestringssenteret ved St. Olavs hospital HF, 

som ligger organisert under KORUS Midt. N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Midt-

Norge tilbyr hjelp til pårørende bosatt i Trondheim og Blå Kors Kompasset har også et tilbud 

til pårørende i regionen. I handlingsplanen til kommunen er det også satt et mål om en 

pårørendeansvarlig på hvert tjenestested som yter tjenester til personer som bruker 

rusmidler.  

 

Oppsummering tiltak kapittel 2 

Trondheim kommune har tiltak på alle de anbefalte punktene i veilederens andre kapittel. I 

veilederen står det at «Grunnlaget for alt helsearbeid er samarbeid med pasienter og 

brukere. Dette gjelder også i det overdoseforebyggende arbeidet. Før kommunen setter i 

gang en innsats på dette området, er det fornuftig å etablere et samarbeid med relevante 

organisasjoner og enkeltpersoner». Det er samarbeid både internt i kommunen og med 

relevante frivillige/ideelle og offentlige aktører på flere områder. Flere av de sistnevnte har 

også tiltak som dekker disse punktene, særlig knyttet til ernæring og tilbud til pårørende.  
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Veilederens kapittel 3: Kartlegging, organisering og 

handlingsplaner 

Veilederen fremmer at det er nyttig å ha en god oversikt over den lokale 

situasjonen for å ha et grunnlag for å lage handlingsplaner og prosedyrer i 

kommunene. Systematisk innsats og konkrete handlingsplaner basert på 

kartlegging av lokale forhold er viktig for å gjøre godt overdoseforebyggende 

arbeid.  

 

Kartlegging 

Trondheim kommune har gjennomført BrukerPlan-kartlegging i årene 2013 – 2015 og i 

2017. HODT fører selv statistikk på antall overdoser (både med dødelig og ikke-dødelig 

utfall), utdeling av brukerutstyr (inkludert røykefolie) og nalokson nesespray de deler ut. Vi 

har ikke dypdykket i kommunens bruk av offentlig datamateriale/statistikker (som for 

eksempel IS-24/8), men i det minste har BrukerPlan-tallene fra 2017 blitt brukt i 

utarbeidelse av kommunens handlingsplan for å forebygge overdoser.  

 

I 2018, 2019 og 2021 ble det gjennomført undersøkelser for å se på brukertilfredshet med 

kommunale rustjenester, Brukertilfredshetsevaluering (BTE), med rapport for hver 

undersøkelse. Disse undersøkelsene er dessverre for generelle til at man kan peke på 

spesifikke tjenester eller tiltak, men de sier noe om den generelle opplevelsen de personene 

som har svart har hatt i sine tjenester med de kommunale tjenestene, og gir dermed 

grunnlag for forbedringsarbeid og tjenesteutvikling i kommunen. Det er ukjent hvor godt 

kjent eller brukt disse rapportene er i Trondheim kommune. I tillegg kartlegger KORUS Midt 

rustrender halvårlig med Føre Var Trondheim. Dette er gjort siden høsten 2018.  

 

Handlingsplan 

Det ble framlagt og vedtatt et forslag til en handlingsplan i et saksfremlegg i Bystyret i 

2020 for forebygging av overdoser og overdosedødsfall i Trondheim kommune 2020-2022. 

Handlingsplanen baserer seg på både den nasjonale veilederen og en modell utarbeidet av 

EMCDDA. Handlingsplanen har 12 konkrete mål med påfølgende tiltak.  

 

Disse målene er: 

 

Mål 1: Sikre god kontakt med risikogrupper og iverksetting av nødvendige tiltak. 

Mål 2: Mer åpenhet om overdoser og overdosedødsfall for å redusere stigma. 

Mål 3: Styrke lavterskeltjenester, samarbeid og forebygge utenforskap. 

Mål 4: Flere boliger med tilpassede tjenester. 

Mål 5: Styrke arbeidet med kosthold, psykisk og somatisk helse. 

Mål 6: Sikre koordinerte og samtidige tjenester for overdoseutsatte. 

Mål 7: Sikre koordinerte og samtidige tjenester for ungdom og unge voksne i risikogruppen. 

Mål 8: Opprettelse av brukerrom i Trondheim. 

Mål 9: Endre inntaksmåter ved SWITCH. 

Mål 10: Styrke kompetanse på overdosesituasjoner og hjerte- og lungeredning (HLR). 

Mål 11: Sikre tilgang og kompetanse på bruk av Nalokson. 

Mål 12: Sikre involvering og oppfølging av pårørende og etterlatte i alle aldre. 

 

Se vedlegg 1 for handlingsplanen med påfølgende tiltak for målene i sin helhet. 

Handlingsplanen favner bredt og tiltakene går både på spesifikke tiltak knyttet opp til 

personer som bruker rusmidler (som opprettelse av brukerrom, endring av inntakspraksis 

blant brukere, sysselsetting m.m.) og mer overordnede tiltak (kompetanse, samarbeid, 

koordinering, informasjonsflyt, egnede boliger m.m.). Trondheim kommune gjør allerede 
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mye av det som er oppgitt som mål i handlingsplanen, men på flere av punktene ønskes en 

styrking av innsatsen. Vi har ikke gjort noen vurderinger av kvalitet eller hvor 

hensiktsmessig målene eller tiltakene er.  

Handlingsplanen har varighet ut 2022 og arbeidsgruppa skal evaluere den tidlig 2023. 

Pandemien har hatt mye fokus siden handlingsplanen var ferdig, men det jobbes likevel 

mye i tråd med mange av de tiltakene som ble bestemt.  

 

Organisering 

I veilederen pekes det på at helsesektoren i kommunen bør ha et særskilt ansvar for det 

overdoseforebyggende arbeidet. I Trondheim ligger hovedvekten av arbeidet innenfor Enhet 

for rustjenester, særlig hos HODT, men det samarbeides med øvrige helse- og 

velferdstjenester også. I tillegg er det mye samarbeid med frivillige og ideelle aktører på 

flere områder. I vedlegg 3 er det en oversikt over aktører som har tilbud til personer som 

kan være overdoseutsatt.   

 

Oppsummering tiltak kapittel 3 

Trondheim kommune har flere kartlegginger de kan benytte i arbeidet med å få oversikt og 

bruke som kunnskapsgrunnlag for å jobbe overdoseforebyggende. De har også brukt noen 

av disse inn i sin handlingsplan for overdoseforebygging. Dog begynner noen av 

kartleggingene, som BrukerPlan, å bli noe gamle, selv om nyere undersøkelser støtter mye 

av det bildet som kom frem av målgruppa da. Kommunen har også organisert rusarbeidet i 

en egen enhet innenfor helsesektoren og følger således anbefalingen.  

 

Veilederens kapittel 4: Faktorer som gir økt risiko for overdose 

I det fjerde kapittelet i veilederen oppgis de mest kjente risikofaktorene knyttet til 

overdosedødsfall, og det anbefales at tiltak tar utgangspunkt i disse. Under følger disse 

risikofaktorene, samt hva som gjøres i Trondheim knyttet opp til disse i kursiv (ikke 

fullstendig uttømmende, men eksempler, og ikke bare av kommunen). 

 

 Inntak av rusmiddel med sprøyte. Det oppfordres til alternative inntaksmåter, som 

røyking av heroin og å spise medikamenter i stedet for å injisere dem. 

 

 Bruk av opioid etter «pauser» med rusmiddelfrihet, etter 3–8 dager er toleransen 

null. Dette er særlig viktig å være oppmerksom på:  

 

– etter avrusning 

– etter løslatelse fra fengsel 

– etter avslutning av behandling i TSB (uten LAR-legemiddel) 

– noe tid etter avslutning av behandling i LAR 

 

Rusbehandlingsklinikkene i regionen har hatt overdoseforebygging som en del av 

pasientsikkerhetsprogrammet. HODT har delt ut nalokson nesespray til både politi 

og vektere, i tillegg til personer som bruker rusmidler og pårørende. Fengselet 

deler også ut nalokson til personer som løslates der det er aktuelt.  
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 Blanding av opioid med andre rusmidler/medikamenter, særlig alkohol og 

benzodiazepiner. Det oppfordres til forsiktighet ved blanding av rusmidler generelt, 

særlig ved injisering. Flere tjenester tar opp dette dersom det kommer opp i 

kartlegginger eller samtaler at det er aktuelt.  

 

 Lang tids bruk av opioider. Det oppfordres til at personer som bruker opiater søker 

seg inn i LAR, og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har lavterskel 

substitusjonsutdeling. De tilbyr også behandling med Buvidal, langtidsvirkende 

buprenorfin. Det oppfordres også til å ta mindre doser, særlig av ukjente rusmidler. 

 

 Injisering uten at andre er til stede. Det oppfordres til at man ruser seg sammen 

med andre og at man alltid har nalokson nesespray tilgjengelig. Her oppfordres det 

også til å ikke dele utstyr. Brukerrom skal etter planen opprettes i løpet av 2023. 

 

 Bruk av opioider med ukjent styrke. Det oppfordres til å ta ukjente rusmidler i 

mindre mengder for å sjekke styrke og ikke være alene. Det varsles også i 

etablerte kanaler dersom det dukker opp rusmidler som ser ut til å være særlig 

sterke eller skadelige.  

 

 En ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på en senere overdose. Ofte vil en 

slik overdose være dødelig. HODT jobber konsekvent med oppfølging etter 

overdose. I tillegg til at de ofte er tilstede ved meldte overdoser (de er påkoblet 

nødnettradio og varsles på linje med AMK) og kan eventuelt følge opp personen. 

Dersom de ikke ønsker å dra til sykehus, har kommunen har også Utsikten, som 

har kriseplasser med døgnbemanning for personer som ruser seg. Her kan de som 

ønsker det få tett oppfølging etter blant annet overdoser (tilbudet kan også 

benyttes ved andre behov).  

 

 Dårlig somatisk helse, dårlig ernæringstilstand og svekket allmenntilstand. I tillegg 

til at det er mange aktører som tilbyr mat til personer som trenger det, har HODT 

helsestasjon åpen hver ukedag. De har lege tilgjengelig og jordmor som tilbyr 

gynekologiske undersøkelser. Det tilbys også gratis tannlegetjenester, som ved 

Hveita dagsenter en gang i uka. 

 

 Dårlig psykisk helse, for eksempel 

 

– depresjon 

– traumatisk belastning 

– opplevelse av en håpløs livssituasjon 

– selvmordstanker 

 

Det oppfordres i vedtaket om handlingsplanen at denne må ses i sammenheng med 

kommunens temaplan Psykisk helse og rus 2017 – 2020. Kommunen har flere 

lavterskeltilbud knyttet til psykisk helse. Kommunen har flere sosiale arenaer og 

tiltak som er viktig i denne sammenheng, som Gryta aktivitetssenter og Basecamp 

som ble opprettet under pandemien. HODT har også et gruppetilbud for kvinner og 

menn som selger seksuelle tjenester, SUBROSA. 

 

Det poengteres også i dette kapitlet at å være i LAR er en beskyttelsesfaktor mot 

overdoser. Kommunen har tidligere delt ut substitusjonsmedisiner via HODT, men i 2021 

overtok Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin utdelingen igjen, og klinikken ligger 

sentralt i Trondheim.  

Oppsummering tiltak kapittel 4 

Trondheim kommune og/eller andre aktuelle aktører, som spesialisthelsetjenesten eller 

fengsel, har tiltak på alle de faktorene som gir økt risiko for overdose. Om alle er optimale 

har vi ikke tatt stilling til, og eksemplene over er ikke fullstendig for de tiltak som 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
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eksisterer. Det som kanskje er mest uklart er konkrete tiltak for ivaretakelse av psykisk 

helse hos målgruppen, hvor utbredt og tilgjengelig aktuelle tiltak rettet mot dette er for 

personer i «aktiv rus» er, og om de i så fall velger å benytte seg av disse.  

 

Veilederens kapittel 5: Endre brukerkulturen (SWITCH-

kampanjen / heroinrøyking og tryggere bruk generelt) 

Siden det er særlig injisering av opioider som gir fare for overdoser legger 

Nasjonal overdosestrategi og veilederen vekt på viktigheten av å innta 

rusmidlene på en tryggere måte, som å røyke heroin fremfor å injisere den. I 

tillegg reduserer man smittefare og infeksjoner, og man trenger mindre 

utstyr.  

 

SWITCH-kampanjen 

HODT har hatt noen runder med fokus på SWITCH og deler ut røykefolie som en del av 

brukerutstyret de har tilgjengelig. Det er imidlertid lite bruk av heroin i Trondheim, og som 

vi så av statistikken var det betraktelig flere som døde av andre opioider. Likevel ser vi at i 

perioder hvor det har vært økning i dødsfall, så har disse vært med heroin. Det er 

beretninger om at heroinen som kommet til Trondheim ofte er svært utblandet og dermed 

ikke egner seg særlig godt til røyking, men under pandemien har det blitt delt ut mer 

røykefolie enn tidligere.  

 

Tryggere bruk av rusmidler generelt 

HODT snakker om injiserings- og inntakspraksis med dem de møter når det er naturlig, og 

har fokus på å veilede til tryggere praksis. De fleste tjenestene vi snakket med tar opp 

temaet dersom det viser seg å være aktuelt, da gjerne i inntakssamtaler eller dersom det 

kommer opp i andre sammenhenger. 

 

 

Oppfølging av somatiske helseproblemer hos personer som injiserer rusmidler 

HODT har helsestasjon åpen hver dag. Her ivaretar de sårstell og infeksjoner, og de har 

lege tilgjengelig. I tillegg har de med utstyr når de går oppsøkende, slik at de kan gjøre 

enkelt sårstell på gata ved behov. Særlig HODT, Uteteamet og MO-senteret hjelper og 

fungerer som brobygger for at personer skal kunne motta helsehjelp, enten det er å få gjort 

avtaler eller hjelpe dem å følge opp disse. Dette kan innebære kontakt med andre instanser 

i kommunen, som fastlege eller helse- og velferdskontorene, eller til 

spesialisthelsetjenesten. Noen personer trenger ekstra bistand på vei inn i de 

vedtaksbaserte tjenestene for å få den hjelpa de trenger, og da bidrar tjenestene til dette, 

og sørger for at overgangene og tjenestene er tilpasset på best mulig måte ut i fra 

personens behov. Også flere av de andre tiltakene og ideelle/frivillige organisasjonene tilbyr 

slik hjelp.  
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Oppsummering tiltak kapittel 5 

Særlig HODT har fokus på tryggere bruk av rusmidler, men også flere av de andre 

tjenestene i kommunen snakker om dette med dem de jobber med når det er aktuelt. Det 

er også mange tjenester som er opptatte av og tilgjengelige for å sørge for at målgruppen 

deres kan få oppfølging for somatiske helsetilstander hos riktige instanser. Vi har ikke tatt 

stilling til om den oppfølgingen de får er hensiktsmessig.  

 

Veilederens kapittel 6: Nalokson nesespray (motgift mot 

overdose)  

Trondheim kommune fikk delta i prosjektet om utdeling av Nalokson nesespray til personer 

som bruker rusmidler og pårørende i 2016, og etter hvert fikk også andre aktuelle utdelt 

nesesprayen (politi, vektere, fengsel m.m.). Frem til desember 2021 har det blitt delt ut 

324 førstegangs sprayer, og 342 påfyll (forskjellen mellom de to kan være måten de 

registreres på, eller at noen har fått første nesespray i annen by). Opplæringen ved 

utdeling er en viktig arena for overdoseforebyggende samtaler med personer som bruker 

rusmidler. Siden HODT begynte utdelingen i 2016 har flere tjenester og aktører, som 

fengsel og rusbehandlingsklinikker, også startet utdelinger.  

Det er viktig å nevne at ikke alle påfyll betyr at sprayen har blitt brukt ved en overdose, det 

kan være bytte fordi den har gått ut på dato, at noen har mistet sprayen sin eller andre 

grunner. 

 

 

 

 

Figur 6: Antall utdelte Nalokson nesespray, 1. gangs og påfyll i Trondheim 
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Veilederens kapittel 7: Samarbeid mellom ulike aktører i 

overdoseforebygging 

For å forebygge overdosedødsfall er det viktig at flere aktører samarbeider 

om tiltak, både på individ- og systemnivå.  

 

Samarbeid og møtearenaer 

Veilederen trekker frem flere viktige samarbeidspartnere, som ambulansetjeneste (og 

AMK), spesialisthelsetjenester (inklusive tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB), politi, 

bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige og ideelle aktører. I vedlegg 3 ligger en 

oversikt over hvilke aktører som (særlig) jobber med personer som bruker rusmidler i 

Trondheim kommune. Det er flere faste møtearenaer mellom flere av disse tjenestene og 

aktørene, og noen som er planlagt (hvor pandemien stoppet prosessene). Det er ukentlige 

møter mellom lederne innenfor de ulike lavterskeltjenestene i Enhet for rustjenester i 

kommunen og de frivillige/ideelle aktørene, og de har lav terskel for å kontakte hverandre 

ved behov.  

 

Samarbeidet internt i kommunen 

HODT ligger pr tiden samlokalisert med Gryta aktivitetssenter og har naturlig tett kontakt 

med disse. Gryta brukes av mange av de som HODT har mye kontakt med og er en arena 

for samtaler og kontakt. Tjenestene kjenner hverandre godt og har lav terskel for kontakt 

og samarbeid ved behov. HODT benyttes ofte av de øvrige tjenestene til særlig HLR-

opplæring og utdeling av nalokson nesespray, men også som et kompetanseorgan. 

Botiltaket Bispegata forteller også at dersom man er bekymret for en beboer kan det 

samarbeides med HV-kontorene dersom det kan være aktuelt med tvangsinnleggelser. 

Dette gjelder nok for øvrige boliger også.  

 

Da handlingsplanen ble utformet var det en arbeidsgruppe med bred representasjon fra 

tjenester i kommunen som jobbet med denne, både de oppsøkende tjenestene, 

lavterskeltjenester, boliger, ideelle aktører, samt pårørende- og brukerrepresentasjon.  

 

Samarbeid mellom flere kommuner 

 
HODT deltar fremdeles i nettverk knyttet til Nasjonal overdosestrategi som arrangeres av 

KORUSene og Helsedirektoratet. KORUS Midt har arrangert flere regionale 

nettverkssamlinger hvor særlig HODT har bidratt inn med sin kompetanse og erfaring. 

HODT reiser også ut til kommuner i regionen som har ønske om eller behov for informasjon 

knyttet til overdoseforebyggende arbeid, rusmidler og rusmiddelbruk m.m. Dersom de via 

nødnettet får melding om at ambulanse rykker ut til overdoser i regionen utenfor 

Trondheim kan de bistå med sin kompetanse ved behov (informasjon/tiltak). I tillegg er 

HODT ansvarlig for opplæring til kommunene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark 

som ønsker å dele ut Nalokson nesespray. HODT har også bidratt med informasjon og 

innlegg i noen nettverkssamlinger i Trøndelag om overdoseforebygging.  
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Eksternt samarbeid 

 
Det vil være for omfattende å beskrive alle formene for samarbeid som finnes mellom 

eksterne aktører og Trondheim kommune. Hvis vi fokuserer på de HODT særlig 

samarbeider med, så har lederne i alle lavterskeltjenestene i kommunen ukentlige møter 

med de ideelle organisasjonene i kommunen. Dette ble etablert i kjølvannet av pandemien 

og blir trukket frem av flere av de vi snakket med som en viktig arena man håper blir 

videreført også etter pandemien. Før pandemien hadde HODT ukentlig møte med 

representanter fra akuttmottaket, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, og Enhet for 

psykisk helse i somatikken. Det er uvisst om dette møtepunktet kommer til å etableres 

igjen.  

Situasjoner som krever særskilt årvåkenhet i samarbeidet - etter behandling 

og etter fengsel 

Etter behandling 

Rusbehandlingsklinikkene i regionen har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge 

hender 24/7» og hatt (blant annet) overdoseforebygging som satsning gjennom dette. 

Tiltakene omhandler kartlegging av overdoserisiko, kriseplan, nalokson nesespray, 

overdosekort, «time i hånda» og nalokson nesespray der det er aktuelt. Utskrivelse av 

pasienter skal varsles til hjemkommune, både planlagte og uplanlagte.  

Etter fengsel 

Etter en studie gjort av forskere ved SERAF (omtalt på UIO.no, 2017), hvor man fant at det 

var svært forhøyet risiko for overdosedødsfall i de første dagene etter endt soning, ble den 

overdoseforebyggende delen av pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» 

overført til og tatt i bruk i kriminalomsorgen. I Trondheim fengsel utgjør tiltakene fra dette 

basisen for det overdoseforebyggende arbeidet de gjør. Innsatte kartlegges ved innkomst 

for å se om de er i målgruppa (rusbrukere), og i så fall gjøres den innsattes kjent med de 

muligheter som er for å få behandling for rusproblemer gjennom fengselsoppholdet. 

Fengselshelsetjenesten, som driftes av Trondheim kommune, har også slike samtaler med 

de innsatte og med fokus på overdoseforebygging. Fengselet har nalokson nesespray på 

alle vaktrom, og aktuelle innsatte får utdelt nalokson ved løslatelse, sammen med 

overdosekort og «time i hånda». Det henger oppe plakater i fengselet med informasjon om 

forebygging av overdoser, og det deles ut informasjonsmateriell om dette. Før pandemien 

ble det også jevnlig arrangert førstehjelpskurs for innsatte med særlig fokus på overdoser. 

Fengselet har mye fokus på rusfaglig arbeid og er opptatte av å få innsatte løslatt på en 

trygg måte.  

 

Fengselet har samarbeid med Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin for videre behandling 

ved behov. De tar også kontakt med HODT ved særlig behov knyttet til enkeltpersoner. Før 

pandemien var NA (Anonyme Narkomane) innom månedlig, og fengslet har også samarbeid 

med Røde kors, Wayback, Nettverk etter soning m.m. De samarbeider også med kommuner 

gjennom ansvarsgrupper og individuell plan.  

 

Oppsummering tiltak kapittel 7 

Det er flere arenaer og former for samarbeid både internt i kommunen og med eksterne 

aktører. Både rusbehandlingsklinikkene og fengselet har fokus på overdoseforebygging og 

samarbeider med tjenester i kommunen der det er nødvendig og hensiktsmessig. Vi har 

ikke tatt stilling til kvaliteten på samarbeidet.  
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Veilederens kapittel 8: Bistand til kommuner som har eller skal 

starte overdoseforebyggende arbeid 

I dette kapitlet fremmes viktigheten av at det overdoseforebyggende arbeidet er godt 

implementert i kommunens planverk. Det oppfordres også å delta i nasjonale og regionale 

nettverk. HODT deltar på det som arrangeres i forbindelse med Nasjonal overdosestrategi, 

og har hele veien hatt en sentral rolle i det arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med 

denne. I tillegg har ansatte ved HODT deltatt i regionale nettverk der det har vært fokus på 

overdoseproblematikk. Der har de bidratt med sin kunnskap og de erfaringene de har med 

overdoseforebyggende arbeid. 

  

Da bystyret vedtok kommunedirektørens foreslåtte handlingsplanen for forebygging av 

overdoser og overdosedødsfall i Trondheim kommune 2020-2022 forankret de arbeidet med 

overdoseforebygging på høyeste nivå i kommunen, både administrativt og politisk. Planens 

mål har flere generelle mål og tiltak som flere tjenester kan eller må gjennomføre, mens 

andre mål og tiltak er særlig eller spesifikt for enkelttjenester (som Uteseksjonens arbeid 

opp mot unge i risiko). 

 

Veilederens kapittel 9: Oppfølging etter ikke-dødelig overdose 

Etter en overdose er man svært sårbar for ny overdose. Derfor er det viktig å følge opp 

personer som har hatt en overdose. I januar 2022 ble det innført pakkeforløp for oppfølging 

etter ikke-dødelig overdose.  

 

HODT har tett samarbeid med AMK ved St. Olavs hospital HF, og har siden oppstarten i 

2001 blitt koblet på via telefon når det har vært utrykninger i arbeidstiden. I 2016 fikk også 

HODT tilgang på nødnettradio, og får dermed varsling om overdoser i sann tid, og kan ryke 

ut sammen med ambulanse (innenfor arbeidstid dagtid). Av og til kommer de før 

ambulanse til stedet. Dersom personen som har tatt en overdose motsetter seg å bli med til 

sykehuset, vil HODT bli igjen hos personen til de er sikre på at situasjonen og personen er 

stabil. Dersom en overdose skjer utenfor HODTs arbeidstid varsles de om overdoser av AMK 

påfølgende morgen. De pasientene som blir værende på sykehuset får tilbud om oppfølging 

fra HODT. Man kan også få tilbud om et opphold på Utsikten, som er kommunens tilbud om 

akuttopphold for personer som bruker rusmidler og hvor HODT er innleggende instans. Her 

er det tre plasser med 14-dagers oppholdstid for de som ønsker en rusfri pause.   

 

I tillegg har Klinikk for rus- og avhengighet et team som oppsøker pasienter innlagt i 

somatiske avdelinger i St. Olavs hospital med rusproblemer på forespørsel fra de somatiske 

avdelingene. Aktuelle pasienter vil kunne få tilbud om innleggelse i klinikk, enten på 

akuttavdeling eller intermediær avdeling dersom dette er ønskelig og hensiktsmessig. 

Pasienter kan henvises til rusakutt fra fastlege, legevakt, AMK/ambulanse, 

NAV/sosialtjeneste/helse- og omsorgstiltak og akuttmottak i psykisk helsevern.   

 

 

Veilederens kapittel 10: Juridiske problemstillinger i det 

overdoseforebyggende arbeidet 

Bruk av samtykke og Rutinemessig utveksling av helseopplysninger 

Vi har ikke etter gått alle tjenestene i kommunens praktisering med innhenting av 

samtykker. Mye av det HODT gjør er basert på muntlige eller spesifikke samtykker for å få 

hjulpet til med det som trengs ovenfor de personene de skal hjelpe. I fora på tvers av tiltak 
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diskuteres eventuelle personsaker anonymt. Øvrige tjenester samler inn de samtykker de 

trenger i ulik grad til ulike formål. I tillegg har man som vist i veilederen et ganske fritt 

spillerom på to timer etter en overdose til å kontakte hjelpeinstanser i kommunen da det 

vurderes som ekstra sårbart for nye overdoser.  

 

 

Anbefalinger fra EMCDDA 

EMCDDA nevner særlig seks forhold som er viktige for å forebygge overdoser og 

overdosedødsfall (EMCDDA, 2021). Ikke alle har bevist effekt enda, men foreløpig 

implementering eller utprøving ser så lovende ut at EMCDDA velger å anbefale iverksetting. 

Disse og Trondheim kommunes status på disse følger her i kursiv: 

 

 LAR-behandling (opioid antagonist treatment): Dette er vidt tilgjengelig i Norge 

generelt og personer som bruker rusmidler motiveres til å søke behandling 

generelt. Alle som kvalifiserer for LAR får medisiner, uavhengig av hvor mye 

oppfølging og hjelp de ønsker for øvrig, og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

ligger sentralt til i byen. 

 

 Nalokson: ca 35 kommuner, deriblant Trondheim, distribuerer ut nalokson 

nesespray til personer som bruker rusmidler, pårørende og andre særlig aktuelle, 

som politi og vektere. Mange tjenester og aktører utenfor kommunen deler også ut 

nalokson, som fengsel og rusbehandlingsklinikker. 

 

 Langtidsvirkende naltrexon-implantat: Det tilbys ikke naltrexon-implantat, men 

Buvidal-injeksjoner med opp til en måneds varighet tilbys ved Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin. Klinikken har gode erfaringer siden oppstarten av utprøving, 

og forsøker å få flest mulig til å prøve. Dersom det ikke er hensiktsmessig for 

pasienten får de gå tilbake til andre medikamenter. Ca 90% av de som tester ser 

ut til å være fornøyde og vil fortsette så langt.  

 

 Kontinuitet i sårbare overganger (særlig etter fengselsopphold og behandling): I 

Norge skal kommuner varsles rutinemessig om utskrivelser fra 

spesialisthelsetjenesten og ved løslatelse fra fengsel. Det skal være samarbeid 

mellom de forskjellige leddene, og fokus på å sørge for ordnede forhold for den 

som avslutter behandling eller fengselsopphold. I TSB har mange klinikker 

poliklinisk oppfølging i en periode etter utskrivelse fra døgnopphold. 

Pasientsikkerhetsprogrammets tiltak for overdoseforebygging var blant annet rettet 

mot å styrke overgangen fra TSB til ettervern (innkomst- og utskrivelsessamtale, 

informasjon om overdosefare og livredning og «time i hånden» (konkret avtale 

med helsetjeneste, NAV, kommune eller annen instans ved utskrivelse). 

Rusbehandlingsenhetene i regionen har implementert 

pasientsikkerhetsprogrammets modell for overdoseforebygging. Trondheim 

fengsel/Kriminalomsorgen region nord har også implementert modellen og 

videreførte tiltakene, som inkluderer utdeling av nalokson nesespray til aktuelle ved 

løslatelse. Pakkeforløpet for oppfølging av ikke-dødelige overdoser vil også være en 

viktig prosedyre her. 

 

 Bevissthet om overdosefare: Systematiske samtaler i TSB og fengsel om overdose 

og risikoforhold knyttet til overdosefare ved innkomst, og HODT har konstant fokus 

på dette i møte med sin målgruppe. Enkelte boliger for målgruppen, særlig de med 

bemanning, har fokus på informasjon som kan være overdoseforebyggende der det 

er naturlig. MO-senteret kartlegger alle som henvender seg til dem, og dersom det 

er aktuell overdoseproblematikk følges dette ekstra opp. Trondheim kommune 

markerer også verdens overdosedag 31. august hvert år for å øke fokus på 



 

Kompetansesenter rus  29 

 

overdoseforebygging, og redusere skam og stigma omkring overdosedødsfall i 

samfunnet.  

 

 Brukerrom: Trondheim kommune vedtok i 2020 å etablere et brukerrom og jobber 

pr tiden med å etablere dette.  

 

EMCDDA påpeker at det finnes flere momenter man kan gjøre både politisk og rene tiltak i 

tillegg til disse, blant annet ha oppsøkende tjenester og lavterskeltjenester. HODT er både 

oppsøkende og tilbyr helsetjenester som sårstell, gynekologiske undersøkelser, vaksiner 

m.m. I tillegg er det mange lavterskeltilbud i Trondheim som tilbyr matservering/utdeling, 

tannhelsetjenester, hygienetiltak (dusj, klesvask m.m.) og samtaletilbud. 

 

Rusmiddeltesting er også et tiltak EMCDDA nevner som kan være hensiktsmessig for å 

forhindre overdoser. På denne måten kan man unngå at det gjøres farlige kombinasjoner, 

eller tar andre stoffer enn det man tror man gjør og dermed feilberegner styrkeforholdet. 

Som nevnt har HODT et samarbeid med Avdeling for farmakologi hvor de kan teste 

rusmidler som de mistenker er ekstra sterke eller inneholder andre rusmidler enn man 

trodde. Dette er imidlertid noe som ikke gjøres systematisk, og gjøres kun i særskilte 

situasjoner.  

 

Forløp ved overdoser 

I vedlegg 2 ligger en beskrivelse av en rutine hos HODT som omhandler Regler og tiltak før, 

ved og etter overdoser og en visualisering av handlingsforløpet utarbeidet i samarbeid med 

St. Olavs hospital HF. Den forebyggende delen inneholder i stor grad de samme 

forebyggende elementene som vi i dag kjenner igjen fra overdosekortene. Men som vi har 

sett gjennom denne rapporten, så gjøres det mye mer både hos HODT og ellers i 

kommunen som kan favnes under begrepet forebyggende, som matutdeling, hjelp til 

helsetjenester, sosiale arenaer og relasjoner mellom målgruppen og ansatte i 

rustjenestene.  

 

I samme rutine beskrives det hvordan det handles både under og etter overdoser. 

Oppringing til AMK og utrykning med ambulanse er hovedresponsen, men noen velger å 

ringe direkte til HODT (selv om det alltid kommuniseres at man skal ringe 113). Personen 

får den hjelp som trengs av motgift og HLR og stabiliseres. Så iverksettes ønsket og 

hensiktsmessig oppfølging. Dette er fortrinnsvis innleggelse i sykehus, men dersom 

pasienten motsetter seg dette kan de få tilbud om innleggelse ved Utsikten. HODT forsøker 

å være hos/sammen med personen så lenge det er hensiktsmessig dersom de er tilstede og 

personen ikke ønsker innleggelse.  

 

Det beskrives også en oversikt over hvilken informasjon HODT prøver å få om situasjonen 

rundt overdosen, som hvilke stoffer personen har hatt i seg og i hvilke mengder, om det 

var en intensjonell overdose (suicidforsøk), realitets orientere personen om det som holdt 

på å skje, se på muligheter for videre oppfølging, og eventuelt samtaler/oppfølging med 

andre som har vært til stede hvis aktuelt. Til slutt viser rutinen prosedyrer for oppfølging av 

pårørende. 

 

Avsluttende refleksjoner og bemerkninger 

Kort oppsummerte hovedpunkter om det som gjøres i Trondheim kommune (ikke 

nødvendigvis bare av HODT): 
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- Generell forebygging: tilgang på mat, sørge for helsetjenester, tilgang på bolig, 

tilgjengelige tjenester, meningsfull hverdag/aktiviteter/jobb, gode relasjoner 

mellom målgruppa og hjelpeapparatet 

- Spesifikk forebygging: samtaler med overdoseforebygging og tryggere bruk av 

rusmidler som tema, utdeling av overdosekort, brukerutstyr, LAR-medisiner, HLR-

opplæring, tiltak i rusklinikker og fengsel ved utskrivelse/løslatelse, innleggelse 

Utsikten 

- Direkte handling: HODT kan rykke ut sammen med ambulanse eller fjernveilede, 

nalokson nesespray, HLR 

- Oppfølging: innleggelse somatisk avdeling, innleggelse rusakutt/intermediær 

avdeling, opphold på Utsikten, kontakt med aktuelt hjelpeapparat for øvrig (bolig, 

HV-kontor el.l.), eventuell kontakt med og/eller oppfølging av pårørende 

 

I en presentasjon av HODT vi fikk tilsendt av dem da vi skulle påstartet dette arbeidet, er 

det interessant nok lite av alle disse tiltakene nevnt tidligere i rapporten de selv nevner når 

de beskriver overdoseforebygging. Presentasjonen er riktignok noen år gammel, laget av 

Jan Erik Skjølås, tidligere leder for HODT, og mange av dagens tiltak har kommet etter at 

presentasjonen ble laget. I denne presentasjonen listes følgende opp: 

 

- Oppsøkende på gata 

- Der de rusavhengige er 

- Høykompetente sykepleiere med god kunnskap om rusmidler 

- Skape gode relasjoner til rusavhengige 

- Alltid på tilbudssiden 

- Gratis tilbud 

- LAV terskel 

 

Det fremmes også at de alltid er på pasientens side. Da vi snakket med HODT var det også 

særlig nærheten til miljøet og relasjonene til de personene de møter de snakket om. 

Tilstedeværelsen på målgruppens arena og fleksibilitet i den hjelpa de har mulighet til å gi 

ble fremmet som viktig. At de ikke jobber vedtaksbasert gjør at de kan hjelpe til med det 

som personene ønsker eller trenger hjelp til, enten det er møter med andre deler av 

hjelpeapparatet, som helse- eller velferdstjenester, eller praktisk hjelp i kriser, som å hjelpe 

til med et flyttelass. HODT snakket flere ganger om hvor viktig denne fleksibiliteten var. Å 

være på rett sted til rett tid legger et godt grunnlag for relasjonelt arbeid. Dette er et 

grunnlag som gjør det mulig å utføre viktige overdoseforebyggende oppgaver over tid, som 

de nødvendige samtalene om tryggere rusbruk og kartlegging av behov for helsemessige 

og/eller sosiale overdoseforebyggende tiltak.   

 

Vi fikk også med egne øyne se de gode og tillitsfulle relasjonene mellom teamet og dem de 

møter på gata. Vi så også taktfullhet hvor en fra temaet kunne trekke seg unna en gruppe 

med en av dem for å snakke fortrolig. De forsikret seg om at enkelte hadde fått ordnet opp 

i det de hadde snakket om sist. Da vi møtte noen som var forholdsvis ny for teamet 

forsikret en av dem seg at hen hadde rett navn på vedkommende da vi var kommet tilbake 

i bilen. Det eksisterer også humor og takhøyde mellom teamet og dem de møter, noe som 

nok gir mer følelse av likeverd mellom mennesker enn av offentlig tjeneste og person som 

bruker rusmidler.  

 

Slik tillitt mellom de som bruker rusmidler og de som jobber i tiltak rettet mot disse var det 

flere fra tjenestesiden, både den offentlige og ideelle/frivillige organisasjoner, som snakket 

om. Mange mente det at man har gode relasjoner basert på tillit gjorde at de sto i posisjon 

til å jobbe godt med disse personene, og at dette var grunnleggende for å få til et godt 

arbeid.  

 

De vi møtte på gata da vi var med oppsøkende var nysgjerrige på oss, og da vi fortalte om 

oppdraget vårt var de tydelige på at HODT hadde reddet dem flere ganger og hjulpet dem, 

uten at vi gikk inn på detaljer om dette. De trakk også frem tilstedeværelsen og 

fleksibiliteten som viktig. Også de HODT samarbeider med, enten de var offentlig eller 
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ideelle/frivillige var fornøyde med at HODT var fleksible, at de både kom innom 

tjeneste/tiltak med jevne mellomrom, og var tilgjengelig for rådførsel ved behov.   

 

Bystyret vedtok som nevnt flere ganger en handlingsplan i 2020 for det 

overdoseforebyggende arbeidet i kommunen, med varighet til 2022. Dette ble nok gjort i en 

periode hvor man ikke visste at pandemien skulle bli så vedvarende som den har blitt, så 

en del av tiltakene har vært vanskelig å la seg gjennomføre, men dette kan man 

forhåpentligvis ta tak i når pandemien går mot slutten. Handlingsplanen inneholder flere 

spennende tiltak, som blant annet samarbeid mellom kommunen og legevakta for å fange 

opp særlig unge personer som legges inn med intox for å kunne identifisere en risikogruppe 

for utvikling av problematikk tidlig. Med flere av tiltakene i planen styrket og etablert håper 

vi å se en positiv effekt på antall overdoser og dødsfall.  

 

Det man kanskje kunne sett nærmere på er avviket mellom rapporteringene på dødsfall 

mellom HODT og DÅR. Selv om vi har sett at man bruker forskjellige avgrensninger på 

overdosedødsfall, så er det muligens en del av de som er registrer hos DÅR som man kunne 

se om man klarer å nå med forebyggende tiltak. Dette kan kanskje være personer som er 

ufør og har langvarig bruk av alkohol og medikamenter og som har svekket somatisk helse 

som følge av dette. Her kunne det vært nyttig med samarbeid med kommuneoverlege for å 

gå gjennom dødsmeldingene for å se hva som kjennetegner de som HODT og øvrige 

lavterskeltjenester ikke fanger opp, og dernest se på mulig samarbeid med fastlegene og 

NAV om tiltak rettet mot denne gruppa hvis det er slik at de ikke er i særlig kontakt med 

øvrig hjelpeapparat. Hjemmetjeneste kan også være aktuell samarbeidspart her.  

 

En viktig gruppe vi ikke har vært innom i denne rapporten, men som nok legger ned 

betydelig arbeid for å forebygge overdoser er pårørende til personer som bruker rusmidler. 

De bidrar nok med praktiske forhold som mat, husvære, hygiene, økonomi og transport, 

kontakt med hjelpeapparat for å få hjelp i både kriser og i behandlingsøyemed, i tillegg til 

relasjonell støtte. Noen har kanskje også måttet redde sine nære ved overdoser. Denne 

forebyggingen og intervensjonene lar seg vanskelig måle og er ikke systematisert, men 

heller ikke undervurdert. De som ønsker det kan også få nalokson nesespray. 

 

Oppsummert kan vi konkludere med at Trondheim kommune har et bredt tilbud til personer 

som bruker rusmidler og som trenger relaterte tjenester. Flere av disse har 

overdoseforebygging som direkte mål, som utdeling av nalokson nesespray, LAR-

medisinering og utdeling av brukerutstyr som røykefolie. I tillegg er det en rekke tilbud som 

er mer generelle, som tilgang på mat, helsetjenester, meningsfulle aktiviteter/jobb, 

opplæring i HLR. Spesialisthelsetjenesten har også tiltak knyttet til utskrivelse fra 

behandling og fengselet knyttet til løslatelse. Ideelle og frivillige organisasjoner og 

pårørende bidra også med mye hjelp og mange tiltak som også er forebyggende. 

Tjenestene som jobber opp mot målgruppa har lav terskel for samarbeid og 

kompetanseutveksling, med HODT i spissen som ledende kompetanseorgan.  

 

Anbefaling av overdoseforebyggende tiltak 

Målsetningen med denne delen av rapporten var å kunne gi noen anbefalinger av 

overdoseforebyggende tiltak til andre kommuner, basert på erfaringene fra Trondheim 

kommune. Kommunene i Norge er svært forskjellige, men vi har forsøkt å finne noen tiltak 

som burde være praktisk gjennomførbare for de fleste kommuner: 

 

- Etablere tiltakene i kapittel 2 i veilederen: Komme i gang med 

overdoseforebyggende arbeid, særlig utdeling av nalokson nesespray og 

regelmessig tilbud om opplæring i HLR/kameratredning til personer som bruker 

rusmidler og i kommunale tjenester, og lett tilgang på brukerutstyr, LAR-medisiner 

og mat 
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- Sørge for at tryggere bruk av rusmidler tematiseres hyppig i møte med personer 

som ruser seg, uavhengig av tjeneste 

- Bruke tid på å bygge gode og tillitsfulle relasjoner, og sørge for at det finnes noen i 

kommunen som ikke er avhengig av vedtak for å kunne hjelpe med praktiske 

oppgaver, enten det er hjelp inn i øvrig hjelpeapparat eller flytting – faktisk 

LAVterskel 

- Sørge for tydelig ansvar og rutiner knyttet til oppfølging av overdoser, både 

dødelige og ikke-dødelige (naturlig tilknytning til pakkeforløpene) 

- Sørge for somatisk oppfølging og helsehjelp med lav terskel 

- Sørge for en god samhandlingskultur på tvers av kommunale tjenester, med 

spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg og ideelle/frivillige organisasjoner i 

nærmiljøet 

- Ha oversikt over målgruppa (bruke kartlegginger som BrukerPlan, IS-24/8, interne 

kartlegginger og undersøkelser), inkludert de som tilhører mindre synlige 

risikogrupper 

 

Vi tenker også det kan være nyttig å se på mulighetene for å definere en tjeneste i 

kommunen som får særlig ansvar for å ha god og oppdatert kompetanse på 

overdoseforebygging, og som kan fungere som rådgivende organ for øvrige tjenester i 

kommunen ved behov. En slik definert tjeneste er naturlig ansvarlig for at det er 

tilgjengelig nalokson nesespray, brukerutstyr og overdosekort, og kan kanskje ha 

opplæringer i HLR og tryggere inntak av rusmidler. Det vil nok for mange kommuner være 

vanskelig å skulle etablere overdoseteam som rykker ut ved overdoser, men et helseteam 

kan muligens være aktuelt i tilknytning til andre helsetjenester i kommunen.  
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Del 2  

Trondheim kommunes håndtering av pandemien 

Det har vært knyttet sterk bekymring til personer som bruker rusmidler 

gjennom hele pandemien, og FHI identifiserte dem tidlig som en sårbar 

gruppe det var viktig å opprettholde et godt tilbud for. Selv om det kan tyde 

på at korona har vært lite utbredt i rusmiljøene, er det et prioritert område å 

overvåke. Denne delen av rapporten beskriver russituasjon i Trøndelag og 

hvordan Trondheim kommune tilpasset sin drift for å yte tjenester til 

målgruppen under pandemien.  

 

Covid-19 og rus i Trøndelag 

Pandemien har preget hele landet, men samtidig rammet ulikt. Enkelte byer har hatt lange 

perioder med høye smittetall og strenge restriksjoner, mens andre har vært mindre utsatt. 

For å gi en innsikt i hvordan pandemien har påvirket rusavhengige i Trondheim har det blitt 

gjennomført flere samtaler med relevante aktører i kommunen. Mest dialog har det vært 

med ansatte i Helse- og overdoseteamet (HODT) og Skadereduksjon (SR), men også 

ansatte i andre kommunale, frivillige og ideelle organisasjoner har bidratt med informasjon.  

 

I tillegg er resultater fra «Korona og rus»-undersøkelsen initiert av Helsedirektoratet 

benyttet. Kartleggingen startet opp våren 2020 med formålet om å skaffe kunnskap om 

endringer i rusmiljøet og hvordan det kommunale tjenestetilbud til målgruppen ble påvirket 

av pandemien. Denne ble send til kommunale tjenester som jobbet tett på brukere av 

rusmidler. Etter hvert overtok KORUS Oslo ansvaret, og med hjelp fra de øvrige KORUSENE 

ble undersøkelsen distribuert til nettverkene i kommunene. Undersøkelsen er basert på 

respondentens opplevelse og kan sådan ikke sies å være hverken vitenskapelig valid eller 

reliabel, men den gir en indikator på situasjonen slik den opplevdes ute i kommunene. 

Besvarelsene ble registrert på fylkestilhørighet, som igjen ble slått sammen til fem regioner.  

Metodikken i Føre Var (Mounteney, J. 2009) er benyttet for å se etter eventuelle forskjeller 

innad i, og mellom regionene Trøndelag og Østlandet under pandemien. Undersøkelsen 

inkludert også fritekst-spørsmål – her er kun resultater fra Trøndelag inkludert. Det er 

viktig å merke seg at det kan være store variasjoner innad i regionene på opplevd 

situasjon, og det varierer noe i antall besvarelser i perioder. Blant annet var det i uke 32 og 

34 svært lav oppslutning i Trøndelag (hhv. 4 og 1 besvarelse). Det er kun besvarelser fra 

2020 som er inkludert. Dette da det er det eneste året vi har statistikk på antall personer 

som omkom i narkotikarelaterte dødsfall under pandemien. For beskrivelse av rustrender i 

Trondheim er Føre Var rapportene for 2020 benyttet.  

 

Rusmiddeltørke 

Med stengte grenser og mindre samfunnsmobilitet var det i perioder vanskelig å få tak i 

enkelte rusmidler. For regionene Trøndelag og Østlandet har rusmiddelsituasjonen vært 

relativ lik. Østlandet rapporterte om litt høyere forekomst av rusmiddeltørke enn i 

Trøndelag, men dette jevnet seg ut på slutten av året (figur 7). Resultatene viser at den 

mest markant forskjell var rundt mai, hvor det var mer rapportering om rusmiddeltørke på 

Østlandet enn i Trøndelag (>3 = økning, 3 = ingen endring, <3 = nedgang). I 

sommermånedene var det svært variabelt, men i denne perioden var det også varierende 

med besvarelser i regionene. Tilgangen ble noe bedre i løpet av høsten, antagelig fordi det i 

denne perioden var lavt smittetrykk og noe lettere mobilitet i samfunnet.  
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Figur 7: Opplevd rusmiddeltørke i Trøndelag og Østlandet (Viken, Innlandet, Oslo og 

Vestfold og Telemark)  

 
       3 indikerer «ingen endring» og over 3 økt tørke, under 3 mindre tørke 
 

 

Respondenter i «Korona og rus»-undersøkelsen forteller om hvordan redusert tilgang på 

rusmidler førte til mer konflikter, trusler vold internt i miljøet. Det ble i uke 16, 2020 

rapportert om flere akuttinnleggelser. Årsaken til innleggelsene ble antatt å ha noe med 

kvaliteten på rusmidlene som var i omløp. Andre negative konsekvenser var fare for 

overdoser etter perioder med avhold og oppstart og bruk av andre/nye rusmidler. Det var 

også en frykt for at brukere kunne gå over til farligere inntaksmåter for en sterkere 

ruseffekt. 

 

I undersøkelsen ble det også spurt hvilke rusmidler det var tørke på. For Trøndelag var det 

stort sett cannabis som ble trukket frem, men det ble også rapportert om periodevis mindre 

tilgang på amfetamin og kokain. I følge HODT var det i perioder nesten dyrere for cannabis 

enn for heroin i Trondheim. Dolcontin er et annet rusmiddel det ifølge HODT var lite tilgang 

på. Dette var ekstra bekymringsfullt da man fryktet at brukerne ville benytte heroin som et 

substitutt. Føre Var Trondheim (Øien, Sæther og Øyen, 2020) viste en økt tilgang på heroin 

sommeren 2020, mindre bruk og tilgjengelighet av cannabis, og en nedgang i bruk og 

tilgjengelighet av kokain. Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin rapporterer at mange i 

Trondheim fikk oppstart på LAR-medisiner i perioden. Dette kan i noen grad ha demmet 

opp for den dårlige tilgangen på rusmidler. 

 

Til tross for perioder med rusmiddeltørke i fylket, har ikke HODT inntrykk av at 

rusmiddelavhengige fra nabokommuner frekventerte eller oppholdte seg i Trondheim. I alle 

fall ikke noe mer enn normalt. 

 

 

Overdoser  

Det tydet på å ha vært en annerledes overdosesituasjon i Trøndelag enn særlig Oslo, Viken, 

Rogaland og Vestland i 2020 (Gjersing, 2021). Særlig i månedene mars, april og juni-
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august var det en økning i dødsfall. Det var økning i særlig de nevnte fylkene, men ikke i 

Trøndelag. Med Norges tredje største by lokalisert der skulle man kanskje forventet andre 

resultater. Figur 8 viser at både Trøndelag og Østlandet rapporterte lite endring de første 

månedene av pandemien (>3 = økning, 3 = ingen endring, <3 = nedgang), men fra juni og 

ut sommeren var det høyere rapportering på Østlandet (OBS, kun én besvarelse i Trøndelag 

uke 34. Fra november var det ingen endring i hverken Trøndelag eller Østlandet.  

 

 

Figur 8: Opplevd endring i antall overdoser/akuttinnleggelser i Trøndelag og på Østlandet 

 

 
 

Helse- og overdoseteamet erfarte at brukerne begynte å ruset seg mere sammen. Man kan 

dermed anta at det har vært noe kameratredning i miljøet og at de selv har tatt ansvar og 

reddet hverandre. HODT undrer på om dette er en av årsakene til at de har så lav 

dødsstatistikk i Trondheim så langt i pandemien. De sitter også med en følelse av at det er 

en del mørketall med tanke på antall ikke-dødelige overdoser. HODT antar at de har brukt 

nalokson, tatt observasjonstiden selv og ikke varslet andre instanser.      

 

HODT har alltid hatt et meget godt etablert samarbeid med akuttmottaket på St. Olavs 

hospital. I begynnelsen av pandemien ble det i midlertid mindre besøk hvis de hadde noen 

overdoser. Grunnet strenge restriksjoner ble det vanskelig for HODT å gjennomføre 

samtaler med pasienter, slik de pleier i slike tilfeller. Noe annet som trekkes frem som 

uheldig var at observasjonsposten på St. Olavs hospital ble stengt ned. Til vanlig, når en 

pasient kommer inn på akuttmottaket, blir de lagt inn på observasjonsposten i ett døgn 

etter overdose. I følge HODT ble pasientene tilbudt innlegges på sengepost, men 

erfaringsmessig ønsker de ikke det. De er kjent på observasjonsposten og føler seg trygg 

og ivaretatt der. Dette har nok ført til at de oftere har dratt fra mottaket i ruset tilstand. Før 

pandemien var det også ukentlige samarbeidsmøter mellom observasjonsposten, Klinikk for 

rus- og avhengighetsmedisin og HODT. Dette samarbeidet opphørte i perioden hvor 

observasjonsposten var stengt, men det planlegges oppstart igjen ved full åpning av 

samfunnet.  

Utdeling av nalokson nesespray 

Oversikt mottatt fra KORUS Oslo viser at det fra januar til mai, 2020 var en nedgang i 

førstegangsutlevering av nalokson nesespray (figur 9). Dette var i tiden med de strengeste 

restriksjonene og hvor det var en generell lav mobilitet i samfunnet. 
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Figur 9: Antall utdelte nalokson nesespray Trondheim kommune 2020 

 

 
 

Utdelingen tok seg opp igjen i juli og utover høsten. Det var derimot en del påfyll, særlig 

tidlig på året, også før pandemiutbruddet. Mot sommeren var det noe påfyll igjen, men mot 

slutten av året var det ganske jevnt med førstegangsutdeling og påfyll. Hvis en ser på 

periodene med mest overdoser ser en at det var noe påfyll av spray i Trondheim i samme 

tidsrom. Det er viktig å påpeke at påfyll ikke trenger å være på grunn av bruk, det kan 

være at spray er mistet eller gått ut på dato. Resultater fra 2021 inngår ikke i grafen, men 

også disse viser at der har vært mer påfyll enn førstegangsutdelinger.  

 

 

Psykisk helse 

«Korona og rus»-undersøkelsen viser en høy grad av bekymring og frykt gjennom hele 

2020; både blant brukere og deres pårørende. I tillegg til å være bekymret for seg selv og 

sine pårørende var brukere redd for å smitte andre i miljøet. De fleste har dårlig somatisk 

helse med mange underliggende sykdommer. Dette gav høy grad av bekymring for smitte, 

alvorlig sykdom og død. Det fremkom og at mange var redde for hvilket tilbud de ville få 

om de ble syke og de var redd for å ikke få tak i rusmidler. Både brukere og pårørende var 

redd for at mangel på enkelte rusmidler ville føre til bruk av tyngre stoffer og overdoser. 

Det rapporteres også at pårørende var bekymret for at de rusavhengige ikke ville ta 

nødvendige forhåndsregler med tanke på smittevern.   

 

I følge undersøkelsen hadde brukerne stor forståelse for at enkelte tilbud måtte stenge ned, 

men respondentene mener at reduksjon i tilbud om aktivitet og oppfølging gav en 

forverring av helsetilstand. HODT forteller om mindre aktivitet i Trondheim sentrum i 

periodene med høyt smittetrykk og de antar at brukerne var i byen og skaffet seg det de 

trengte for så å dra hjem. Dette bidro nok til at mange var alene og isolert. Ansatte på 

Gryta aktivitetssenter forteller at den psykiske helsen til mange har forverret seg under 

pandemien. De forteller om hyppigere, og tyngre samtaler med personer som benytter 

deres tilbud. HODT stiller seg bak dette. Spesielt jul er en vanskelig tid for 

rusmiddelavhengige, men desember 2021 synes å virke tyngre enn tidligere år. Det var 

flere som ønsket hjelp, få kriseplass eller innleggelser. Det ble også gjort flere 

suicidalvurderinger enn normalt.  
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Smitte i miljøet 

Det har ikke latt seg gjøre å fremskaffe eksakte tall på antall smittede hverken i Trondheim 

eller Trøndelag for øvrig. HODT og SR mener at sett under ett har det ikke vært mye smitte 

i rusmiljøet i Trondheim, men fra september 2020 til januar 2021 var det i overkant av 20 

stykker som ble smittet av SARS-CoV-2. I etterkant har det kun vært snakk om noen få 

tilfeller. Årsaken til overnevnte smitteutbrudd knyttes til en såkalt «superspreder», som 

følge HODT var en som solgte rusmidler. Så vidt HODT bekjent er det kun én bruker som 

har vært innlagt på sykehus. Av kjente brukere er det tre personer som har vært på 

isolasjonshotell.  

 

Gjennom pandemien har det vært en del som har vært i karantene. Det foreligger ikke noe 

klart antall på hvor mange dette gjelder, men det fortelles om en periode hvor 7-8 stykker 

var i karantene samtidig.  

 

Hjelpebehov 

I «Korona og rus»-undersøkelsene ble kommunene etter hvert spurt om hva personene de 

jobbet med meldte av behov. Gjennomgående behov i løpet av 2020 var: 

 

- Rustesting/ruskontroll 

- Støttesamtaler 

- Koordinering av tjenester/hjelp med kontakt til øvrige deler av hjelpeapparatet 

- Økonomisk hjelp 

 

Trondheim kommunes håndtering av Covid-19 i rusmiljøet   

Samme dag som Norge stengte ned gikk HODT i gang med utarbeiding av nye 

arbeidsrutiner, og allerede dagen etter ble disse effektuert. Blant annet gjenoppsto 

Skadereduksjon. Substitusjonsmedisin på lavterskelnivå ble i flere år utdelt av SR i HODT 

sine lokaler. Tidlig i 2020 overtok Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin denne 

funksjonen. SR ble da avviklet og ansatte gikk over i stillinger i HODT og Gryta 

aktivitetssenter. Som et resultat av pandemien fikk Trondheim kommune igjen ansvar for 

utlevering av substitusjonsmedisin til denne brukergruppen og ansatte gikk tilbake til SR. I 

2021 ble denne ordningen nok en gang tilbakeført til Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin.  

 

Ingen av de ansatte i HODT/SR ble permittert eller omdisponert til andre oppgaver i 

kommunen. Underveis i pandemien ble det utarbeidet en beredskapsliste hvor det fremgikk 

hvem som kunne løse ulike prekære oppgaver, men denne har aldri vært iverksatt. For å 

forhindre smittespredning internt ble ansatte oppdelt i team på to og to. Det var viktig å ha 

folk på jobb, og samtidig sikre at det var kompetanse igjen dersom noen måtte i karantene 

eller isolasjon. HODT og SR oppgir at de var en av de avdelingene som ikke hadde smitte 

blant ansatte under den verste smittebølgen i Trondheim. 

 

HODT og SR forteller om et godt internt samarbeid. Både antallet ansatte og kompetansen 

innad i teamet bidro til en enklere prosess i en annerledes arbeidshverdag. Daglig tett 

samarbeid gjorde det lett å ta diskusjoner underveis uten å måtte organisere og kalle inn til 

møter. Etter hvert som situasjonene endret seg, og med nye smittevernregler å forholde 

seg til, har HODT og SR tilpasset sine tilbud. Ansatte forteller om en dynamisk prosess 

rundt vurderinger som: «hva gjør vi nå», «hva blir rett», «hvordan kan vi tilrettelegge slik 

situasjonene er nå».   
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Hverken HODT eller SR rapporterer om at de ble kjent med flere nye brukere enn 

gjennomsnittlig i en normalperiode, de samme gjelder for samtaler med, og henvendelser 

fra pårørende.  

 

Tjenestetilbud og Oppfølging fra HODT og SR 

HODT har en opplevelse av at de helt fra starten av pandemien var i forkant på ganske 

mye, og at det har vært en stor fordel. Blant annet ble det tidlig i pandemien gjort en 

gjennomgang av alle unike brukere i kommunens journalsystem. Dette var en bestilling 

både fra fastleger og øverste leder. Det ble lagd en oversikt over de ulike brukerne og 

hvilke kjente stoffer de inntok. Noe av bakgrunnen var at det var lite rusmidler i omløp på 

daværende tidspunkt og det ble ansett som viktig med en oversikt. En annen årsak var at 

de raskere kunne tilrettelegge for de som måtte havnet i karantene og isolasjon, og på 

denne måten forhindre at de smittet andre i miljøet. Trondheim kommune og Klinikk for 

rus- og avhengighetsmedisin utarbeidet en felles anbefaling for håndtering av et slikt 

scenario. Anbefalingene var at personer med kjent opioidavhengighet skulle søkes inn i 

LAR. Rusklinikken ville behandle disse sakene raskt og i påvente av saksbehandling kunne 

man startes opp på substitusjonsmedisin. Rusklinikken stilte seg til disposisjon for å gi 

veiledning til forskrivende lege. For personer med kjent benzodiazepin-avhengighet ble det 

anbefalt å forskrive medikamenter i perioden med karantene eller isolasjon. Det ble også 

anbefalt at benzodiazepiner kunne forskrives samtidig med Buprenofin-medikamenter. Også 

i disse tilfellene ville leger fra rusklinikken bistå med råd og veiledning ved behov. Så langt i 

pandemien har tre personer fått forskrevet benzodiazepiner mens de har vært i isolasjon. 

De fikk opplyst at disse ville seponeres etter endt tid og var innforstått med det. I følge 

HODT ble det ingen utfordring i form av ønske om videre forskrivning i etterkant.  

 

Før pandemien hadde HODT jevnlige samtaler og samarbeid med andre kommunale, ideelle 

og frivillige tjenestetilbyderne. Under pandemien ble disse gjennomført digitalt. I den første 

og mest inngripende nedstengningen ble disse avholdt opp til tre ganger i uken. Disse 

møtene ble bruk til å samarbeide omkring enkeltpersoner, få oversikt over miljøet og andre 

relevante problemstillinger. På denne måten fikk HODT/SR raskere inn eventuelle 

bekymringer og kunne raskere sette i gang eventuelle tiltak. Gjennom dette samarbeidet 

ble det utarbeidet en liste over de personene som ikke hadde noen vedtaksbasert tjeneste, 

de som var ekstra utsatt og de som en kanskje burde være ekstra oppmerksom på. En 

ansatt hadde fast «innetid» i HODT sine lokaler og ringte rundt til alle på listen. På denne 

måten kunne man være sikker på at noen har «sett» den personen, og fikk kartlagt hva 

som potensielt kunne behøves av videre hjelp. For eksempel LAR-medisiner, kontakt med 

fastlege, mat og lignende. Dette var ikke en statisk liste, men en som endret seg etter 

hvert som ting ble avklart, eller nye behov ble oppdaget. 

 

Til tross for tider med strenge restriksjoner mener HODT de klarte å bistå målgruppen som 

før. Tilbudene måtte bare løses på alternative måter. For eksempel hadde man enda 

mulighet til å benytte HODT sin helsestasjon. Iført fullt smittevernsutstyr bisto ansatte med 

både sårstell og andre akutte hendelser. Ved innkjøp av ringeklokke ble det mulig å hente 

ut mat i ytterdøra. Da kledde ansatte på seg smittevernsutstyr og dele ut matpakker og 

drikke, og i perioder også middager. De fikk også utdelt nalokson nesespray og rent 

brukerutstyr i døra. 

 

Spesielt i starten av pandemien var en viktig oppgave å gi informasjon om Covid-19; om 

smitte og hvordan man skulle forholde seg ved symptomer. Om noen hadde ny-oppståtte 

symptomer kunne HODT sørge for at de fikk videre hjelp i hverdagen. Dette for å legge til 

rette for at karantenetiden ble overholdt. HODT var også tidlig ute med å tilby testing. På 

denne måten slapp målgruppen å stå i kø på kommunens offisielle teststasjoner. I starten 

ble det satt opp et telt i bakgården til en av Frelsesarmeens lokaler. Dette gjorde at 

personalet ble bundet og førte til mye ineffektiv tid. Da det heller ikke var mange som 

benyttet seg av tilbudet ble det raskt avviklet. I stedet ble det ordnet et provisorisk 
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testerom i kjelleren i HODT sine lokaler. Dette førte til en mer effektiv hverdag hvor ansatte 

kunne utføre flere oppgaver samtidig. De som hadde behov kunne ringe og bestille 

tidspunkt for testing, men det var også mulig med drop-in. Denne teststasjonen er til dags 

dato fult operativ. HODT dro også hjem til personer med symptomer for å teste dem. 

 

I samarbeid med smittevernkontoret ble det startet opp med massevaksinering av personer 

som bruker rusmidler. Personell fra smittevern satte vaksinen mens ansatte fra HODT tok 

seg av observasjon. I starten var trykket så stort at de måtte benytte Grytas lokaler. Etter 

hvert ble det flyttet inn på helsestasjonen. HODT har også fulgt personer til kommunens 

offisielle vaksinelokale. Også blant personer som ruser seg finner man de som er skeptisk til 

vaksinering, men HODT mener at de aller fleste i miljøet er fullvaksinerte. Alle skal i alle fall 

ha fått tilbudet. I januar 2022 startet de med drop-in, både for de som ønsker første, andre 

og tredje dose.  

 

Målrettet tiltak overfor brukere i substitusjonsbehandling  

I samarbeid med Poliklinikk og LAR ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin var SR 

raskt ute med å endre på utdeling av LAR-medisin. Tidligere ble medisinene utdelt på 

helsestasjonen i HODT sine lokaler, men med tanke på smittevern ble det bestemt at disse 

nå skulle kjøres ut til hjemmet. Det ble ringt rundt og informert om endringer i oppfølging- 

og utdelingsrutinger. Ikke alle var å få tak i på telefon, så da dro personalet fra SR hjem til 

dem eller bedrev annen oppsøkende virksomhet. Til slutt nådde de tilnærmet alle. Etter de 

var ferdig med å gi ut informasjon begynte de raskt med utkjøring av medisin. De som ikke 

ønsket utlevert av medisin på døren fikk mulighet til å hente i HODT sine lokaler.  

 

Under pandemien var det både nye og tidligere personer som startet opp med 

substitusjonsbehandling. I noen tilfeller etter anbefaling fra HODT, men stort sett etter eget 

ønske. Mange hadde erfaring med at det tok lang tid med oppstart i LAR, men i samarbeid 

med Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ble det ordnet med raske oppstarter. Dette 

trekker HODT frem som noe veldig positivt.  

 

Da det var mange personer på listen til SR ble det, i samarbeid med LAR, gjort en vurdering 

av hvem som kunne gå fra daglig utlevering til ukesdosetter. Dette for at trykket ikke skulle 

bli så stort på SR. Endring i utleveringsrutiner var også positivt for de aktuelle brukerne, og 

det fungerte så godt at denne endringen er blitt videreført. Under pandemien fikk flere 

endret medikament til Buvidal, men dette har ikke noe med pandemien å gjøre. Årsaken er 

nok at Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har hatt så gode erfaringer med Buvidal at 

de tilbyr det til alle som ønsker å prøve.   

 

SR trekker frem hjemkjøring av medisiner og mat som noe positivt. De opplever at de fikk 

en veldig god oversikt over hvordan det sto til med den enkelte, og at de fikk gitt dem god 

oppfølging. SR er også av den oppfatning av at dette tiltaket var positivt mottatt. Folk 

visste at SR kom innom på runden sin, og det ble noe forutsigbart og trygt i en utfordrende 

hverdag. I perioden med mange stengte tilbud var det viktig å få noen de kjente på døra. 

Noen som kunne spørre hvordan de hadde det, og tilby hjelpe til det de ikke greide selv i en 

sånn situasjon.  

 

HODT opplever også at tiden med pandemi har styrket samarbeidet med Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin. Det ble mer dynamisk jobbing og økt samarbeidsvilje fra begge 

parter. Fokuset var på å finne gode løsninger sammen. Det oppleves som en lærerik, 

morsomt og givene prosess, og et eksempel på at det kan komme noe positivt ut av en 

sånn kriseperiode. HODT opplyser også at det kom tilbakemelding fra brukere som var 

fornøyde og som merket at samarbeidet fungerte bedre. I følge HODT var de veldig fornøyd 

med at det var rask oppstart av LAR, medisinering og oppfølgingen som ble gitt. De fikk 

mer råderett, og de følte seg sett og hørt. Dette er naturlig noe man ønsker skal vedvare. 

HODT mener at dette er noe de selv og spesialisthelsetjenesten kan ta med seg i det videre 

arbeidet med rusavhengige.   
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Også kommunens smittevernkontor trekkes frem når det snakkes om godt samarbeid. I 

enkelttilfeller hvor det ikke var mulig å kontakte fastlege bisto lege på smittevern med 

oppstart på medisiner.  

 

Tilbud fra andre lavterskelaktører  

I samarbeid med frivillige aktører fikk Enhet for rus- og psykisk helse i Trondheim 

kommune prosjektmidler for planlegging og oppstart av en ny møteplass. I november 2020 

åpnet de en basecamp; et stort oppvarmet telt ved Nidarosdomen. Hensikten med dette var 

å skaffe en bedre oversikt over miljøet samt å opprettholde tilgjengeligheten til tjenestene. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Dagsverket, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, 

Sorgenfri og brukerorganisasjoner. Basecamp var ansett som et godt alternativ for å 

opprettholde aktivitet. Håpet var samtidig at det ble lettere for brukerne å få kontakt med, 

og bistand fra helse- og sosialfaglig personell på et fast sted.  

På basecampen var det ulike type aktiviteter som musikk- og kulturinnslag, foredrag og 

kurs, matservering og trening. Både kommunale enheter og frivillige og ideelle aktører ble 

oppfordret til å bidra med å fylle dagene med aktiviteter. Det ble laget et eget 

bookingsystem hvor aktørene kunne legge inn sin aktivitet. Åpningstiden i teltet var fra 

08.00 til 22.00 alle dager i uka. 

 

Gryta aktivitetssenter ligger samlokalisert med HODT. De serverer frokost og lunsj på 

ukedager og middag på torsdager. Her kan man være sosial, ha samtaler med de ansatte, 

få bistand til kontakt med øvrig hjelpeapparat, delta i sosiale aktiviteter som biljard, dart, 

og andre spill. Det er også tilgjengelig PC og aviser. Under pandemien måtte Gryta i 

perioder stenge helt ned, men de satte sammen matpakkene som ble delt ut av HODT og 

SR. Etter hvert som landet åpnet opp kunne Gryta, i henhold til gjeldene smittevernregler, 

igjen tilby mat innendørs. Etter hvert som smittevernreglene endret seg, endret rutinene 

seg. I perioder kunne fem personer være inne samtidig, etter hvert kunne 10 og 10 være 

inne. Grytas lokale er stort og det var mulig å holde avstand. Ansatte bisto med rullering i 

perioder med stort trykk. I perioder med strenge restriksjoner har også Gryta organisert 

utendørs grilling med godt oppmøte. 

 

Vår Frue Kirke driftes av Kirkens bymisjon og har normalt åpen kirke fra 09.00 til 21.00 

hver dag utenom søndag. Det serveres mat og kaffe, da primært til grupper som trenger 

det. Under pandemien måtte de stenge kirkerommet for besøkende, men satte opp 

bålpanne utenfor og serverte mat og drikke der. Etter hvert kunne de slippe inn små 

grupper. De har mellom 80 og 120 besøkende daglig. Kirkens bymisjon har jevnlig deltatt i 

møter med HODT under hele pandemien, i tillegg til at HODT drar innom kirka fast på sine 

oppsøkende runder. De har lav terskel for samarbeid med hverandre og jobber tett med 

samme målgruppe. 

 

Også Frelsesarmeen måtte redusere noe på sine tilbud. Det gjaldt spesielt kafeens 

åpningstider og antall besøkende. I perioder hvor de måtte stenge for publikum hadde de 

utlevering av matposer. De har ellers hatt åpent med de smittevernreglene som har vært 

styrende gjennom hele pandemien. Også Frelsesarmeen har et nært samarbeid med HODT 

og kafeen besøkes på deres oppsøkende runde.  

 

Boligene har også måttet begrense fellesaktiviteter noe i perioder. Bispegata deler ut 

brukerutstyr 24/7 og har også gjort det under pandemien. SAMUR er lokalisert i Bispegata, 

men siden de jobber mer utadrettet og mye en-til-en har de stort sett kunnet opprettholde 

sin kontakt med målgruppa som normalt, med kanskje økt bruk av «walk and talk», altså 

samtaler ute på gåtur. Jarleveien, som er det største bemannede botiltaket i Trondheim, 

hadde ekstra fokus på ernæring med matpakkeutdeling når de ikke kunne ha fellesmåltider. 

I tillegg har de mange overdoseforebyggende tiltak, som nalokson nesespray i alle 

korridorer og et hyppig fokus på temaet overdose blant ansatte. 
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Dagsverket, som er et lavterskel arbeidstiltak, har stort sett holdt tilbudet gående relativt 

som normalt under pandemien, med unntak av en periode helt i starten, i mars/april 2020. 

I stedet for oppmøte ble de som fikk jobbe oppringt. Dermed har det for mange vært mulig 

å både sosialisere og aktivisere seg, til tross for et ganske nedstengt samfunn. De ansatte 

ved Dagsverket forteller om høy tillit mellom dem og målgruppa, og at de ofte får vite om 

overdoser av disse. Slik informasjon deler de ansatte med HODT, som ofte er innom 

(Dagsverket pakker posene med brukerutstyr for HODT), og de har generelt et tett 

samarbeid.  Dagsverket har også deltatt på møter mellom lavterskeltjenestene og de 

ideelle/frivillige under pandemien, og gjorde kartlegginger av målgruppa i starten av 

pandemien og hadde ringerunder for å snakke med dem de kjente. De samarbeidet med 

legetjenester og kjørte ut medisiner til de som for eksempel manglet legitimasjon eller var i 

karantene.  

 

Uteteamet er en ambulerende tjeneste som gir bistand i bolig. De hjelper til med praktiske 

oppgaver (betale regninger, holde orden, oppsøke helsehjelp) og gir støttesamtaler. Også 

disse delte ut matposer og brukerutstyr, men gir ikke spesiell veiledning på for eksempel 

tryggere bruk av rusmidler og liknende. Har hatt godt samarbeid med fastleger, HV-

kontorene, HODT, psykisk helsevern og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin under 

pandemien. Uteteamet endret på turnusen og tilgjengeligheten under pandemien, men det 

var ikke på grunn av pandemien. Dette har gjort det noe utfordrende å gi kontinuitet til 

målgruppa, men man antar det vil bli bedre etter en innkjøringsfase.  

 

MO-senteret har også klart å opprettholde tilbudet sitt nokså som normalt under 

pandemien, med innrettelse etter gjeldende smittevernbestemmelser med kohorter og 

avstandsbestemmelser. De har en gruppe med utendørsterapi de har klart å opprettholde 

under hele pandemien (ble avlyst kanskje en gang helt i starten). Under pandemien har de 

hatt særlig fokus på tilbakefallsforebygging. De har også deltatt i lavterskelsamarbeidet 

som ble gjort ellers i kommunen.  

 

 

Avsluttende refleksjoner og bemerkninger  

For HODT var det aldri aktuelt å stenge ned tilbudet, og fokuset gjennom hele pandemien 

har vært å finne alternative måter å yte tjenester på. I samtaler med de ansatte ved HODT 

blir viktigheten av lavterskeltilbud ofte trukket frem. De ansatte har bakgrunn fra andre 

enheter i kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten hvor det er mer begrensninger på hva 

som er den enkeltes ansvar. HODT er ikke et rigid system, men en tjeneste hvor de ansatte 

står mer fritt og har handlingsrom til å vurdere tiltak underveis samt følge målgruppens 

behov. De poengterer at de selvfølgelig er avhengig av både spesialisthelsetjenesten, 

vedtaksbaserte tjenester i kommunen og fastleger, men fordelen er at HODT står fritt til å 

«svinge seg» uten så mange begrensninger, annet enn de lover og rammeverk som de 

selvfølgelig skal jobbe etter. Dette tror de er en av grunnene for at mange 

samarbeidspartnere også ser nytten av lavterskeltjenester. Når samarbeidspartnere tar 

kontakt er ikke HODT avhengig av et vedtak. De kan utføre og handle fort. Dette trekkes 

frem som viktig når en jobber mot denne målgruppen og en av suksessfaktorene i slike 

kriser som en pandemi. I perioder har kanskje ikke jobben HODT utfører vært like synlig, 

men de sitter med en følelse av at pandemien har endret på dette. Helse- og 

overdoseteamet er tuftet på gjensidig respekt og tillitt ovenfor sin målgruppe. Disse 

grunnverdiene står fjellstøtt, og skinner gjennom både i samtaler med de ansatte, 

samarbeidspartnere og ikke minst målgruppen selv.  

 

Oppsummert var kommunen med HODT i spissen og i samarbeid med ideelle og frivillige 

organisasjoner i Trondheim raskt ute med å få oversikt over deres målgrupper og de behov 

disse ulike personene måtte ha. De sikret tilgang på mat og medisiner for å unngå både 

sosial kontakt som kunne føre til eksponering for smitte, og kjøp av illegale rusmidler med 

ukjent innhold. Særlig var det godt samarbeid med Poliklinikk og LAR ved Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin og legetjenester i kommunen. De sørget for tilgang på nalokson 
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nesespray og rent brukerutstyr for dem det var aktuelt for. Det ble tilbydd testing utenfor 

det ordinære tilbudet til befolkningen for øvrig, og det ble satt i gang med vaksinering. 

Også dette utenfor det offentlige systemet – på denne måten ble det lettere tilgjengelig for 

brukerne. Godt samarbeid med både interne og eksterne tjenester sørget for en trygging av 

målgruppa, både med tanke på smitte- og overdosefare. Det har også vært fokus på å gi 

omsorg i form av å sørge for at brukerne ble både sett og hørt, med samtaler og 

oppfølging.  

 

Ved nye pandemier eller andre samfunnskriser som kan utsette personer som bruker 

rusmidler for risiko kan følgende liste være en pekepinn på viktige tiltak: 

 

- Hjelp til å holde seg isolert 

- Tilgang på mat, medisiner, nalokson nesespray og brukerutstyr  

- Informasjon om smitteverntiltak og hygiene 

- Oppfølging/samtaler – særlig knyttet til bekymringer 

- Testing og vaksinering utenfor det ordinære kommunale systemet  

- Sørge for fleksible tjenester og godt samarbeid på tvers av kommune og 

spesialisthelsetjeneste 
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Vedlegg 1 Handlingsplan for forebygging av 

overdoser og overdosedødsfall1 
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 Sammendrag  

Handlingsplanen omtaler kommunens tilbud til brukere i risiko for overdose 

samt forslag til videre tiltak og innsatsområder. Trondheim kommune har et 

bredt tilbud til sine innbyggere som forebygger psykisk uhelse og somatiske 

lidelser. Hjelpeapparatet jobber kontinuerlig med å finne riktig tjeneste til rett 

bruker. Selv om tjenestene er gode så har byen flere innbyggere som ligger i 

faresonen for overdose. Denne planen tar opp tre fokusområder for det videre  

overdoseforebyggende arbeidet. Her beskrives det eksisterende og nye tiltak 

som skal redusere sårbarhet og bedre livskvalitet, redusere risiko for overdose 

og antall overdoser.  

Planen beskriver viktigheten av pårørendeinvolvering. Pårørende er en ressurs 

som må hentes frem, men det kreves god kjennskap til og kunnskap om 

pårørendearbeid hos de ansatte i kommunen. Derfor er et av forslagene å ha 

en ansatt som er pårørende ansvarlig på hvert tjenestested som yter tjenester til 

rusavhengige, både lavterskel og vedtaksbaserte.  

For å redusere sårbarhet og bedre livskvalitet er det flere områder det må 

jobbes med. Her har vi flere lavterskeltjenester som sørger for å tilby 

livsnødvendig tjenester som matutdeling, klær, tannlege, feltpleie, medisiner, 

rent injeksjonsutstyr men også samtaler og oppfølging for de som trenger det. 

Vi har også ideelle og offentlig aktører som tilbyr arbeid og meningsfull aktivitet, 

dette skaper samhold og relasjoner som gir økt livskvalitet.  

Innen overdoseforebyggende arbeid er det vanskelig å identifisere alle som står 

i fare for overdose, men vi vet at det finnes en gruppe som hjelpeapparatet bør 

strekke seg langt for å nå og det er de yngste rusavhengige. Et av forslagene er 

et formalisert samarbeid mellom legevakten og Uteseksjonen, der Uteseksjonen 

varsles av legevakten ved overdoser eller intox.   

Fremdeles er det et sterkt stigma forbundet med rusavhengighet og kommunen 

må styrke informasjonsarbeidet ut til publikum, presse, pårørende og brukere 

for å skape oppmerksomhet rundt temaet. Dette må gjøres for å redusere skam 

og skyld blant brukere og pårørende.   

Det er flere områder som må styrkes, det er både innen bolig, kompetanse hos 

fagfolk, inkludering og aktivitet samt kompetanse hos brukere. Et e-læringskurs 

innen temaet overdose kan bidra til økt kunnskap. Et annet forslag er 

opprettelsen av et brukerråd med brukerrepresentanter.  

Helse og overdoseteamet er viktig for satsing på overdoseforebygging. For å 

redusere antallet overdoser i byen har Helse og overdoseteamet startet med 

SWITCH, de har delt ut folie og gitt veiledning til brukere i byen om hvordan de 

kan røyke heroin i stedet for å injisere. Forslaget er å utvide og intensivere dette 

arbeidet eventuelt i tilknytning til et brukerrom. Opprettelsen av et brukerrom vil 

bidra til trygghet og verdighet for brukerne, det vil også bidra til mer kunnskap 

                                                 
1 Noen vedlegg er fjernet eller kortet ned på grunn av plasshensyn 
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og en sterkere tillit til kommunens hjelpeapparat. De som benytter seg av 

brukerrommet vil få veiledning og råd som kan bidra til mindre skadelig bruk av 

rusmidler.   

For å redusere antall overdosedødsfall må kommunen arbeide for å minske 

glippsonene, det vil si at samhandlingen og koordineringen av tjenester til 

rusavhengige må bli bedre. Glippsonene ligger mellom fengselsvesenet, 

kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det foreligger samhandlingsavtaler 

mellom instansene, men spørsmålet er, i hvor stor grad blir de fulgt for 

målgruppe. Det konkluderes med at Trondheim kommune per dags dato gjør 

mye, men ikke nok for å nå nullvisjonen om overdosedødsfall.   
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1. Innledning  
  

I Norge dør det gjennomsnittlig 260 personer årlig av overdose. Norge er blant 

de landene i Europa med flest registrerte overdosedødsfall. Et overdosedødsfall 

berører både pårørende, andre brukere og hjelpetjenester.   

Stortinget vedtok i 2013 en nullvisjon for overdosedødsfall,samt en fireårig 

strategi for å redusere overdosedødsfall i Norge. Fra 2016 til 2017 gikk antallet 

overdosedødsfall ned med 13 prosent. Nedgangen fant sted i pilotkommuner i 

nettverket for nasjonal overdosestrategi 2014-2017. Dette er kommuner der 

overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray.   

De samlede tiltakene i den forrige strategien var virksomme. Tallene på 

overdosedødsfall i Trondheim ble redusert fra 16 døde i 2016 til 8 døde i  

2017. Fra 2017 til 2018 ser vi imidlertid en økning fra 8 døde til 14 døde i  

Trondheim. I 2019 gikk tallene ned i positiv retning med 6 døde i Trondheim.   

Den nasjonale strategien er nå avsluttet og det ble besluttet å videreføre 

strategien i fire nye år. Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen 

mot overdosedødsfall. Helsedirektoratets strategi “ Nasjonal  

Overdosestrategi 2019-2022: Ja visst kan du bli rusfri, men først må du 

overleve” er ledende for arbeidet2.   

Trondheim kommune har brukt mye ressurser i overdoseforebyggende 

arbeid. Dette vises blant annet i Temaplan for psykisk helse og rus 

2017-20203 og Føre Var rapporter i Trondheim4.   

Det har skjedd flere positive forandringer de siste årene. Utbygging av MO 

senteret, mer differensierte boligtilbud, utlevering av LAR medikamenter på 

                                                 
2 Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 endelig versjon datert 15032019   
3 https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-

planer/planer/temaplaner/p sykiskhelseogrusplan.pdf  

4 https://stolav.no/korus/fore-var-trondheim  

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://stolav.no/korus/fore-var-trondheim
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lavterskelnivå, etablering av rusakutt og økende bruker-og 

pårørendeinvolvering. Likevel står vi overfor store utfordringer i det 

overdoseforebyggende arbeidet.   

Handlingsplan for forebygging av overdoser og overdosedødsfall skal 

konkretisere tiltakene i det overdoseforebyggende arbeidet. Gjennom 

konkretisering av tiltak skal antallet overdosedødsfall reduseres.   

Handlingsplanen vil med bakgrunn i situasjonen  i Trondheim beskrive 

visjon, mål og tiltak for å forebygge overdoser og overdosedødsfall de neste 

2 årene.   
  

 

1.1 Forankring  
  

Med mål om å forebygge overdoser gjennom lokalt kartleggingsarbeid og 

utarbeidelse av lokal handlingsplan har Trondheim kommune etablert en egen 

prosjektgruppe knyttet til dette arbeidet. Planen skal presentere konkrete mål og 

tiltak for Trondheim kommune. Den er forankret hos enhetslederne for psykisk 

helse og rus; Stig Antonsen, Hilde Hustad Evjen og Wenche Landbakk.   

Handlingsplanens tverrfaglig arbeidsgruppe består av pårørende, brukere, 

ansatte fra alle tre enhetene, andre ansatte i kommunen, private aktører og 

ansatte fra sykehussektoren. Leder for prosjektgruppen er Anita Mian, 

Avdelingsleder ved Helse og Overdoseteamet, Enhet for rustjenester, 

Trondheim kommune.  

Arbeidsgruppen består av: Anita Mian ,  Alexander M Seifried, Katrin Øien, Mona 

Stamnes, Øivind   

Kihl, Camilla Winterbottom, Olav Ferdinand Pedersen,Vibeke Kleveland, Halvor 

Egil Hovde,Tina  

Christel Øyen, Jan Egil Jacobsen, Tom Wikdahl, Wenche Langland Børseth, 

Heidi Løvstad, Håvard Spjøtvold, Camilla Wright, Hege Reene Welde, Vivian 

Hovset og Ann Mari Romul og Tonje Nordgård.  

  

  

1.2 Organisering og planarbeid  
  

Handlingsplanen er forankret i tidligere vedtatte planer både nasjonalt og lokalt, 

og bygger på lokal, nasjonal og internasjonal forskning.   

Prosjektet har innhentet eksisterende kunnskap om overdoser og 

omstendighetene rundt. Dette er hentet fra Temaplan psykisk helse og rus, 
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Føre Var rapporter i Trondheim og en kartlegging om overdoser, rusmiddelbruk, 

åpne russcener og boligsituasjonen for personer med alvorlig rusbruk i 

Trondheim.   

Representanter for bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige 

organisasjoner, kommunen, helseforetak, fengselsvesenet og personer med 

rusmiddelavhengighet har bidratt med sin kunnskap og i utarbeidelse av 

handlingsplanen.   

I planarbeidet har både bruker- og pårørendeorganisasjoner, representanter fra 

kommunale tiltak, helseforetak, fengselsvesenet og frivillige organisasjoner 

bidratt med lokalkunnskap samt belyst mangler i det overdoseforebyggende 

arbeidet.   

  

  

 1.3 Sentrale begreper   

  

Overdose   

En overdose (ikke-dødelig overdose) er en forgiftning som medfører 

bevisstløshet på grunn  av inntak av ett eller flere rusmidler/medikamenter. Det 

er viktig at forebygging også retter seg mot de ikke-dødelige overdosene, da det 

her kan oppstå alvorlige helseskader i etterkant. I tillegg øker en ikke-dødelig 

overdose risikoen for nye overdoser og i verste fall overdosedødsfall.   

  

Overdosedødsfall   

Definisjonen på en dødelig overdose er  et “dødsfall som skjer kort tid etter 

inntak av ett eller flere rusmidler og/ eller medikamenter og er direkte relatert til 

dette inntaket”5.   

  

Overdosedødsfall deles i tre kategorier:   

● Forgiftningsulykke (forgiftning uten intensjon, såkalt overdose).  

● Selvmord (forgiftning med intensjon).  

● Tilfeller hvor det er påvist inntak av flere rusmidler som alene 

ikke kunne utløst dødsfallet,men den avdøde er svekket av langvarig 

bruk av rusmidler.  

Kunnskap om overdoser bygger på nasjonal og internasjonal forskning, og 

opplysninger om alle overdosedødsfall i Norge er basert på 

Dødsårsaksregisteret. På grunn av personvern og taushetsplikt er det 

                                                 
5 http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-

deaths-in-europe_en  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/content/faq-drug-overdose-deaths-in-europe_en
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utfordrende å utveksle informasjon om kjønn, alder og dødsårsak mellom 

forvaltningsnivå. Vi kan derfor ikke bruke konkret informasjon om 

overdosedødsfallene i Trondheim, men tar utgangspunkt i nasjonal forskning   

Omtrent 80 % av overdosedødsfallene i Norge skyldes ulykkesforgiftning. Av 

alle overdosedødsfall er 90 % forårsaket av opioider. Opioider er en 

samlebetegnelse for smertedempende stoffer med opphav i opium, for 

eksempel heroin/diamorfin, morfin, kodein og metadon.  

Bruk av sentralstimulerende midler som amfetamin og lignende kan også føre 

til overdoser og dødsfall, men det skjer i mindre grad. Amfetaminbrukere har større 

risiko for å dø av hjerteinfarkt,  hjerneblødning og aorta aneurisme etter en overdose. 

Overdoseforebyggende tiltak retter seg derfor hovedsakelig mot bruk av 

opioider.   

  

Opioider  

Opioider har en direkte dempende effekt på respirasjonssystemet, og en for høy 

dose påvirker respirasjonssenteret i hjerne og kan føre til respirasjonsstans. 

Risikoen for overdose øker dersom man kombinerer opioider med 

benzodiazepiner og/eller alkohol, da dette forsterker den dempende effekten 

opioider har på respirasjonssenteret i hjernen. Å injisere opioider med sprøyte 

øker også risikoen for overdose.   

  

Toleranse   

Ved bruk av rusmidler bygger man opp toleranse: man trenger etter hvert 

høyere dose for å få samme ruseffekt. Ved pause fra rusmidler brytes 

toleransen raskt ned, og man tåler ikke en like høy dose som tidligere. Ved 

utskrivelse fra behandling i institusjon eller løslatelse fra fengsel er det derfor en 

forhøyet risiko for overdose.   

Omtrent 80 % av de som dør av overdose i Norge er menn. Det er vanskelig å 

si om kvinner har en lavere risiko for overdosedødsfall. Det kan ha 

sammenheng med at en større andel av rusmiddelavhengige er menn. Flertallet 

av de som dør av overdoser er i midten av 30-årene. De siste årene har det 

vært en reduksjon i overdosedødsfall blant personer under 30 år, mens det har 

vært en økning blant personer over 40 år. Dette kan sees i sammenheng med 

en aldrende gruppe rusmiddelavhengige.   

Studier viser at omtrent 90 % av de som dør av overdoser har hatt kontakt 

med hjelpeapparatet i forkant av dødsfallet1. Dette indikerer at det burde 

vært mulighet for forebygging.   
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Helsedirektoratet anbefaler at tiltak i kommunene tar utgangspunkt i kjente 

risikofaktorer. De  viktigste risikofaktorene knyttet til overdosedødsfall er:  

● Inntak av rusmiddel med sprøyte  

● Bruk av opioid etter «pauser» med rusmiddelfrihet, etter 3–8 dager 

er toleransen null. Dette er særlig viktig å være oppmerksom på:   

○ etter avrusning  

 ○ etter løslatelse fra fengsel  

 ○ etter avslutning av behandling i TSB (uten LAR-legemiddel)  

 ○ noe tid etter avslutning av behandling i LAR  

● Blanding av opioid med andre rusmidler/medikamenter, særlig 

alkohol og benzodiazepiner.  

● Lang tids bruk av opioider.  

● Injisering uten at andre er til stede.  

● Bruk av opioider med ukjent styrke.  

● En ikke-dødelig overdose er en sterk indikator på en senere 

overdose. Ofte vil en slik overdose være dødelig.  

● Dårlig somatisk helse, dårlig ernæringstilstand og svekket 

allmenntilstand. ● Dårlig psykisk helse, for eksempel  

○ depresjon  

 ○ traumatisk belastning  

 ○ opplevelse av en håpløs livssituasjon  

 ○ selvmordstanker  

 

2. Visjon og mål  

  
Overdosestrategien er basert på en nullvisjon, slik Stortinget har vedtatt. I tråd 

med nullvisjonen på trafikkområdet formulerer vi nullvisjonen på overdosefeltet 

slik (Nasjonal overdosestrategi 2019-2022):   

Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik 

måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk.  

  

“ Ja visst kan du bli rusfri -  men først må du overleve”.   

  

Hovedmålsettingene for Trondheim kommunes overdoseforebyggende 

handlingsplan er hentet fra Helsedirektoratets plan for nasjonal 

overdosestrategi(2019):   
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● Redusere antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon  

● Redusere antall ikke- dødelige overdoser  

● Redusere stigma, øke kompetanse og styrke samarbeid   

  

Disse tre punktene legger føringene for hvilke satsninger og tiltak kommunen 

må iverksette for å nærme seg en visjon om null overdosedødsfall. I Trondheim 

er det etablert gode rutiner og tiltak for å jobbe med brukere i risikogruppen men 

antall overdosedødsfall sier oss at det er mer vi kan gjøre som virker 

forebyggende og livreddende.   

  

  

3. Utfordringsbildet i Trondheim  

  

Aktuell situasjon  

Det var 29 narkotikautløste dødsfall i Trøndelag i 2018 (dødsårsaksregisteret). 

Dette er det høyeste antallet narkotikautløste dødsfall på over 20 år. Det 

understreker betydningen av at arbeidet med overdoseforebygging må holdes 

høyt. Innsats må evalueres og nye tiltak iverksettes i tråd med aktuelt 

utfordringsbilde. Videre i avsnittet forholder vi oss til egne tall knyttet til 

overdoser i Trondheim kommune registrert av helse- og overdoseteamet.   

  



 

Kompetansesenter rus   

 

  

Grafen viser antall overdoser (OD) med ikke dødelig utfall og antall dødelige overdoser 

(OD Mors) fra 2009 til 2019 i Trondheim kommune (tall innhentet av Helse og 

overdoseteamet).  

  

Som vist i tabell nedenfor dør det i underkant av 17 personer i Trondheim årlig.   

2009  2010  

201 

1  

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

6  5  16  9  11  11  17  16  8  6  6  

Tabell 1: Narkotikautløste dødsfall i Trondheim fra 2009 til 2019 (tall innhentet av helse 

og overdoseteamet).  

  

  

 Hovedfunn i Føre Var, Rustrender i Trondheim 01/20  

Første hovedfunnet for perioden oktober 2019 – mars 2020 er økt bruk av 

alkohol, sammenlignet med perioden oktober 2018 – mars 2019. Det var en 

sterk økning i sykehusinnleggelser på personer med diagnosen F-10 (Psykiske 

lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol). Alkoholbruk ble 

trukket frem knyttet til endring av brukergrupper, særlig kvinner ble 

eksemplifisert om en gruppe i endring av flere.  Covid 19 – pandemien har nok 
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påvirket salget av  alkohol grunnet stopp i utenlandsreiser for majoriteten av 

befolkningen og nedstengning av utelivet.   

Det andre hovedfunnet er økt bruk av heroin. Trondheim har hatt rykte på seg for 

å være en amfetaminby, men medikamenter (opiater og benzodiazepiner) har 

også vært utbredt. Økning i heroinbruk ble også trukket frem som fenomen etter 

nedstengingen grunnet Covid-19. Helse- og overdoseteamet har delt ut nesten 

tre ganger så mange pakker med røykefolie enn de gjorde forrige periode, men 

injisering oppgis fremdeles som vanligste inntaksmåte.   

Det tredje hovedfunnet er nedgang i tilgjengelighet av Rivotril.  

Det fjerde hovedfunnet er nedgang i tilgjengelighet av LSD.  

Har ikke oppdaterte opplysninger fra brukerplan. Det understrekes betydningen 

av systematisert lokal kunnskap.   

  

Injisering og risiko   

Injisering av opioider, gjerne i kombinasjon med andre rusmiddel og/ eller 

legemidler, gir høy risiko for respirasjonssvikt og overdosedødsfall. I 2018 

registrerte Helse og overdoseteamet at gjennomsnittsalderen for overdoser og 

overdosedødfall var 30 år. I 2019 har gjennomsnittsalderen økt til 40 år.   

Tallene som fremgår av statistikken over utlevert brukerutstyr fra Helse og 

overdoseteamet indikerer at vi har injiserende brukere i Trondheim. Injisering 

som inntaksmåte er utbredt.Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har 

anslått at det finnes mellom 7000-10000 injiserende rusmiddelbrukere i Norge. 

De fleste som Helse og overdoseteamet og andre helsepersonell har kontakt 

med er injiserende rusmiddelbrukere og injiserer daglig.  Injisering av rusmidler 

gir økt smitterisiko for blant annet hepatitt og HIV, samt ulike former for 

betennelsestilstander.   

I 2017 var det 199 registrerte injiserende brukere i BrukerPlan6 i Trondheim. 

Dette var bare de som var kjent for hjelpeapparatet. Det er nok mørketall også. 

Med utgangspunkt i statistikk på utlevering av brukerutstyr så vurderes det at 

antall injiserende brukere øker.   

For å redusere blodbåren smitte, deler rusenheten ut injeksjonsutstyr til aktuelle 

brukergrupper.   

Oversikt over utlevert brukerutstyr fra Helse og overdoseteamet.  

2018 ( hele året)  Kanyler  110200  

                                                 
6 https://stolav.no/korus/brukerplan-et-kartleggingsverkto y  

https://stolav.no/korus/brukerplan-et-kartleggingsverktoy
https://stolav.no/korus/brukerplan-et-kartleggingsverktoy
https://stolav.no/korus/brukerplan-et-kartleggingsverktoy
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  Sprøyter  108865  

2019 ( hele året)  Kanyler  115015  

  Sprøyter  112065  

Tabell 2: Antall sprøyter og kanyler delt ut i 2018 og 2019  

  

Tallgrunnlaget fra Helse og overdoseteamet bekrefter at injisering som 

inntaksmåte er utbredt og det må fremdeles være fokus på utdeling. Denne 

statistikken er en viktig del av arbeidet med å observere bruksmønster samt  

følge med på utviklingen i rusmiljøet. I tillegg til kommunens sprøyteutdeling 

deles det ut brukerutstyr fra apotek til sprøytebrukere som ikke benytter seg av 

Helse og overdoseteamets tilbud.   

  

  

 

3.1 Utfordringer fremover   
  

Føre Var rapporten understreker betydningen av fokus på yngre brukere, kjønn, 

normalisering av bruk av illegale rusmidler, og rusmidler som inneholder andre 

stoffer enn oppgitt.   

Helsepersonell i kommunen, som jobber nært brukergruppen, rapporterer om to 

grupper i rusmiljøet som i større grad er i fare for overdoser; de med langvarig 

rusmisbruk og ungdom/unge voksne.   

  

Langvarig rusmisbruk   

Det er flere brukere i 40 årene som etter et langt liv med rusmisbruk sliter med 

både psykiske og somatiske lidelser. De har gjerne vært gjennom flere  

behandlingsløp med tilbakefall og har ikke foreskrevet  LAR medikamenter. 

Frustrasjon, angst og depresjon preger mange og flere gir uttrykk for 

selvmordstanker. Høyrisikogruppene trenger tett oppfølging og det er viktig at 

helse og overdoseteamet, i samarbeid med andre instanser, identifiserer disse 

brukerne og gir individuelt tilpasset hjelp. Mange strever med tillit til 

hjelpeapparat og en kombinasjon av oppsøkende arbeid på gata og 
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lavterskeltilbud som de selv kan oppsøke er måter å etablere kontakt. Stabilitet i 

tjenestetilbud og relasjoner over tid betyr mye i dette arbeidet.   

  

Ungdom i målgruppen  

Dette er unge personer med et ukritisk rusbruk. De har gjentagende ikke 

dødelige overdoser og i tillegg til et ambivalent forhold til hjelpeapparatet. 

Ungdom kan være vanskelig å nå fordi de er avvisende til hjelpeapparatet. En 

av de største utfordringene er å få kontakt med minoritetsungdom i drift, de 

holder seg unna hjelpeapparatet og denne gruppen har med høy sannsynlighet 

et underforbruk av tjenester. Det foreligger ikke eksakte tall på hvor mange 

ungdommer som er i denne målgruppen. Uteseksjonen har kontakt med 400 

ungdommer i året. Av disse er det formalisert oppfølging av 150 ungdommer. 

Ikke alle av disse er i den aktuelle målgruppen.    

  

4. Helhetlig satsning   
  

4.1 Modell for helhetlig satsning  
  

Det er nødvendig med et særskilt fokus på overdoseproblematikk også i tiden 

fremover. Godt overdoseforebyggende arbeid får vi med å tenke helhetlig, 

utnytte bredden i kompetanse og samtidig ha et sterkt helse og overdoseteam 

med spisskompetanse på overdoseproblematikk.   

I mandatet for handlingsplanen fremgår det at en;   

“….ønsker en bredere deltakelse i utarbeidelsen av ny strategi som i større grad 

representerer bredden i kommunen. Strategien skal gi et bilde av den samlede 

innsatsen til gruppen som er overdosetruet og hvordan vi skal arbeide med å 

forebygge overdoser og overdosedødsfall. Helse og overdoseteamet vil ha en 

koordinerende og veiledende rolle i arbeidet med å lage planen, samt 

oppfølging i ettertid”  

Trondheim kommune har et bredt spekter av tiltak med en rolle i det 

overdoseforebyggende arbeidet. Disse presenteres i første del av 

handlingsplanen.  Videre presenteres målsettinger og tiltak i tre nivåer basert på 

modell hentet fra European Drug Report European Monitoring Center for Drugs 

and Drug Addiction7 (se figur 1)   

                                                 
7 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001E

NN_PDF.pdf   
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1) Tiltak for å redusere sårbarhet og bedre livskvalitet  hos personer med 

forhøyet risiko for overdose. Dette er tiltak som indirekte bidrar til å redusere 

fare for overdose og samtidig styrker brukernes muligheter for utvikling og 

endring.   

2)  Tiltak for å redusere risiko for overdose.  Dette er tiltak mer 

direkte innrettet på å redusere overdosefare ved inntak av rusmidler.   

3) Tiltak for å redusere antall overdoser som gir dødelig utgang.  

Dette er tiltak innrettet mot håndtering av overdose situasjoner for å hindre 

dødelig utgang.   

I tillegg tar planen for seg tiltak som på ulikt vis er sentrale for å forebygge 

skadevirkninger og belastninger som følge av overdoseproblematikk, samt tiltak 

knyttet til samarbeid og kompetanse. Det er et mål at planen skal bidra til 

retning og en felles plattform i arbeid med overdoseforebygging.   

  

Figur 1: Oversikt over tiltak i handlingsplanen.  

https://docs.google.com/presentation/d/1fcECv3fTi53Fqitp6UtcXkMsB9qEbqYK

FLqs5zeGk7E/edit #slide=id.g7e3d880938_0_96  

  

4.2 Pakkeforløp for psykisk helse og rus  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført 01.01.2019.  Alle pakkeforløpene 

inneholder  beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og 

https://docs.google.com/presentation/d/1fcECv3fTi53Fqitp6UtcXkMsB9qEbqYKFLqs5zeGk7E/edit#slide=id.g7e3d880938_0_96
https://docs.google.com/presentation/d/1fcECv3fTi53Fqitp6UtcXkMsB9qEbqYKFLqs5zeGk7E/edit#slide=id.g7e3d880938_0_96
https://docs.google.com/presentation/d/1fcECv3fTi53Fqitp6UtcXkMsB9qEbqYKFLqs5zeGk7E/edit#slide=id.g7e3d880938_0_96
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anbefalinger for somatikk og levevaner. Pakkeforløpenes mål er å styrke det 

helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og 

rusmiddelproblemer. Det er utarbeidet fem mål for arbeidet basert på dagens 

utfordringsbilde i tjenestene:  1) Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. 2) 

Sammenhengende og koordinerte pasientforløp. 3) Unngå faglig ubegrunnet 

ventetid for utredning, behandling og oppfølging. 4) Mer likeverdige tilbud til 

pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor. 5) bedre ivaretakelse 

av somatisk helse og gode levevaner. Arbeidet med å implementere 

pakkeforløpene er i gang. Det foreligger en første evaluering med fokus på 

fagfolks erfaringer8 Arbeidsgruppen ser på pakkeforløpene som sentrale også 

for overdoseforebygging. I arbeidet med planen har imidlertid ikke 

pakkeforløpene vært drøftet inngående. Dette kan være et resultat av at det 

fremdeles er tidlig i implementeringsfase. Tiltak og styrking i det 

overdoseforebyggende arbeidet bør ses i sammenheng med pakkeforløpene 

når disse blir tydeligere i de kommunale tjenestene og i samhandlingene med 

spesialisthelsetjenesten. Det anbefales at planen blir et utgangspunkt for dialog 

med TSB og psykisk helsevern for å styrke det helhetlige arbeidet.   

  

5. Redusere sårbarhet og bedre livskvalitet   
I dette kapittelet beskrives områder som indirekte bidrar til å redusere fare for 

overdose og samtidig styrker brukernes muligheter for bedret livskvalitet og 

utvikling. Hvert område oppsummeres med mål, forslag på nye tiltak med 

konkretisering.   

  

5.1 Kontakt med risikogrupper   
Oppsøkende arbeid er helt essensielt for å få kunnskap om brukerne i byen. 

Uteseksjonen og Helse og Overdoseteamet spiller her en avgjørende rolle i det 

kommunale rusarbeidet. MO-senteret er viktig som et lavterskel kontaktpunkt 

for de som ønsker en rask vei til hjelp med eventuell videre henvisning. Mo-

senteret er et alternativ for de som oppsøker hjelp til rusproblemer men ikke 

benytter seg av Gryta.   

Helse og overdoseteamet har kunnskap om at det finnes opptil flere etablerte 

rusmiljø i Trondheim som er vanskelig å nå. Det innbefatter minoritetsgrupper, 

studentmiljø og ungdoms grupperinger i alderen 16-25 år. Disse miljøene klarer 

å holde seg skjult i større grad enn de som er i det åpne rusmiljøet. Grunnen til 

det kan være at de ikke søker helsehjelp for sin rusavhengighet og blir derfor 

ikke fanget opp av systemet. Helse og overdoseteamet kommer først i kontakt 

                                                 
8 https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-

og-rus  

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
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med enkeltpersoner gjennom utkall på overdoser eller henvendelser fra St. 

Olav.   

Ideelle aktører har tett kontakt med risikogrupper gjennom sine lavterskeltilbud 

og representerer en viktig vei inn til hjelp og oppfølging fra kommunale 

tjenester.   

  

Ungdom  

Det er viktig at hjelpeapparatet når de yngre brukerne. Uteseksjonen har jobbet 

og jobber fremdeles aktivt med å få kartlagt hvem som er i risikogruppen av de 

yngre brukerne. I 2018 ble det forespurt om å få informasjon fra legevakten om 

intox og overdoser hos yngre brukere. Slik informasjon kan gi viktig kunnskap 

om rustrender, omfang av rusbruk og hva som rører seg i ungdomsmiljøet. Det 

gir også Uteseksjonen muligheten til å kontakte pårørende og ikke minst 

ungdommen selv som har opplevd intox eller overdose. Uteseksjonens ansatte 

kan da få mulighet til å fange opp ungdommen og kanskje forebygge fremtidig 

intox eller overdose.    

  

Bispegata ungdomstiltak er en arena for kontaktetablering før vedtak fattes. 

Ungdom kan  komme på døra og selv be om samtale. Henvendelser fra 

samarbeidspartnere, pårørende o.a. om ungdommer med behov for oppfølging 

kan meldes på tiltakets vakttelefon hele døgnet. Bispegata gir også råd og 

veiledning ved anonyme drøftinger ved behov.  

Bispegata arrangerer fellesaktiviteter for ungdom og samarbeidspartnere to 

ganger i uka. Dette er en arena for likeverdig samvær mellom ungdom og 

hjelpere som legger til rette for andre typer samtaler om tildels alvorlige tema.   

Ungdomstiden er preget av høy grad av impulsivitet og lav grad av 

konsekvenstenkning. Dette gjenspeiler seg i deres omgang med rusmidler som 

til tider kan betegnes som svært ukritisk. De har lav terskel for å prøve ut nye 

rusmidler og nye kombinasjoner av ulike rusmidler, ofte med liten tanke for 

konsekvenser. Vi ser at det er stort behov for mer kunnskap blant ungdom om 

rusmidler og skadevirkninger. De søker selv gjerne kunnskap på nett og er 

ukritisk til kildebruk.  

Ungdomsgruppa er en gruppe det er utfordrende å få oversikt over, og etablere 

kontakt med. De unndrar seg ofte kontakt med hjelpeapparatet. Det er foreslått 

et samhandlingsteam for ungdomsgruppa for å få bedre oversikt over 

ungdomsmiljøet samt en bedre samordning av de tjenester som ytes til gruppa.  
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Mål 1:   

Sikre god kontakt med risikogrupper og iverksetting av nødvendige tiltak  

Tiltak:  

1. Oppfølgingstjenesten i kommunen formaliserer samarbeid med legevakten, varsel 

om intox eller overdose.    

2. Etablere et formelt samarbeid mellom lavterskeltjenester til rusavhengige  

3. Få mer kunnskap om nye risikogrupper for eksempel i studentmiljø, minoritetsmiljø  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Ønskelig med en rutine  som er forankret i en skriftlig avtale 

mellom uteseksjonen og legevakten, ansvar ligger på enhetsleder for de 

nevnte avdelingene.  

2. Initiere kontakt med studenthelsetjeneste for å avklare behov for 

informasjon og eventuelt nærmere samarbeid.  

3. Initiere kontakt med flyktninghelsetjenesten, for å avklare behov 

for informasjon og eventuelt nærmere samarbeid.   

  

5.2 Mer åpenhet og redusert stigma  
Det er mye skyld og skam forbundet med rusavhengighet, overdoser og 

overdosedødsfall. Dette representerer et hinder for mange i å dele erfaringer, få 

støtte og finne fellesskap. Det er viktig at helsepersonell som arbeider med 

målgruppen har fokus på temaet i samtaler med brukere og pårørende for å 

skape mer åpenhet om disse temaene.  

Mange pårørende opplever det som vanskelig  å prate om temaet på grunn av 

samfunnets holdninger til rusavhengige. Det er viktig for helsepersonell å ha 

kjennskap til eksisterende møteplasser og arena for samtale for både 

pårørende og brukere. Flere pårørende opplever skam og skyld etter at en av 

sine dør av overdose. For mange er det lettere å omtale dødsfallet som 

selvmord selv om det var et overdosedødsfall, da det oppleves mer akseptert i 

samfunnet. Det er viktig at vi jobber mot at overdosedødsfall blir sett på som 

andre tilfeller av brå død.   

Kommunen må styrke informasjonsarbeidet ut til publikum, presse, pårørende 

og brukere for å skape oppmerksomhet rundt temaet.  
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Mål 2:   

Mer åpenhet om overdoser og overdosedødsfall for å redusere stigma  

Tiltak:  

1. Skape større åpenhet om temaet gjennom samtaler med brukere og pårørende  

2. Styrke informasjonsarbeidet om overdoser til publikum, presse, pårørende og 

brukere   

3. Skape oppmerksomhet om temaet ved å markere Verdens overdosedag  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Etablere felles arbeidsløype for oppfølging etter overdosedødsfall 

blant ungdom og unge voksne for å sikre at erfaringer deles og styrker 

og svakheter i oppfølging avdekkes.   

2. Styrke kompetanse på venner som etterlatte og etablere tiltak for 

å forebygge alvorlige ringvirkninger av overdosedødsfall i 

vennenettverk. Ta i bruk kunnskap fra studie om  etterlatte etter 

narkotikarelatert død fra Høgskolen på Vestlandet   

3. a) Gjennomføre Verdens overdosedag. b) Utarbeide materiell 

tilpasset ulike målgrupper som ungdom, foreldre, studenter, minoriteter. 

c) Se på muligheten for bruk av sosiale medier, chat, nettsider. d) 

Samtale om overdoseproblematikk på offentlige arena som bidrar til 

større forståelse og innsikt i befolkningen generelt  

  

5.3 Lavterskeltjenester  
Det er flere ideelle og kommunale lavterskeltjenester i byen som samhandler 

rundt brukere. Brukerne nyter godt av de tilbudene som finnes i byen, de blir 

sett, hørt og ivaretatt samtidig som de kan få inntektsgivende arbeid, delta i 

meningsfylt aktivitet og bli inkludert i et fellesskap. Dersom tjenestene 

observerer brukere med sviktende helse vil de formidle dette til andre innen 

hjelpeapparatet. I det videre arbeidet vil en bygge på erfaringene fra 

samarbeidet i lavterskelnettverket som er gjort i forbindelse med Covid 19.   

Det mangler et felles varslingssystem for lavterskeltjenestene.  Kommunen har 

derfor et ubrukt potensial innen forebygging av overdoser. Hvis en bruker 

vurderes å være risiko for overdose bør det gå ut et varsel til de andre 

lavterskeltjenestene. Det kan være mange som fanger opp de samme 

signalene, men siden det ikke er opprettet et system så uteblir varslingen . Et 

varslingssystem må inkludere både ideelle og kommunale lavterskeltjenester.  
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5.3.1 Styrke inkludering og aktivitetstilbudet   

Samarbeid med Dagsverket  

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud under Stavne Trondheim KF som gir 

tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen. Det er ingen 

krav til rusfrihet, men man må kunne være i stand til å være med ut på 

arbeidsoppdrag. Den metodiske tilnærming er den eldste formen for sosialt 

arbeid, hvor arbeidsleder og deltaker jobber skulder ved skulder for å få 

jobben/oppdraget gjort. Dette skaper en felles tillits-plattform hvor man kan 

åpne opp for et samarbeidsprosjekt om den enkeltes utfordringer og ressurser. 

Tilliten som opparbeides kan brukes til å koble på andre tjenestetilbud og 

gjennom at deltakeren blir trygg, øker sjansen for at man kan nyttiggjøre seg 

andre tiltak samt kommunale tjenester.   

Gjennom et arbeidstilbud og en tilfriskning over tid erfarer tiltaket at flere 

stabiliserer rusinntaket og noen blir også klare for å gå videre eller komme 

tilbake til arbeid. rusbildet og/eller den psykiske helsen forandrer seg gjennom 

arbeidstilbudet, og deltakeren begynner å få et annet innhold i livet. Målet er å 

gi en arbeidsdag med et annet innhold enn rus og kriminalitet.   

  

Som et lavterskel arbeidstilbud er det viktig at ved bekymring for deltakere så 

meldes dette inn til det kommunale hjelpeapparatet som følger opp dette videre.   

  

Sorgenfri  

Gatemagasinet Sorgenfri, et lavterskel arbeidstilbud under Stiftelsen Sorgenfri, 

gir tilbud om arbeid for de som har falt utenfor ordinært arbeid. Det er ingen 

krav til rusfrihet, men man må være i stand til å opprettholde dialog med kunder. 

Målet vårt er å tilby meningsfullt og ærlig arbeid som et alternativ til kriminalitet 

og prostitusjon. De jobber for å skape en arena hvor man føler tilhørighet, og 

hvor man kan bygge opp mestringsfølelsen som kommer fra ærlig arbeid.   

Gjennom et arbeidstilbud og en tilfriskning over tid ser vi at flere stabiliserer 

rusinntaket, noen blir også klare for å gå videre eller komme tilbake til arbeid. 

De ser at rusbildet og/eller den psykiske helsen forandrer seg gjennom 

arbeidstilbudet, og deltakeren begynner å få et annet innhold i livet. Målet er å 

gi en arbeidsdag med et annet innhold enn rus og kriminalitet.   

  

Samarbeidet med andre lavterskeltilbud, Helse og overdoseteamet, 

Dagsverket, og øvrige kommunale tilbud er avgjørende for at Sorgenfri kan 

ivareta den enkelte selger. Sorgenfri tilbyr ikke noe annet enn et arbeidstilbud, 

men hjelper selgere å komme i kontakt med rett instans om de har behov for 

assistanse.   

  



 

Kompetansesenter rus   

 

5.3.2 Brukerstemmen  

Kommunen må legge til rette for deltagelse og involvering av brukere av psykisk 

helse og rustjenestene, både på individ og systemnivå. For å oppnå reell 

brukermedvirkning er det viktig å ha arena og møteplasser for dialog og 

innhente systematiske tilbakemeldinger. Se utdrag fra lov om pasient- og 

brukerrettigheter § 3-1. Pasientens eller brukerens rett til medvirkning:   

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller 

bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved 

utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første 

ledd nr. 6, 3-6 og 3-8.  

Når kommunen nå skal utvikle tilbud til brukere i overdosefare er det viktig å lytte 

til de det gjelder og få satt dette i system. Hensikten vil være å sikre deling av 

kunnskap og informasjon mellom tjenestene og de som benytter seg av dem.   

  

  

Mål 3:   

Styrke lavterskeltjenester, samarbeid og forebygge utenforskap  Tiltak  

1. Synliggjøre differensiering mellom lavterskeltjenestene  

2. Styrke informasjonsflyt og samhandling mellom tjenestene  

3. Opprette et felles varslingsrutine for ideelle og kommunale lavterskeltjenester 4. Gi 

arbeidstilbud til flere  

5. Styrke brukerstemmen, opprette brukerutvalg   

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. De kommunale lavterskeltjenestene inviterer  frivillige og ideelletil 

tettere samarbeid med sentrale aktører som yter lavterskeltjenester til 

målgruppen. Bruker og pårørendeorganisasjoner på området inviteres 

inn til foraet som er etablert på lavterskel området jevnlig.   

2. Opprettholde jevnlige møtepunkt for lavterskeltilbudene hvor man 

kan bringe inn saker (samme fora som beskrevet i punkt 1).  

3. Kommunen utarbeider et felles varslingsrutine for informasjon 

mellom lavterskeltjenestetilbudene.   

4. Dagsverket undersøker muligheten for arbeidstilbud for 

rusavhengige hos andre lavterskeltilbud. Samarbeidsavtale med Gryta, 

Frelsesarmeen eventuelt Kirkens bymisjon.   

5. To ganger i året blir brukerrepresentanter fra de forskjellige 

lavterskeltilbudene invitert inn i samarbeidsmøtene som lavterskel har. 

https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-2
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-6
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-6
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-8
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-8
https://lovdata.no/nav/lov/2011-06-24-30/%C2%A73-8
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Opprette et månedlig samarbeidsmøte hvor både ungdom- og voksen 

siden er representert. Dette for å sikre god kjennskap til brukergruppen 

og lage glidende overganger. Opprette et brukerutvalg 9.  

 

5.4 Boliger med tilpassede tjenester  
  

Flere studier viser at det å være uten bolig er en risikofaktor for 

overdosedødsfall4.   

Trondheim kommune har fokus på boligproblematikk, og det har vært iverksatt 

flere hurtigarbeidende grupper (HKH) for å kartlegge behov og for å se på 

differensiering av botilbud. Til tross for dette er det vanskelig å etablere gode 

boligtilbud for mennesker med med alvorlige og komplekse utfordringer.   

Fagfolk som jobber opp imot ungdomsgruppa erfarer at mange unge ikke blir 

fanget opp av hjelpeapparatet. Det erfares en systemtretthet blant unge som 

gjør at de unngår hjelpeapparatet og heller forsøker å klare seg selv som best 

de kan. Mange av disse ungdommene oppholder seg derfor hos venner og 

bekjente i kortere eller lengre perioder. Jenter får gjerne oppholde seg i boligen 

til menn som er eldre enn dem.  

Mange ungdommer har allerede opparbeidet seg en negativ boligkarriere med 

bomiljøklager. Disse har behov for tett oppfølging for å mestre boforholdet. 

Ungdom med omfattende problematikk knyttet til psykisk helse og rus og som 

er vurdert til å ha forhøyet voldsrisiko, er særlig vanskelig å bosette. Disse har 

behov for botilbud tilknyttet personalbase. Det mangler tilpasset botilbud for 

denne gruppa.  

  

De mest overdoseutsatte  

Flere brukere har et omfattende hjelpebehov og trenger bistand for å mestre 

dagliglivets gjøremål. Mange har ROP-lidelser; samtidig rusmisbruk og psykisk 

lidelser og noen har tilleggsproblematikk med alvorlig voldsrisiko. De har ofte 

dårlig psykisk og somatisk helse noe som utgjør forhøyet risiko for overdoser og 

overdosedødsfall. Det vil fremover være behov for å kartlegge og systematisere 

kunnskapen om de mest forkomne og overdoseutsatte personene i kommunen, 

samt prioritere arbeid for å etablere boliger med nødvendige tjenester.   

  

Tilsyn og oppfølging  

Mange av overdosedødsfallene skjer i private hjem. Å bo alene kan føre til 

sosial isolasjon, som er en risikofaktor for overdosedødsfall. Tilsyn og 

                                                 
9 https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/ruspolitisk-rad  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/ruspolitisk-rad
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/ruspolitisk-rad
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oppfølging i bolig, spesielt hos overdoseutsatte brukere, er viktig og kommunen 

ønsker flere boliger med mulighet for tilsyn. Oppfølging i ordinære boliger må 

også prioriteres. «Housing First» -modellen er anbefalt for personer som har 

utfordringer på flere livsområder. og se på mulighetene for å utvide til en større  

Botiltak med fast og tilgjengelig personalbase gir muligheter for 

relasjonsbygging og trygghet som mange i denne målgruppen trenger for å 

følge opp helse, fange opp endringer, gi veiledning, utøve miljøterapi, sikre 

ernæring, øke livskvalitet på flere livsområder, styrke brukermedvirkning og 

motivere til rusbehandling. Ansattegruppen må ha sammensatt kompetanse 

både om rusmidler  og brukergruppen, kunne håndtere legemidler og inneha 

erfaringskompetanse.   

Personell kan gi kurs for grupper som omhandler mindre skadelig bruk av 

rusmidler, samt veilede den enkelte beboer ved behov. Ved behov kan 

personalet dele ut naloxon til beboerne og samtidig tilby veiledning i bruk av 

motgift.   

En personalbase tilknyttet botiltak gir bedre kjennskap til den enkelte beboer, 

dens rusmønster og muligheter for observasjon ved overdosefare. Personalet 

vil ha mulighet til å iverksette tiltak dersom de observerer fallende egenomsorg. 

Utdeling av LAR-medikasjon/behandling fra personalbase er et sterkt 

overdoseforebyggende tiltak.   

  

Styrke kunnskap på overdoseproblematikk  

Det er viktig å styrke oppmerksomheten på helse- og overdoseproblematikk i 

eksisterende botiltak med bemanning og i andre hjemmebaserte tjenester. 

Blant annet gjennom å ha jevnlige hjerte- og lungeredningskurs med 

informasjon om risikofaktorer for overdose.   

  

Mål 4:   

Flere boliger med tilpassede tjenester  

Tiltak:  

1. Sikre at det er nok tilgjengelige og egnede boliger for personer med 

rusavhengighet  

2. Øke kunnskap og bevisstgjøring rundt helse- og overdoseproblematikk i botiltak og 

hjemmebaserte tjenester  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Etablere eget tiltak for kvinner og menn med ROP-lidelse, og 

ROP med voldsrisiko. Små boligkompleks med personalbase.   
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2. Systematisere opplæring blant ansatte. Benytte Helse og 

overdoseteamet i kompetansedeling. Systematisere informasjonsdeling 

av hvilke rusmidler som er i omløp, informasjon ut til ansatte og brukere.   

  
  

  

  

  
 

  

  

5.6 Styrke arbeidet med kosthold, somatisk og psykisk 

helse  
  

Ernæring og økt livskvalitet  

Ernæring og riktig kost har i Nasjonal Overdosestrategi 2019-2022 fått et økt og 

viktig fokus. Et dårlig og ensidig kosthold som ikke er tilstrekkelig 

ernæringsmessig, vil kunne medføre dårligere helse og økt overdosefare.   

  

Mange som sliter med rus sliter også med kostholdet sitt. Mye av energien de 

får i seg av maten de spiser er fra tilsatt sukker. De spiser for lite fett og 

grønnsaker. Mye sukker gjør kosten usunn fordi man kun får i seg energi, og 

ikke vitaminer og mineraler. De som ruser seg vil ha et større behov for 

livsviktige næringsstoffer på grunn av den ekstra belastningen som følger med 

rusavhengigheten. Det gjelder også for de som går på substitusjonsbehandling 

som metadon, subutex osv. Dels på grunn av rusmidlenes innvirkning på 

kroppen, men også det økte smittepresset de har (Sæland, 2014).  

  

Det er viktig å legge til rette for at rusavhengige skal tilbys alminnelig god og 

ernæringsriktig kost i sin hverdag. Dette er forankret gjennom “Retningslinjer for 

kosthold ved helseinstitusjoner”  fra Statens Ernæringsråd. Det er viktig å 

tilstrebe at mat som blir servert rusavhengige inneholder proteinrike 

grønnsaker, frukt, bær og fisk. De bør også få i seg grove kornprodukter, olje og 

myk margarin. Et godt og variert kosthold bidrar bedre til å få næringsstoffene 

kroppen trenger og som kan gi store helsegevinster og redusere overdosefare 

hos rusavhengige. Trondheim kommune har egen kokk Gryta og et godt 

organisert system for matutlevering i samarbeid med ideelle og matsentralen. 

Fokuset i det videre arbeidet vil være å jobbe systematisk med å følge opp 

innholdet i retningslinjene for denne målgruppen.   
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Utredning og behandling av hepatitt C  

Ubehandlet Hepatitt C medfører stor sykdomsbyrde og bidrar til økt risiko for 

overdoser.  

Kommunen har startet opp et samarbeidsprosjekt med infeksjonsposten ved St. 

Olav med sikte på tidligere utredning og raskere behandling av Hepatitt C for de 

rusmiddelavhengige  

  

Suicidalitet og overdoseproblematikk  

Overdoser må sees i sammenheng med dårlig psykisk helse og 

selvmordsproblematikk.   

“Undersøkelser viser at overdoser oppleves som en flukt fra den vonde 

virkeligheten, og mange rapporterer at overdosen egentlig var et 

selvmordsforsøk (Gjersing et al. 2011).”  

Overdoser kan også være resultat av utslitthet knyttet til fysisk og psykisk 

sykdom, eller til sosial og eksistensiell utmattelse. Brukere som har vært 

rusavhengige over mange år, gir uttrykk for at de har gitt opp og er misfornøyde 

med hvordan livet deres ble. De har ikke noe glede av livet lenger. Ansatte som 

arbeider med overdoseutsatte personer må få økt kunnskap og verktøy for å 

håndtere dette.  

  

Styrke kompetanse på suicidalitet, risikofaktorer og tiltak.   

Tilby samtaler med rom for å tematisere tema som livstrøtthet, suicidale tanker 

og selvmordsforsøk. Sikre vurderingskompetanse på selvmordsrisiko og 

iverksette tiltak ved forhøyet og alvorlig selvmordsrisiko gjennom opplæring av 

ansatte.   

  

Fastleger  

Fastlegene er viktige aktører i det overdoseforebyggende arbeidet da mange av 

de som dør av  overdoser har vært i kontakt med fastlegen i forkant (ref. Jones 

et al. (2002) og Tjagvald et al. (2014) - Bergen. Rusavhengige er svært 

sammensatt gruppe med tanke på somatiske, psykiske og sosiale forhold. 

Fastlegene uttrykker at de mangler kunnskap om overdoseutsatte personer. Det 

er ønskelig at det etableres et kontaktpunkt for fastleger som trenger veiledning 

i behandling av pasienter med avhengighetslidelse og overdosefare.   

  

Styrke kompetanse på psykisk helse og RoP lidelser   

Det er behov for systematisk arbeid med å opprettholde og styrke ansattes 

kompetanse på psykisk helse problematikk og RoP lidelser. Kommunens 
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psykologer bør tilby undervisning, veiledning og konsultasjoner til personell som 

jobber med risikogrupper for overdose, med bakgrunn i behov som blir meldt 

inn. Kompetansedeling på tvers av enheter/avdelinger uavhengig av profesjon 

vil bidra til å styrke kompetanse, bedre samhandling og bidra til nyttig 

erfaringsdeling.  

  

Økt kompetanse hos brukere og pårørende   

På samme måte som for fagfolk er det viktig med god informasjon til brukerne 

selv og deres pårørende. Psykologer og andre faggrupper bør dele ny 

kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk på lavterskel arena der en 

møter brukere og pårørende direkte. E- læringskurs kan være et nyttig 

supplement til slike arena.   

  

Mål 5:  

Styrke arbeidet med kosthold, psykisk og somatisk helse  

Tiltak:  

1. Kommunens rustjenester tar initiativ til et samarbeid med kommuneoverlegen for å se på 

hvordan en best kan få dialog med kommunens fastleger om hvordan styrke arbeidet 

med målgruppen.  

2. Videreføre samarbeidsprosjektet for utredning og behandling av Hepatitt C.  

3. Opprettholde Utsikten som et tiltak for personer som har tatt eller som er i risiko for 

overdose.  

4. Registrering av samtaler om livstrøtthet, suicidale tanker og selvmordsforsøk.  

5. Styrke lavterskelarbeidet med psykisk helse.  

6. Sikre god ernæring  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

  

1. Aktuelle bidragsytere og tema i dette arbeidet må konkretiseres i dialog 

mellom fastlegene, spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. 

Planen kan brukes som utgangspunkt for å etablere denne dialogen.   

2. Helse og overdoseteamet og Jarleveien har opprettet et 

samarbeidsprosjekt med infeksjonsposten ved St. Olav. Dette er for å 

sikre at rusavhengige får raskere behandling av Hepatitt C.  

3. Tilbudet på Utsikten er et godt tilbud for målgruppen som det anbefales 

opprettholdes.   

4. Alle ansatte som jobber med målgruppa skal sertifiseres i VIVAT som er 

et førstehjelpskurs ved selvmordsfare. Det vil bidra til at ansatte får 
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kompetanse til å oppdage og gi førstehjelp til rusavhengige i 

selvmordsfare. Felles kartleggingsverktøy.  

5. Utvikle tilbud med psykoedukasjon, grupper og kurs som er tilpasset 

målgruppen og gir mulighet for kontakt, dele erfaringer og lære noe om 

psykisk helse.   

6. Forskningsprosjekt på ernæring hos rusavhengige i botiltak i samarbeid 

med NTNU. Holde kurs om kost og ernæring både for ansatte og 

brukere. Dette kan holdes i lokalet til Gryta aktivitetstilbud. Egne 

matlagingskurs for brukere der kokk ved Gryta tar ansvar for 

gjennomføringen.   

6. Redusere risiko for overdose   

Dette kapittelet omhandler tiltak mer direkte innrettet på å redusere 

overdosefare ved inntak av rusmidler. Hvert område oppsummeres med mål, 

forslag på nye tiltak med konkretisering.   

  

6.1 Sikre koordinerte og samtidige tjenester   

  
Rett hjelp til rett tid  

For å unngå glippsoner i hjelpeapparatet er det essensielt å koble på aktuelle  

samarbeidsinstanser, her er TSB et eksempel hvor systemet sikrer sømløse 

overganger ved utskrivelse fra behandling. Spesialisthelsetjenesten må ha som 

fokus å koble på kommunen (HVK) en god stund før utskrivelse, når 

overdosefare er identifisert. Samtidig er det viktig å ha gode rutiner på 

opprettelse av ansvarsgruppe, individuell plan og kriseplan. Dersom kommunen 

allerede er i samarbeid med bruker før behandlingsforløp i 

spesialisthelsetjenesten, så ligger ansvaret på kommunen.  

Kommunens hjelpeapparat er avhengig av et godt samarbeid med 

sykehussektoren, dette for å sikre god pasientbehandling av de brukerne som 

ønsker substitusjons medisinering, poliklinisk oppfølging eller innleggelse til 

rusbehandling. Det er essensielt for kommunens hjelpeapparat å få informasjon 

om de som avslutter behandling i spesialisthelsetjenesten, da dette kan være 

brukere som havner i risikogruppen for overdose og overdosedødsfall.   

“Sjansen for overdoser er for eksempel ti til fjorten ganger høyere enn vanlig etter 

utskrivning fra institusjon eller fengsel. Studier viser at substitusjonsbehandling 

med metadon eller buprenorfin (LAR) beskytter mot overdosedødelighet.“(RoP 

retningslinjer)   

Denne informasjonen understreker betydningen av samhandling og sømløse 

overganger. Dersom en pasient velger å avslutte rusbehandling under et forløp 

med sikte på rusfrihet, så vil denne pasienten, med høy sannsynlighet havne i 
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risikogruppen for overdose. Tidlig varsling til kommunens tjenester som igjen gir 

muligheten til tidlig intervenering kan vise seg å være livreddende for den det 

gjelder, for eksempel med hurtig oppstart av substitusjonsmedisinering.    

  

MO-senteret  

MO-senteret samarbeider med Trondheim fengsel. Formålet er å sikre at 

innsatte får informasjon om MO-senteret og oppfølgingen som kan gis. Det er 

mulig å starte opp samarbeid før løslatelse (innen 7 virkedager). 

Samarbeidsavtalen som foreligger mellom Trondheim kommune og Trondheim 

fengsel må evalueres.   

Brukere som kommer inn til samtale på MO- senteret vil ved første kontakt bli 

kartlagt i forhold til rusprofil og får spørsmål rundt inntaksmåte, hyppighet, 

mengde, tidligere overdoser. Psykisk helse kartlegges og vurderes sammen 

med andre risikofaktorer, bosituasjon og nettverk. I det videre arbeidet brukes 

egen “verktøykasse” for mer detaljerte kartlegginger.  

Alle skriver under på samtykkeerklæring for enhet for psykisk helse og rus. Her 

vil aktuelle samarbeidsinstanser avklares og noen av disse kan inngå i 

ansvarsgruppa til brukeren. Kartleggingen danner grunnlaget for utarbeidelsen 

av individuell plan (herunder kriseplan) og eventuelt henvisning inn i Tverfaglig 

spesialisert rusbehandling. Når det gjelder overdosedødsfall så har MO-

senteret ingen egen rutine for dette, men debrifing er eget punkt på 

morgenmøtene. Her kunne en hatt en mer presis rutine.   

  

Mål 6:   

Sikre koordinerte og samtidige tjenester for overdoseutsatte  

Tiltak:  

1. Identifisere overdoseutsatte  

2. Koble på aktuelle samarbeidsinstanser  

3. Kompetansedeling, kompetansestyrking og kjennskap til tjenesteutøvelse  4. Kriseplan  

5. Evaluere samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Trondheim fengsel  

6. Sikre hurtig oppstart av substitusjonsmedisinering  

  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Flere tjenester i kommunen sørger for kartlegging av rusprofil og 

risikofaktorer enten ved å sørge for dette selv eller henvise/følge bruker 
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til MO-senteret. Her hadde det vært ønskelig med et felles 

kartleggingsverktøy mellom både spesialisthelsetjenesten (TSB) og 

kommunen. Vi vet at våre folk i helseplattformen jobber med dette.  

2. Kommunens tjenesteapparat må tilstrebe brukers samtykke til å 

kontakte aktuelle samarbeidsinstanser, signere samtykkeerklæring.   

3. Bidra med innlegg om kommunalt rusarbeid og prosjekter på 

Ruskonferansen i Trondheim og andre relevante arena. Hospitering på 

ulike lokasjoner på tvers av enhetene vil bidra til større forståelse og 

innsikt i hverandres arbeidshverdag og funksjon. Dette er noe vi ønsker 

å få formalisert. Sikre at overdoseproblematikken kommer inn i 

kompetanseplanene til tjenester som møter målgruppa.   

4. Styrke samarbeidet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste om 

mer aktiv bruk av kriseplaner under innleggelse og etter utskrivelse fra 

behandling. Etablere felles kriseplan for brukere som benytter 

lavterskeltjenester i kommunen. Dette i samarbeid med bruker.  

5. Gjennomgå, evaluere og eventuelt endre samarbeidsavtalen mellom 

kommunen og fengselsvesenet.   

  

  

  

Uteseksjonen, ungdom og rus  

Når ungdom er under 18 år er det viktig at man bringer inn nødvendigheten eller 

muligheten for å koble på barnevern. Erfaring viser at noen samarbeidende 

instanser tar vurderinger knyttet til enkelthendelser, f.eks innlagt for 

overdose/intox en gang, og ikke sjekker ut totalsituasjonen før de beslutter å 

ikke melde bekymring.  

Det er også noe manglende kompetanse knyttet til ungdom og rusbruk i 

barnevern og tilknyttede tjenester, som kan bidra til at tiltak blir iverksatt for 

sent. Det er viktig at man ikke kun ser på rus, men ser på totalsituasjonen til 

hver enkelt ungdom, for eksempel tilhørighet til miljø, andre former for 

kriminalitet og skole/ hjemmesituasjon.   

Det er behov for øke kompetansen på minoritetsmiljøer når det kommer til 

rusavhengighet. Det er en underrepresentasjon av disse i behandling og det er 

lite kunnskap om hvordan man kan få gitt tilbud til denne gruppa. Her kunne 

man ha undersøkt muligheten for et samarbeid med NTNU eller andre 

universitet/ forskningsmiljøer for å få mer faktabasert kunnskap. Her kan man 

og bør man undersøke hvordan man får innpass i de ulike minoritetsmiljøene og 

finne ressurspersoner i miljøene som kan bidra med å drive med 

rusforebyggende arbeid. Det er også viktig å anerkjenne at man må jobbe 

annerledes opp mot noen grupper i samfunnet for å senke tersklene for å ta 

imot hjelp og hindre utestenging fra eget miljø og anerkjenne at det er mye 

skam forbundet med rusavhengighet.   
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Mål 7:  

Sikre koordinerte og samtidige tjenester for ungdom og unge voksne i risikogruppen  

Tiltak:   

1. Styrke oppfølging av ungdom og unge voksne som blir innlagt på legevakten på 

grunn av intox eller overdose  

2. Utforme en informasjonsbrosjyre om Uteseksjonen som beskriver hva 

Uteseksjonen kan bidra med opp mot ungdommer og pårørende.   

3. Utarbeide et kompetansehevingsprogram for ansatte i barnevernet, både for de 

som arbeider i forvaltningsbarnevernet og i tiltaksbarnevernet.  

4. Beskrive / tegne et kart over aktuelle instanser med både målgruppe, metodikk og 

målsetning for å kunne utnytte kompetansen på tvers av tjenesteområder knyttet til 

rusproblematikk.   

5. Målrettet arbeid for å knytte kontakt med rusavhengige fra minoritetsmiljø.   

  

  

  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

  

1. Legevakta registrerer antall innleggelser med overdose eller intox for 

aldersgruppen 13-25 år, med en beskrivelse av hvor dette skjedde, og 

hva som ble vurdert. Dette kan gi oss nyttig informasjon om det er noen 

miljø eller om det er en endring av bruk av rusmidler knyttet til visse 

miljø. Dette vil sørge for at vi kan spisse vår innsats mye mer enn det vi 

gjør i dag. (Det er avtalt et møte med kommunalsjef BFT, 

kommuneoverlege og leder for legevakta i løpet av juni 2020).  

2. Uteseksjonen lager en brosjyre om sitt tilbud og sørger for å dele dette 

ut til tiltak de vet møter på målgruppen. Legevakten må dele ut denne til 

ungdom og pårørende.  

3. Undersøke interessen for et kompetansehevingsprogram i barne og 

familietjenesten og utvikle programmet i samarbeid med Enhet for 

rustjenester og Enhet for psykisk helse og rus.   

4. Resultatene fra kartlegging i arbeidsgruppen for de tre enhetene på 

psykisk helse og rusfeltet benyttes i dette arbeidet.   

5. Kontakte NTNU for et forskningssamarbeid på minoritetsungdom som er 

i målgruppen.   
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6.2 Brukerrom  
I Trondheim brukes det flere forskjellige typer opioider, og dette var tidligere et 

argument for hvorfor det ikke  skulle opprettes et sprøyterom i byen. Tidligere 

begrensninger i sprøyteromsloven innebar restriksjoner som kun  injisering-  og 

da kun  av heroin. Dette ville dermed ført til et sprøyterom eksklusivt for den 

populasjonen i Trondheim som kun injiserer heroin. I 2018 ble det imidlertid 

opprettet en ny lov om brukerrom. Denne loven gjorde brukerrommet 

tilgjengelig for en større andel injiserende rusavhengige; dette være seg 

brukere av sentralstimulerende eller sentraldempende rusmidler. Brukerrommet 

har også åpnet opp for inhalering av rusmidler.   

Dersom en overdose oppstår på et brukerrom vil personen få øyeblikkelig hjelp 

som igjen vil minske risikoen for følgeskader. Det vises her til konklusjoner fra 

internasjonal forskning om overdoser(Degenhardt m. fl fra 2011):  

En overdose er som oftest et uhell der bruker ikke er sikker på rusmiddelets 

styrke og sin egen toleranse. For opioidbrukere er det størst fare for overdose 

ved injisering etter en rusfri periode. Brukerrommet vil i slike tilfeller være en 

livbøye for de med redusert toleranse. Før injisering vil bruker få anbefalinger 

om oppdeling av dosen, vurdering av alternative inntaksmåter og tilbud om 

samtale. Samtalen kan motivere bruker til å ikke innta rusmiddelet og eventuelt 

ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet eller pårørende.   

Et brukerrom vil forebygge skader som følge av rusbruk, samt føre til raskere 

behandling av skader som kan oppstå grunnet rusbruk. Flere brukere vil få hjelp 

til forebyggende behandling som kan forhindre innleggelser på sykehus. Det blir 

lettere å gi relevant informasjon om mindre skadelig bruk av rusmidler direkte til 

den enkelte bruker. Erfaringer med brukerrom viser til veiledningsarbeidet som 

en av de viktigste oppgavene. Veiledning kan bidra til endring av 

injeksjonspraksis eller en “switch”, det vil si en annen, mindre skadelig 

inntaksmåte som f.eks inhalering.  

HCV og HIV forebygges ved utdeling av rent brukerutstyr. Det er mange i den 

injiserende populasjonen som har begge eller en av sykdommene. For å hindre 

smittespredning er det viktig at de som injiserer får riktig veiledning i bruk av 

injeksjonsutstyr samt veiledning rundt hygiene før og etter injisering. Ingen 

brukere får bruke eget utstyr på et brukerrom grunnet smittefare og annet 

skadepotensiale, og de ansatte får god anledning til å observere, veilede og 

korrigere brukerne på inntaksmåte av rusmidler. Personalet kan hjelpe til med å 

endre eventuell skadelig praksis og dermed forebygge helseplager. Å få 

kontinuitet i det å observere og påvirke injeksjonspraksis hos rusavhengige kan 

bare muliggjøres med et brukerrom. Et brukerrom gir et unikt innblikk i 

brukergruppen og en oversikt over hvilke rusmidler som brukes.    
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Hvilke rammer og kompetanse trenger vi?   

Et brukerrom skal ha ansatte med sosialfaglig og helsefaglig kompetanse; 

fortrinnsvis personell med videreutdanning innen rus og psykiatri. Personlig 

egnethet er viktig, spesielt med tanke på håndtering av krisesituasjoner som 

overdoser og utagering.   

Ihht brukerromsloven skal et brukerrom inneholde behandlingsrom (feltpleie) og 

samtalerom, samt tilrettelegge for tverrfaglig behandling. Brukerrommet bør 

opprettes i sentrum for å være i nærheten av brukergruppen. Det skal inneholde 

et venterom, rom for injisering,  

behandlingsrom(feltpleie), samtalerom og et rom for inhalering (et rom for inntak 

av rusmidler som ikke innebærer injisering). Det bør og inneholde et rom der 

brukere kan oppholde seg etter inntak, en stue eller pauserom. Det mest 

effektive er å ha en dør inn og en annen dør ut.  

Et brukerrom er en god arena for sosialfaglig arbeid, koordinering av tjenester 

og kontakt med andre relevante instanser samt kontakt med pårørende kan 

opprettes her. Relasjoner bygges over tid og et brukerrom legger til rette for 

dette, på grunn av nødvendigheten med hyppige besøk for brukeren så skapes 

det en kontinuitet i treffene mellom ansatte og brukere. Dette og den omsorgen 

som de ansatte må vise og gi under besøket, og da spesielt rundt  

veiledningsprosessene ved injisering, kan skape en god relasjon. Brukerne skal 

oppleve å bli ivaretatt og tatt på alvor, slik at de føler det trygt å komme på 

brukerrommet. Dette skaper gjensidig tillit og respekt som igjen gir grobunn for 

et godt samarbeid.    

Se også utdrag av Brukerromsloven §1:  

Brukerromsordningen skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig  

narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering av narkotika 

og motivere for mer skånsomme inntaksmåter. Videre skal 

brukerromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, blant annet forebygge 

infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser, gjennom 

tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt 

mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet 

med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling…….  En brukerromsordning 

skal inneholde et injiseringsrom, fremmøterom og  samtalerom. I tillegg skal 

brukerromsordningen ha tilgang til et behandlingsrom. Ordningen skal også 

inneholde et rom for inhalering av narkotika (inhaleringsrom).  

For en beskrivelse av prosedyrer og regler som et brukerrom bør og må ha for 

daglig drift så vises det til “Metodebok for etablering og drift av sprøyterom” fra 

Oslo kommune, Velferdsetaten.    
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Mål 8:   

Opprettelse av brukerrom i Trondheim  

Tiltak:  

1. Innhente informasjon og kunnskap fra tilsvarende tiltak i Oslo og Bergen  

2. Kartlegge målgruppens behov for brukerrom  

3. Søke avklaring med politiet  

4. Opprette styringsgruppe  

5. Orientere beslutningstakere  

6. Søke prosjektmidler  

7. Finne og/eller bygge egnede lokaler   

8. Samlokalisere med andre tjenester for målgruppen   

9. Ansette kvalifisert personell (internt og eksternt)  

10. Foreta brukerrettet informasjonskampanje  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Informasjon og kunnskap om brukerrom innhentes, dette inkluderer 

besøk til brukerrom i Oslo og Bergen. Det kan også være aktuelt med 

hospitering. Kommunens oppgave  

2. Gjennomføre kartlegging av behov for brukerrom i Trondheim, 

spørreundersøkelse rettet mot målgruppen. Kommunens oppgave i 

samarbeid med St.olavs  

3. Gjøre avklaringer med politiet i Trondheim vedr. konsekvenser for deres 

arbeid opp i mot til enhver tid gjeldende lovverk.   

4. Det opprettes en midlertidig styringsgruppe for brukerrommet. De som 

bør sitte i en styringsgruppe er lederen av brukerrommet og en ansatt, 

to fra politiet, to fra St.Olavs (Korus eller KRAM) og en eller flere 

brukerrepresentanter. Styringsgruppen vil være et verdifullt forum for å 

diskutere og avklare eventuelle problemstillinger som oppstår før, under 

og etter opprettelsen av brukerrommet. Den vil også kunne bedre 

samhandlingen rundt målgruppen. Kommunen eller representant fra 

St.Olavs koordinerer styringsgruppen.  

5. Beslutningstakerne i kommunen må presenteres en prosjektplan for å 

kunne ta en godt informert og kvalifisert beslutning.   

6. Det bør søkes prosjektmidler til fylkesmannen, helsedirektoratet og evt. 

andre. Send en forespørsel til St.Olavs, Helse Midt. Kommunens 

oppgave.  

7. Lokalene bør ligge i Trondheim sentrum, der de fleste av brukerne 

befinner seg. Et brukerrom må bygges i henhold til kravene i lovverket. 

Kostnadene ved dette må sees i sammenheng med det totale behovet 
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for brukerrom samt de aktuelle lokalenes opprinnelige utforming. Det må 

vurderes om kommunen har råd til å la være å opprette et brukerrom.  

8. Samlokalisering vil føre til effektivisering. Med kortere avstand mellom 

tiltakene vil vi dra nytte av hverandres kompetanse og samarbeide 

raskere og bedre for de som mottar tjenester. Dersom et brukerrom 

opprettes bør det være tilknyttet tjenester som allerede utfører noen av 

de lovpålagte oppdragene til et brukerrom. Kommunens ansvar.  

9. Ansette kvalifisert personell. Kommunens oppdrag.  

10. En informasjonskampanje rettet mot målgruppen og kommunens 

beboere for å spre kunnskap om hva et brukerrom er og hvorfor det er 

opprettet. Dette kan gjøres via samarbeid med korus (St. Olavs). Et 

brukerrom kan skape kontroverser derfor er det klokt å gi ut riktig 

informasjon om dette.   

  

  

6.3 SWITCH-kampanje  
  

Å motivere brukere til å endre inntaksmåte til å røyke heroin fremfor å injisere vil 

føre til lavere risiko for overdoser. Det er mindre helseskadelig å røyke heroin 

og det er ikke rapportert om overdosedødsfall etter inntak av inhalering. Switch-

kampanjen er en nasjonal satsing som fokuserer på å endre inntaksmåte. 

Gjennom kampanjen deler Helse og overdoseteamet ut røykefolie og bruker tid 

på å prate med brukerne og spre kunnskap om fordelene ved å røyke heroin 

fremfor å injisere. I 2018 ble det utdelt 52 pakker med røykefolie og i 2019 er 

det en økning til 93 pakker til brukere som var innom Helse og overdoseteamet.   

Helsepersonell som jobber med målgruppen skal fortsatt ha fokus på å motivere 

brukere til sikrere inntak og holde seg faglig oppdatert på Switch metoder. En 

metode som allerede blir formidlet til brukere for sikrere inntak er å innta 

rusmidler oralt eller rektalt.   

  

  

Mål 9:  

 Endre inntaksmåter ved SWITCH  

Tiltak:  

1. Informere og motivere brukere til alternative inntaksmåter SWITCH  

2. Utdeling av røykefolie  

3. Arrangere kurs i røyketeknikk for brukerne  

4. Formell varslingsrutine om sterkt eller urent rusmiddel i omløp  
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Konkretisering av tiltaksforslag:   

1. Alle som jobber med målgruppen skal ha kunnskap om SWITCH og 

kunne informere og motivere brukere, eventuelt kontakte Helse og 

overdoseteamet.  

2. Helse og overdoseteamet deler ut røykefolie, eventuelt  brukerrommet 

dersom dette blir opprettet.   

3. Helse og overdoseteamet har hovedansvaret for kursarrangement.  

4. Opprette en formell rutine for varsling. Kommunens ansvar.   

  

 

 

7. Redusere antall overdoser med dødelig 

utgang   
  

I dette kapittelet beskrives tiltak innrettet mot håndtering av overdose 

situasjoner for å hindre dødelig utgang. Hvert område oppsummeres med mål, 

forslag på nye tiltak med konkretisering.   

  

7.1 Sikre opplæring og kompetanse på håndtering av 

overdosesituasjoner  
  

I kommunens hjelpeapparat jobbes det kontinuerlig med å forebygge overdoser, 

som nevnt er det flere tjenester som deler ut substitusjonsmedikamenter, det er 

lavterskel utdeling av suboxone ved SR i lokalet i Kjøpmannsgt. 51 (Helse og 

overdoseteamet) og basepersonell deler ut de samme medisinene til sine 

brukere. De fleste som jobber tett på brukere i risikogruppen har god kunnskap 

om hva de skal gjøre dersom det skjer en overdose.   

  

7.2 Hjerte og lungeredning  
Vi kan anta at helsepersonell som arbeider og er i kontakt med brukere i risiko 

for overdose har opplæring i hjerte og lungeredning.  Vi trenger systemer for å 

sikre og opprettholde kompetanse i HLR.Helsepersonell  må også ha kunnskap 

om risikofaktorer for overdose og hvordan forebygge overdoser. Det er viktig at 



 

Kompetansesenter rus   

 

instanser som av og til yter tjenester til rusmiddelavhengige får sin kompetanse 

styrket, som for eksempel hjemmebaserte tjenester.   

Det er viktig at de ulike tjenestene som arbeider med målgruppen i Trondheim 

kommune får tilgang til prosedyrer for hvordan de håndterer 

overdosesituasjoner. Tjenestene bør også ha prosedyrer på hvordan kartlegge 

overdosehistorikk, da tidligere ikke dødelige overdoser kan indikere en økt 

risiko for fremtidig overdosedødsfall.  

Ofte skjer overdoser med andre brukere tilstede. Tid er en kritisk faktor i 

overdose situasjoner, og tidlig inngripen fra personer rundt kan redde liv og 

bidra til å unngå alvorlige helseskader. Det er derfor viktig at brukere får kurs 

regelmessig i hjerte og lungeredning(kameratredning) og hvordan kontakte 113.   

Helse og overdoseteamet er behjelpelig med å kurse helsepersonell ved andre 

instanser for å sikre at brukere av disse tjenestene får opplæring.   

   

Mål 10:  

 Styrke kompetanse på overdosesituasjoner og HLR  

Tiltak:  

1. Opplæring og sertifisering i hjerte- og lungeredning til helsepersonell  

2. Øke kunnskapen hos ansatte og brukere om overdoserisiko og rusproblematikk i 

alle lavterskeltjenester og tjenester som arbeider med personer i risiko for 

overdose  

3. Utarbeide lokale prosedyrer for håndtering av overdosesituasjoner i tjenester som 

arbeider med målgruppen  

4. Utarbeide lokale prosedyrer for kartlegging av overdosehistorikk, og samtaler om 

overdoser  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Helse og overdoseteamet tilbyr informasjon og foredrag om 

overdoserisiko og rusproblematikk til tjenester som jobber med 

risikogrupper.  

2. Helse og overdoseteamet tilbyr bistand med å utarbeide prosedyrer for 

håndtering av overdosesituasjoner i tjenester som arbeider med 

risikogrupper. Ved lavterskeltiltak skal brukere tilbys kurs månedlig.   

3. Lavtiltakene oppsummerer årlig arbeidet med overdoseforebygging i 

egen rapport.  

4. Kartlegging av bruker og hurtig oppstart substitusjonsmedisin i 

samhandling med kommunens oppfølgingstjenester og 

spesialisthelsetjenesten.   

5. Utarbeide felles kartleggingsskjema,overdosehistorikk, for kommunen 

og spesialisthelsetjenesten  
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7.3 Nalokson nesespray  
  

Fra 2016 har Helse og overdoseteamet i Trondheim delt ut Nalokson nesespray 

til brukere, pårørende,helsepersonell, politi, securitas,ambulansepersonell og 

andre samarbeidspartnere. Nalokson er motgift mot opioider, og er tradisjonelt 

gitt intravenøst eller intramuskulært av ambulansepersonell. Med nalokson 

nesespray suges motgiften opp gjennom slimhinnen i nesen og det kreves ikke 

faglig kompetanse for å bruke nesesprayen. Ved utdeling av nesespray får man 

opplæring i bruk, samt førstehjelpskurs og instrukser i å kontakte 113. Helse og 

overdoseteamet gir også oppfølging etter bruk av nesespray ved påfyll. Dette er 

et viktig tiltak som redder liv og styrker brukernes handlingsevne til å gi 

livreddende førstehjelp før ambulansepersonell og Helse og overdoseteamet 

kommer frem.   

● Nalokson kan taes i bruk ved overdose av personal som har fått 

opplæring.  

● Kontakter Helse- og overdoseteamet slik at personer selv kan få utlevert 

Nalokson.  

  

Mål 11:  

Sikre tilgang og kompetanse på bruk av Nalokson   

Tiltak:   

1. Alle ansatte som yter tjenester til målgruppen skal ha kompetanse på bruk av 

nalokson nesespray  

2. Det skal gis opplæring i bruk av nalokson nesespray til brukere i målgruppen og 

månedlig kurs i kameratredning ved hjerte og lungeredning   

3. Sikre utdeling og veiledning i bruk av Nalokson nesespray  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:   

  

1. Sørge for å utarbeide og tildele opplæringsplan til alle ansatte som 

inkluderer instruksjonsvideo fra SERAF. Ansvaret ligger på 

avdelingsledernivå   

2. Helse og overdoseteamet har hovedansvaret for opplæring av 

pårørende, brukere og ansatte i bruk av nalokson nesespray før 

utlevering.  
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3. Helse og overdoseteamet tar initiativ til en gjennomgang av rutiner for 

utdeling og veiledning i bruk av Nalokson nesespray med botiltak og 

ambulerende tjenester.   

  

  

  

  

 8. Styrke arbeid med pårørende  

8.1 Pårørende - en ressurs med oppfølgingsbehov  
Pårørende forteller ofte at de opplever seg skjøvet tilside som ressurs, 

samarbeidspartner og mottaker av informasjon ved overdose og 

overdosedødsfall, til tross for at de mener å kjenne brukeren best. Å være 

pårørende til rusmiddelavhengige er belastende og slitsomt, og manglende 

ivaretakelse av pårørende kan føre til at de blir medavhengig og syke. Nasjonal 

veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid “Sammen om mestring” og 

Pårørendeveilederen 10understreker at pårørende er en ressurs og bør møtes 

som en samarbeidspartner. Det må arbeides for mer involvering av pårørende i 

arbeidet med overdoseutsatte personer. Det er behov for mer kunnskap om 

pårørende og etterlatte. Trondheim kommune bør bidra med rekruttering til 

forskning på området.   

  

8.2 Pårørende og taushetsplikt  
For helsepersonell kan dette være utfordrende da taushetsplikten oppleves som 

hinder. I tillegg kan brukerne ha et konfliktfylt og ambivalent forhold til 

pårørende. I saker hvor lovverket eller brukers forhold til pårørende hindrer 

direkte involvering av pårørende, må man sikre at pårørende uavhengig av 

dette får oppmerksomhet, omtanke og hjelp fra hjelpeapparatet. I tillegg er det 

viktig å sikre tilbud om veiledning og støtte til pårørende. Alt helsepersonell som 

jobber med målgruppen skal ha en viktig funksjon for pårørende og oppdatere 

seg på hvilke pårørendetilbud som finnes i Trondheim.   

  

8.3 Barn og ungdom som pårørende og etterlatte   
Helhetlig forståelse i arbeid med rusproblematikk inneholder et 

utviklingsperspektiv,  

familieperspektiv og generasjonsperspektiv. Barn i alle aldre, også de aller 

minste, opplever tap og påvirkes i sitt liv når noen i familien har et rusproblem 

og i verste fall dør av overdose. Når en forelder, søsken eller andre i nær familie 

                                                 
10 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
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har et rusproblem belastes relasjonene i familien. Det er også i disse 

relasjonene  en finner den største styrken og utholdenheten.  

Vennerelasjoner er svært viktig i ungdomsalderen og er for mange de en har 

nærmest. Alvorlige hendelser som overdoser, ulykker, vold og dødsfall er 

traumatiserende for ungdom i rusmiljøet, som for ungdommer generelt. 

Skadevirkningene av dette kan være langvarige. Trygge arenaer for å ta kontakt 

med hjelpere, samtidig med oppsøkende arbeid er viktig for å forebygge at 

opplevelser fører til alvorlig eskalering av inntak av rusmidler og videre økt fare 

for overdose.   

  

  

  

Mål 12:  

 Sikre involvering og oppfølging av pårørende og etterlatte i alle aldre  

Tiltak:  

1. Arbeide for involvering av pårørende i arbeidet med overdoseutsatte personer  

2. Sikre pårørende og barneansvarlig på hvert tjenestested og samarbeid mellom 

disse.   

3. Sikre tilbud om samtaler og oppfølging til pårørende av overdoseutsatte personer   

4. Sikre krisehjelp til pårørende ved overdosedødsfall, på lik linje som andre tilfeller 

av brå død  

  

  

Konkretisering av tiltaksforslag:  

1. Bruk av samtykkeskjema til overdoseutsatte i lavterskel kan bidra til å 

involvere pårørende på et tidligere tidspunkt.  

2. a. Sikre kjennskap til lovverk, pårørende veileder og tjenestetilbud for 

barn gjennom opplæring   

b. Tilbud om veiledning til ansatte i enkeltsaker   

c. Styrke traumeforståelse, utviklings - og familieperspektiv ved bruk av 

psykologressurs  

3. a. Nettverk for pårørendearbeid i Enhet for rustjenester tar initiativ til å 

opprette kontakt med Lærings og mestringssenteret KORUS og NKS 

Veiledningssenter. Formalisere samarbeidet om å styrke 

pårørendearbeid i kommunen. Sikre at informasjon om tilbud er kjent og 

deles. Se på eventuelle mangler i tilbud og kartlegge muligheter for 

samarbeid om nye tiltak.   

b. Sikre familie og nettverksperspektiv i oppfølging etter 

overdosedødsfall for eksempel ved bruk av Barnespor(2017)   

c. Styrke kompetanse på nettverksmetodikk og familiesamtaler  
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4. Helse og overdoseteamet sin rolle etter overdosedødsfall er å kontakte 

etterlatte og tilby samtaler, gi støtte, råd og veiledning. Under disse 

samtalene blir det også gitt informasjon om andre hjelpetilbud hvis 

pårørende har behov for det.   

  

  

 9. Avslutning  

  

I Trondheim døde det i 2019 seks personer av overdose. Det er seks 

mennesker tapt til rusavhengighet, overdose og død. I Norge dør det i 

gjennomsnitt 260 personer av overdose hvert år. Siden 2003 har det fra år til år 

vært kun små svingninger i dette tallet, innsatsen må økes for å komme 

nærmere den nasjonale overdosestrategiens nullvisjon.   

I tillegg til styrking av eksisterende tjenester må nye forebyggende og 

livreddende tiltak iverksettes. Denne planen viser til brukerrom og utvidelse av 

SWITCH kampanjen som konkrete tiltak med dokumentert virkning. Det er godt 

dokumentert at reduksjon av glippsoner i hjelpeapparatet er et av de viktigste 

virkemidlene for forebygging av overdoser og overdosedødsfall. Etablering og 

styrking av felles og koordinert innsats med forpliktende og formaliserte 

samarbeidsavtaler vil bidra til sømløse overganger i hjelpeapparatet for 

brukerne. Det foreligger avtaler om samhandling, utfordringen her er å oppfylle 

kravene til disse. Det må jobbes med kontinuerlig informasjons- og 

kunnskapsdeling om dette til både ansatte, brukere og pårørende. 

Samhandlingssystemer som ikke fungerer etter intensjonen kan være til mer 

skade enn hjelp.   

Kommunens lavterskeltilbud innen substitusjonsmedisinering, SR, er et 

livreddende tiltak. Spørsmålet som må stilles er; kan kommunen utvide dette 

tilbudet i samhandling med spesialisthelsetjenesten? Hvis hjelpeapparatet 

imøtekommer brukernes behov på dette området vil det være et av de mest 

virkningsfulle tiltakene på antall overdoser og overdosedødsfall.   

Innen kommunens tjenesteapparat er det nødvendig med et bredt tilbud som 

kan nå ut til målgruppen for overdosearbeidet. I tillegg til en bred satsing må vi 

ivareta og utvikle den spisskompetansen Helse og overdoseteamet sitter med. 

Hvis de kan arbeide med å teste ut og videreutvikle nye tiltak, verktøy og 

virkemidler opp mot målgruppen, samt dele kunnskap og informasjon om 

overdoseforebyggende arbeid til andre tjenester, både kommunale og ideelle, 

vil dette styrke satsingen på feltet.   

Denne planen er et av Trondheims bidrag til å nå den nasjonale nullvisjonen i 

antall  

overdosedødsfall. For å oppnå dette trenger byen en sterk brukerstemme og 

alle må dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. Hvert år dør det 
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mennesker på grunn av rus, det er både unge og gamle, og ingen kan vi miste. 

Trondheim kommune må gjøre det den kan for å nå dem i tide.  

“....først må du overleve”.   
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https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/11-politikk-og-planer/planer/temaplaner/psykiskhelseogrusplan.pdf
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=530991
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet
https://www.napha.no/erfaringskonsulenter_status_2019/
https://www.fafo.no/images/pub/2019/20730.pdf
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https://fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-

narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-nor ge-i-2018/#fylkesforskjeller 
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside  

Jones et al. (2002), Substance abuse treatment for 

Native Americans .  

https://stolav.no/korus/fore-var-trondheim 

https://stoppoverdoser.no 

https://stoppoverdoser.no/wp-

content/uploads/2018/11/Brosjyre.pdf  

https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/etterlatte-ved-narkotikadod-den-

store-stillheten-ette rpa  

https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-

avlastning2/rustjeneste  

  

https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-

avlastning2/botiltak-og-treffst ed-for-psykisk-helse  

  

https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/psykisk-helse-og-rus/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2018/#fylkesforskjeller
https://fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2018/#fylkesforskjeller
https://fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2018/#fylkesforskjeller
https://fhi.no/nettpub/narkotikainorge/konsekvenser-av-narkotikabruk/narkotikautloste-dodsfall-i-norge-i-2018/#fylkesforskjeller
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/forside
https://psycnet.apa.org/record/2003-02439-014
https://psycnet.apa.org/record/2003-02439-014
https://psycnet.apa.org/record/2003-02439-014
https://psycnet.apa.org/record/2003-02439-014
https://stolav.no/korus/fore-var-trondheim
https://stolav.no/korus/fore-var-trondheim
https://stoppoverdoser.no/
https://stoppoverdoser.no/
https://stoppoverdoser.no/wp-content/uploads/2018/11/Brosjyre.pdf
https://stoppoverdoser.no/wp-content/uploads/2018/11/Brosjyre.pdf
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/etterlatte-ved-narkotikadod-den-store-stillheten-etterpa
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/etterlatte-ved-narkotikadod-den-store-stillheten-etterpa
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/etterlatte-ved-narkotikadod-den-store-stillheten-etterpa
https://sykepleien.no/meninger/innspill/2018/06/etterlatte-ved-narkotikadod-den-store-stillheten-etterpa
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/botiltak-og-treffsted-for-psykisk-helse/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/botiltak-og-treffsted-for-psykisk-helse/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/botiltak-og-treffsted-for-psykisk-helse/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/botilbud-og-avlastning2/botiltak-og-treffsted-for-psykisk-helse/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/psykisk-helse-og-rus/
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Vedlegg 2 Overdoseforløp fra kommunens 

handlingsplan og rutine fra Kvaliteket 

Helse og overdoseteamet har i dag et overdoseforløp i samarbeid med St. Olav  

(se figur  Det er et behov for at det opprettes et samarbeid med aktører innenfor 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling som en del av overdoseforløpet. Det vil 

være med på å sikre bedre oppfølging og gi tettere samarbeid rundt personer 

som har overlevd en overdose. Tiltakene som er opprettet anbefales å bli 

videreført samtidig som vi styrker forløpet.  
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Rutine Kvaliteket: 
 

Overdoseteamet Regler og tiltak før, ved og etter overdoser  
 
Mål: Forebygge overdoser og overdosedødsfall, samt følge opp 
pårørende og rusmisbrukere etter overdose/ dødsfall.  
 
Omfang: Alle rusmisbrukere og deres pårørende i Trondheim 
kommune  
 
Grunnlagsinformasjon: Etablert 28 september 2001 etter mange 
overdosedødsfall sommeren 2001  
 
Arbeidsbeskrivelse:  
Forebyggende: Informasjon til rusmisbrukere, ansatte, 
samarbeidspartnere og media om..  

1) renhetsgraden på stoffet  

2) flere er i sammen ved inntak av stoffet  

3) toleransegrense faller etter en periode uten opiatbruk/ 
medikamentbruk (3-8 døgn lik 0)  

4) dele dosen i flere små  

5) blandingsproblematikk  

6) ringe 113 ved mistanke om overdose  

7) førstehjelp ved å holde pasienten i bevegelse, våken og 
smertestimuli til hjelp kommer 

8) HLR (Hjerte Lunge Redning)  

 

 

Etter overdoser:  
 
1) AMK sentralen får telefon om overdose  
2) Ambulanse sendes ut for livreddende førstehjelp  
3) Overdoseteamet kontaktes på nødnettet gjenneom egen radio om 
sted og evt pasientopplysninger, hvor 2 i teamet rykker ut 
øyeblikkelig. Vi har også egen telefon med telefonnummer 952 63 
500  
4) Pasient motiveres til å bli med til sykehus for observasjon  
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5) Overdoseteamet blir evt med inn til sykehuset dersom pasienten 
blir med  
6) Dersom pasienten ikke vil være med, blir overdoseteamet 
værende på ”åstedet” og snakke om det som har skjedd  
7) Om pasienten har fått motgift (naloxone) må pasienten observeres 
i minst 2 timer. Årsak er at Naloxone i.m. går ut etter 2 timer, mens 
naloxone i.v. går ut etter 20 min. Dersom det er store mengder med 
opioider som er inntatt, kan ny overdose inntreffe etter 20 min eller 
2 timer på samme opprinnerlige dose opioider. Ny dose med 
Naloxone gies i.m. og evt i.v. utfra pasientens tilstand. Prosedyre 
gjentaes.  
8) Dersom pasienten har hatt i seg rikelig med opioider, og stærkt 
nedsatt respirasjon (3 - 10 i minuttet) - men det velges å ikke gi 
motgift/ ikke mulig å gi motgift - må pasienten observeres i minst 10 
timer. Årsaken til sterkt nedsatt respirasjon kan være at kroppen selv 
har satt inn egne reflekser, som kan holde respirasjonen i gang i 10 
timer. Dette kan skje, selv om dosen av opioider kan være svært høy 
og normalt ville stanset respirasjonen. Pasienten må observeres til 
han har normal respirasjon og er våken. Ring 113 om du er usikker  
9) Hva – Hvordan – Hvorfor – Hva nå  
10) Etablere kontakt med kontaktpersoner/ oppfølgere  
11) Stimulere til opphold på ”Utsikten”  
12) Overdoseteamet har alltid med seg naloxone (antidot).  
13) Politiet blir ikke kontaktet 
 

 

I samtalen med pasienten bruker vi flere trinn på oppfølgingen:  
 
1. Hva har pas hatt i seg, og hvilken dose? Ved nytt preparat/ rein 
heroin advares miljøet/ ansatte i Trondheim kommune og Helse- og 
overdoseteamet bruker media.  
2. Bevisst/ ubevisst? Parasuicid viderehenvises evt til legevakt og 
psykiatrisk oppfølging. Vi sørger for at dette skjer ved at vi er med 
dem.  
3. Bruker bevisst dødsangsten pas opplever i videre samtale. Dette 
for å få pas til å forstå hvor nær døden de har vært – egentlig ville de 
vært døde om ikke motgift var satt.  
4. Ser så på muligheter og hva pas selv er villig til å gjøre. Kontakter 
evt pårørende, sosialkurator/ kontaktpersoner og tilbyr kriseplass.  
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5. Tar også for oss de andre som er tilstede ved overdosen – tar tak i 
deres opplevelser, tanker og følelser og sender evt også disse videre i 
systemet.  
 
Ved overdosedødsfall:  
Kontakter pårørende og tilbyr oppfølging i form av samtaler, praktisk 

hjelp og støtte i en vanskelig tid. Aktiv lyttende. Sorgbearbeiding. 

Alltid møte pårørende, og gi en første samtale. Deretter må 

pårørende ta minst 2 samtaler i tillegg om de ønsker flere samtaler 

etter den første. Dette utifra forskning på området, som sier 1 eller 

minst 3 møter for at sorgen bearbeides best mulig. 
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Vedlegg 3 Aktører som (særlig) jobber med personer 

som bruker rusmidler i Trondheim kommune 

Kommunale 

Helse- og overdoseteamet, inkl helsestasjon 

Uteteam 

Mottaks- og oppfølgingssenter 

SAMUR  

Dagsverket 

Gryta aktivitetssenter 

Helse- og velferdskontorene 

NAV  

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol 

og/eller andre rusmidler 

Hasjavvenningsprogrammet 

Treffsted Klæbu 

Uteseksjonen 

Tilbud til brukere av anabole-androgene steroider/doping 

Fastleger 

 

Boliger  

 Kommunale utleieboliger med oppfølging av et ambulant team 

 Housing First som følger opp bostedsløse i ordinære kommunale 

boliger 

 Egne ROP-boliger 

 Eget botiltak for ungdom 

 Eget botiltak for kvinner 

 

Nærmere beskrivelse av de kommunale tjenestene og tiltakene finnes i 

Vedlegg 3 i kommunens handlingsplan  

 

Ideelle/frivillige organisasjoner 

Gatemagasinet Sorgenfri 

Frelsesarmeen (Hveita dagsenter, Herberget midlertidig bolig, Gatefotball) 

Kirkens bymisjon (særlig Vår frue kirke og Arbeidsrommet) 

Omsorgskafeen  

A-larm (krever rusfrihet) 

Foreningen Power 

Wayback (krever rusfrihet?) 

Nettverk etter soning (Røde kors) 

FIRE (krever rusfrihet) 
 

 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/helse--og-overdoseteam/
https://www.trondheim.kommune.no/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/mottak--og-oppfolgingssenter/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/samur/
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/stavne
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/gryta-aktivitetssenter/
https://www.trondheim.kommune.no/org/helse-og-velferd/helse--og-velferdskontor/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/om-nav/fakta-om-nav/partnerskapet-i-nav/to-styringslinjer
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/treffsted-klabu/
https://www.trondheim.kommune.no/uteseksjonen/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/helsetjenester/rustjenester/
https://www.trondheim.kommune.no/fastlegeordningen/
https://www.erlik.no/?fbclid=IwAR22ql-oI9gGB1-n1eSfj6SH8jw2QPSvNi4w1WswfYccPQLarYUl7VGHJ6E
https://frelsesarmeen.no/lokalavdeling/trondheim
https://frelsesarmeen.no/rusomsorg/hveita-dagsenter-og-herberget
https://frelsesarmeen.no/rusomsorg/gatefotball
https://kirkensbymisjon.no/byer-og-steder/trondheim/
https://kirkensbymisjon.no/varfrue-apen-kirke/
https://kirkensbymisjon.no/arbeidsrommet/
https://omsorgskafeen.no/
https://a-larm.no/trondelag/region/
https://www.facebook.com/foreningenpower/
https://www.facebook.com/foreningenpower/
https://www.wayback.no/wayback-trondheim/
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/trondelag/aktiviteter/nettverk-etter-soning/
https://www.fireettskrittvidere.no/

