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Overdoser og opioider

Ca 8/10 dødelige overdoser involverer ett eller 
flere opioider, vanligvis sammen med andre 
rusmiddel
Det typiske har vært heroin

Typen opioid varierer fra sted til sted og over tid

Rusbehandling og et variert tjenestetilbud til 
personer med opioid avhengighet er viktig!



Overdoser i Europa; økende trend

EU populasjon ca 550mill EMCDDA: European drug report 2020



Overdosedødelighet i Europa

EMCDDA rapport 2019



Overdose døde i USA; 1999-2018



Opioid krisen i USA

“Hver dag, dør mer enn 130 personer i USA av
overdose fra et opioid”

USA har mange kriser:

Per november 2020; 1000+ Covid-19 dødsfall daglig

NIDA, USA 2019



Overdosedøde, Norge
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Ulike opioider forårsaker dødsfall

 Morfin
 Kodein
 Oksykodon
 Tramadol
 Fentanyl

 Buprenorfin
 Metadon
 (Levometadon)

 Heroin (diacetylmorfin)
 Fentanyl-analoger

 Legale legemiddel

 Illegale rusmiddel

 Nye illegale rusmiddel

 LAR-legemiddel

 Ikke-medisinsk bruk av 
legemiddel

Andre opioider
Ander syntetiske opioider



Overdosedødelighet i Norge

FHI 2019



To opioid bølger i Norge!

Heroin

Foreskrevne legemiddel

Observert trend

Fokus på oppadgående del av bildet!



Smertestillende piller i mediene

NRK; 24.11.19



NIPH 

-

Kjønn Alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Menn 18+ 1 903 2 314 2 522 2 713 2 913 3 062 3 243 3 624 5 358 5 722

Kvinner 18+ 3 665 4 494 4 890 5 293 5 718 5 943 6 383 7 069 10 775 11 661

Totalt 18+ 5 568 6 808 7 412 8 006 8 631 9 005 9 626 10 693 16 133 17 383

Opioider for kroniske sterke smerter (-71 
Blå resept) 

Totalt får 0,41 % av 
befolkningen opioider 
på blå resept

x 3 på 10 år

Av de som begynner opioidbruk for kronisk smerte, fortsetter mer en 50% etter 9 år

Skurtveit et al, Tidsskrift for Norske legeforening, 2020



NIPH 

-

Oppsummering

Økning i antall og andel pasienter som får 
smertestillende opioide legemidler refundert 
på blå resept; Kroniske smerter (2x kvinner)

Over 50 % av de som startet i 2009 fortsatte 
med opioidbehandlingen i ni påfølgende år 

Kunnskapsgrunnlaget for nytten av slik 
behandling er svakt

19/11/2020



Pille opioider

«Ukjent» risikogrupper

Fastlegen skriver ut resept?

Illegalt importert/kjøpt?

Ikke kjent i behandlingsapparatet for 
rustjenester

Behov for nye metoder å nå målgruppen på



Norsk utvikling

Heroindødsfall på vei ned

Smertestillende tabletter største gruppe
– Kvinner m smerte? Blå resept?

– Tidligere heroinbrukere nå på il(legale) tabletter?

Andre risikogrupper:

Personer som bruker opioider, men ikke daglig



Tiltak mot pilleopioider

Tilby behandling til de som har avhengighet

Kompetanseheving blant forskrivere

Alternativer til piller

Kunnskapsløft i befolkningen

Forventninger ved kronisk smerte

Kunnskap om overdosefare

Reseptmonitorering

Endre reseptklasse for Tramadol (A-resept)



Rusbehandling: En sammensatt 
tiltakspakke 

Forebygging av 
rusmiddelbruk

Rusbehandling

Skadereduksjon

Covid-19 forebygging

Covid-19 tiltak må komme tillegg, ikke i stedet for!

Bruker-rom
Nalokson utdeling

LAR
Døgnbehandling
Integrert helseoppfølging
Behandling i fengsel

Gode oppvekstmiljø
Sosiale sikkerhetsnett
Regulering av tilgjengelighet

Hygiene og sikkerhet
Distansering og kontakt
Covid-19 testing & oppfølging
Covid-19 isolationsklinikk



Overdoseutvikling og Rusreform

 Før: Mange brukte heroin, og mange var utenfor effektiv 
rus-behandling: Høyt antall overdosedøde forårsaket av 
heroin

 Nå: Færre bruker heroin, majoriteten av målgruppen er i 
LAR-behandling: Færre overdosedøde forårsaket av heroin

 Men, flere overdosedøde forårsaket av smertestillende 
piller!

 Fremover: Flere bruker smertestillende piller, som vil 
resultere i flere overdoser av smertestillende piller

 Ved liberalisering av lovgivning rundt bruk av illegale 
rusmiddel; Forventning om gradvis økning i bruk!



Vil en Rusreform påvirke forekomst av 
Overdoser?

Rusreformen forventes ikke, på kort sikt, å 
påvirke forekomst av overdoser

Dersom rusreformen fører til økt bruk av 
opioide rusmiddel forventes en gradvis økning 
i problembyrde inkl overdoser å finne sted



Vil vi liberalisere for bruk av flere 
rusmiddel?

Ved opplevd økt aksept for bruk (ved fravær av 
sanksjon) må man forvente økt bruk

Ved økt bruk vil problemomfanget øke, men først 
noen år frem i tid

Fremtidig økt problembruk må forventes å 
ramme sosialt skjevt



SERAFs høringsuttalelse

SERAF leverte høringsuttalelse til forslag til 
Rusreform
– https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/horingssvar-rusreformen.html

SERAF har flere kritiske innvendinger:
 Uklart utgangspunkt for reformen

 Forslaget går for langt i retning av liberalisering
 «Valgfri» sanksjon

 Foreslåtte kvoter for besittelse er store

 «Svakt kunnskapsgrunnlag» bør styrkes, før 
politikkendring

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2020/horingssvar-rusreformen.html

