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Abstract 
Tema/Problemstilling: Norge har et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre 
land i Europa og har holdt seg stabilt høy lenge. Overdoseofre viser ofte opioider i blanding 
med andre legale eller illegale psykoaktive stoffer. I tidsperioder der brukere ikke inntar 
stoffer minker toleransen og overdoserisikoen er forhøyet. Avrusning er en slik situasjon, 
spesielt om man ikke får substitusjonsbehandling under avrusningen. Stortinget vedtok i 2013 
en nasjonal overdosestrategi og pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7» er 
utarbeidet for å forebygge overdose blant opioid- og GHB-brukereP22 er en privat institusjon 
som driver avrusning i Oslo sentrum og vi ønsket å undersøke kunnskapsgrunnlaget samt 
implementere pasientsikkerhetskampanjen ved institusjonen. 

Kunnskapsgrunnlag: Med unntak av risikofaktorer for overdose er det sparsomt med 
forskning på tiltakene i pasientsikkerhetskampanjen. Noen enkeltstudier viser at tiltakene ser 
ut til å være i bruk blant brukere som har fått informasjon om akutt-tiltak i en 
overdosesituasjon, men for de andre tiltakene er det ingen effektstudier i det hele tatt. 

Tiltak/kvalitetsindikator: Prosjektet består av ikke-medikamentelle tiltak rettet for å 
istandsette brukere selv for å forebygge overdose. Tiltakene består av informasjon om 
overdosefare, kriseplan og opplæring i basal hjerte-lungeredning. Da P22 kun driver 
avrusning og sender pasienter videre i rusbehandling er det ingen mulighet for institusjonen å 
evaluere det primære endepunktet som er å hindre overdose. Det er derfor valgt 
prossessindikator og strukturindikator. Dvs. i hvilken grad struktur er på plass eller ikke, og i 
hvilken grad brukere har blitt gitt tiltakene. 

Ledelse/organisering: Det er utarbeidet egne tiltakspakker for tre pasientløp som dekker de 
ulike måtene pasienter forlater avdelingene på. Tiltakene er bygget inn i allerede eksisterende 
struktur og alle ansatte skal kunne systematisk utføre informasjonsdelene. Kursede ansatte har 
ansvar for HLR-opplæringen. Sentralt i tiltaket er også innføringen av en strukturert måte å 
evaluere tiltakene på. Denne evalueringen danner igjen data for nasjonal evaluering og 
forskning. 

Konklusjon: Selv om kunnskapsgrunnlaget er sparsomt anbefaler vi at tiltaket blir 
gjennomført. Dette fordi det er en del av den nasjonale overdosestrategien, og at flest mulig 
rusinstitusjoner deltar gjør at dekningsgraden i brukerpopulasjonen øker. Tiltakene krever lite 
ressurser å gjennomføre og er etter alt å dømme ikke skadelige for brukerne. Deltagelse i 
programmet gir også sentrale innrapporterte data som danner grunnlag for å vurdere effekt av 
pasientsikkerhetsprogrammet. 

  



1 Innledning 
1.1 Overdose  

Overdosedødsfall er definert som død umiddelbart eller kort tid etter inntak av ett eller flere 
rusmidler og/eller medikamenter og er direkte relatert til dette inntaket1. 

I følge EUs narkotikabyrå EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction) har Norge et høyt antall overdosedødsfall sammenliknet med andre land i Europa, 
og har den høyeste andelen overdosedødsfall blant de skandinaviske landene (se figur 1)2. 
Årsaken til de høye overdosetallene i Norge er ukjent, men det er pekt på flere årsaker som 
blant annet høy andel av injiserende misbrukere og høy grad av blandingsmisbruk 3,4. 
 
Figur 1. Estimert dødelighet blant alle voksne (15-64 år) som skyldes narkotikaindusert dødsfall5. 

Antall overdosedødsfall i Norge økte jevnt frem mot tusenårsskiftet, med en topp på 405 døde 
i 2001. Etter dette har det vært en nedgang i antall overdosedødsfall per år, og de siste årene 
har det holdt seg stabilt på rundt 260 dødsfall i året. Tallene har holdt seg stabile til tross for at 
antallet opioidavhengige som er under LAR (legemiddel assistert rehabilitering) behandling 
har økt kraftig de senere årene (se figur 2)1.  

Figur 2. Antall overdosedødsfall per år, i Norge og i Oslo. 

 

Fire av fem overdosedødsfall i Norge er forårsaket av opioidinntak med sprøyte, ofte i 
kombinasjon med benzodiazepin og/eller alkohol 1. Misbruk av opioider er assosiert med økt 



dødelighet og i aldersgruppen15-49 år kan 20 % av den totale dødeligheten tilskrives opioid-
misbruk 6. En stor andel av overdosedødsfallene i Norge skjer etter avbrutt rus-behandling 
eller utskrivelse fra institusjon. Det er vist at risikoen for overdosedødsfall er 16 ganger større 
de fire første ukene etter behandling enn ellers 7, 8.  

1.2 Nasjonal overdosestrategi 

Stortinget vedtok i 2013 å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en femårig nasjonal 
overdosestrategi. Målet for denne strategien er å redusere antall overdosedødsfall, med en 
langsiktig nullvisjon. Målet med strategien er i første omgang å styrke forebyggende arbeid i 
allerede eksisterende tiltak 1. Viktige mål i denne strategien er vist i figur 3. 

Figur 3. Nasjonal overdosestrategi 2014-2017. 

 

1.3 Risikofaktorer 

Det eksisterer mye forskning rundt bruk av opioider/heroin og overdosedødsfall, men denne 
forskningen ser primært på epidemiologiske forhold og risikofaktorer. Per i dag finnes det lite 
forskning knyttet til effektive forebyggingstiltak mot overdosedødsfall. En viktig oppgave 
som en del av overdosestrategien vil derfor være å utarbeide en oppsummerende 
kunnskapsoversikt over hva vi vet om forebyggende tiltak nasjonalt og internasjonalt 1. 

Både norsk og internasjonal forskning har i stor grad kartlagt hva som er de viktigste 
risikofaktorene og risikosituasjonene knyttet til opioide overdosedødsfall. Disse er fremstilt i 
figur 4. 

 

 

 

Viktige mål i nasjonal overdosestrategi 2014-2017: 
• Legge til rette for en overgang fra inntak av rusmidler med sprøyte til mindre skadelige 

inntaksmåter, SWITCH kampanjen.  
•Bistå i utvikling av kommunale handlingsplaner mot overdose  gjennom et læringsnettverk i de ni 

hardest rammede kommunene.  
•Gjøre livreddende motgift – nalokson nesespray – tilgjengelig for brukere og andre i et 

forskningsprosjekt i Oslo og Bergen.  
• Styrke det overdoseforebyggende fokuset i eksisterende tiltak, særlig ved  

  - fortsatt utbygging og god kontroll av substitusjonsbehandling i LAR  
  - bedre helhetlig oppfølging av rusmiddelavhengige i kommunene  
  - økt bruk av individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe  
  - bedre og mer differensierte boligtilbud og oppfølgingstjenester i  bolig  
  - strengere kontroll med forskrivning av vanedannende legemidler  
  - årlige oversikter over utviklingen av narkotikadødsfall  

 



Figur 4. Viktige risikofaktorer for overdosedødsfall (Nasjonal overdosestrategi) 

 

1.4 Pasientsikkerhetskampanjen 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24/7” skal bidra til å redusere 
pasientskader og øke pasientsikkerhetet i Norge. Programmet er igangsatt på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementer. Pasientsikkerhetskampanjen tilbyr tiltakspakker med 
enkelte viktige tiltak som man mener vil kunne være med på å redusere antall pasientskader. 
Overdosedødsfall etter utskriving fra rusinstitusjon blir sett på som feilbehandling, da man 
mener at pasienten/brukeren ikke har fått tilstrekkelig kunnskap fra institusjonen til å unngå 
overdose. Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra rusinstitusjon er derfor ett av 
tolv innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet 9,10. 

En arbeidsgruppe ble utnevnt for å utviklet en tiltakspakke som hadde som mål å forebygge 
overdosedødsfall etter utskrivelse fra intuisjon. Tiltakspakken skulle være rettet mot alle som 
arbeider med ruspasienter i spesialisthelsetjenesten, herunder tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB), og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Arbeidsgruppen baserte sitt arbeid på̊ 
forskning, brukerinnspill og klinisk erfaring.  

Tiltakspakken ”Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon” ble testet ut 
ved hjelp av tre pilotprosjekt i Oslo, Bergen og Tromsø. På bakgrunn av erfaringene fra de tre 
pilotprosjektene ble det fra januar 2014 besluttet å implementere tiltakspakken i alle 
behandlingsinstitusjoner i Norge 1.  

Tiltakspakken er beregnet for personer som misbruker/har brukt opioider og GHB, og har som 
mål å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra rusinstitusjon blant denne 
pasientgruppen. Man ønsker ved hjelp av tiltakspakken å sikre at det blir gitt informasjon om 
stoffenes virkning og overdosefare. Videre ønsker man å lære pasientene/brukerne opp i 

Risikofaktorer: 
• Inntak av opioid med sprøyte 
• Bruk av opioid etter «pauser»:  

- etter avrusning  
- etter utskrivning fra behandling  
- etter ikke-planlagt behandlingsavbrudd  
- etter soning tilbakefall etter perioder med rusmiddelfrihet  
- noe tid etter avslutning av substitusjonsbehandling 

• Blanding av opioid med andre rusmidler/medikamenter, særlig alkohol og 
benzodiazepiner 
• Lang tids bruk av opioider  
• Injisering uten at andre er til stede  
• Injisering av stoff med ukjent styrke 
• Dårlig somatisk helse, svekket allmenntilstand  
• Dårlig psykisk helse, for eksempel 

- depresjon  
- traumatisk belastning  
- opplevelse av en håpløs livssituasjon  
- selvmordstanker 

 



kameratredning (førstehjelp/hjerte- lungeredning), og å sikre at de får oppfølgning etter 
utskriving fra institusjon 9. Figur 5 viser hovedtiltakene som er inkludert i tiltakspakken 
”Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon”  

Figur 5. Tiltak for å forebygge overdose etter utskriving fra rusinstitusjon. 

 

1.5 Stiftelsen P22:  

P22 er en privat stiftelse innen rusfeltet som driver akutt avrusning av frivillige pasienter over 
18 år11. Stiftelsen ble etablert i 1979 og er en veletablert institusjon i rusfeltet i Oslo. 
Stiftelsen har et kristent verdigrunnlag og kan regnes under gruppen ideologisk baserte tiltak 
innen rusomsorg i Norge. Under oppholdet gis det støttebehandling i form av medikamenter 
uten avhengighetspotensiale, ernæring og observasjon, samt skjerming. Ansatte tilbyr samtale 
og jobber med pasientens motivasjon ut i fra såkalt LØFT-metode12. Dette er den norske 
varianten av «Solution Focused Brief Therapy13». Metoden synes å blande forskjellige 
terapeutiske metoder med elementer som minner om både klientsentrert terapi og positiv 
psykologi. Sentralt i metoden er at fokuset ligger i pasienten selv (positive målsettinger, 
styrker og løsninger) og ikke på problemet. Ut over dette driver ikke institusjonen behandling, 
men har som en sentral del av virksomheten å få pasientene inn i videre behandlingsløp, enten 
offentlig eller privat. Brukere som ønsker slik behandling kan være ved institusjonen utover 
avrusningstiden i påvente av videre behandling. Institusjonen har ansatte med ulik 
kompetanse innen helse/sosialfag, samt ufaglærte. Institusjonen har tilsyn av lege en gang i 
uka. Det brukes journalsystemet «Rusdata» ved institusjonen hvor inntaksjournal, daglige 
journalnotat og utskrivningsnotat føres. Det er egne maler for hver av disse. Varighet av 
oppholdet varierer i stor grad og er selvsagt vanskelig å forutsi, særlig tidlig under oppholdet. 
Alt fra 1 dag til 2 måneder er vanlig ved avdelingen. 

  



1.6 Mål for oppgaven:  

Hensikten med denne KLOK-oppgaven er å forebygge overdosedødsfall hos brukere som har 
vert innlagt ved P22. Som intervensjon til å nå dette målet ønsker vi å bruke «I trygge hender 
24/7». Oppgaven har 3 deler:   

1) Å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for pasientsikkerhetskampanjen «i trygge hender» 
2) Undersøke gjeldende praksis ved institusjonen for å se hvilke tiltak i kampanjen som 

er passende for institusjonen. 
3) Utarbeide skreddersydde pasientforløp med passende tiltak etter hva som lar seg gjøre 

samt forslag til strukturendringer og opplegg for å evaluere tiltaket. 

1.7 Indikator for oppgaven 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester sin definisjon av en kvalitetsindikator: 

“Målbare variabler som anvendes for å registrere viktige aspekter av tjenestenes 
kvalitet. Med hjelp av slike måleverktøy kan man identifisere forhold og områder som bør 
studeres nærmere når det gjelder årsakssammenhenger og muligheter for forbedring” 14(s.6) 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål som kan brukes for å si noe om kvaliteten på et gitt 
område. Det kan benyttes til ulike formål, og brukes i økende grad i forbindelse med faglig 
kvalitetsforbedring. Kvalitetsindikatorer kan brukes for å dokumentere kvaliteten og/eller 
overvåke ulike områder. De benyttes i Norge og i mange andre land for å belyse kvaliteten til 
helsetjenester og sykehus. 

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet. Det er vanlig 
å dele kvalitetsindikatorer inn i tre ulike typer 

- Strukturindikatorer: 
Beskriver helsevesenets rammer og ressurser, inkludert kompetanse og tilgjengelig 
utstyr 

- Prosessindikatorer: 
Omhandler aktiviteter i pasientforløpet. Viser i hvilke omfang helsepersonell utfører 
bestemte prosedyrer/ytelser som pasienten bør få i forhold til eksisterende 
retningslinjer. 

- Resultatindikatorer: 
Omhandler pasientens gevinst, og kan omhandle alt fra overlevelse til tilfredshet med 
behandlingen. 

Det må stilles strenge krav til en kvalitetsindikator, og de bør være relevante, gyldige og 
målbare/anvendbare. Dette vil si at man må vite at den måler noe som er viktig for kvaliteten 
for et gitt område, at det er sammenheng mellom kvalitet og indikatoren, og at den lar seg 
måle. De ulike indikatorene bør, i den grad det er mulig, sees i sammenheng, da de samlet sett 
vil kunne gi det beste bilde over kvaliteten på en tjeneste15,16 . 

 



P22 har ingen oppfølging eller kontakt med brukere før- eller etter oppholdet. Det lar seg 
derfor ikke gjøre å måle resultat/effekt av tiltakene. Vi har derfor valgt struktur- og 
prosessindikator for vårt prosjekt. «I trygge hender 24/7» har et kontrollopplegg som i stor 
grad evaluerer i hvilken grad punktene i programmet har blitt gitt til personene ved 
institusjonen. En mer utfyllende redegjørelse finnes under punkt 4.7.  



2 Kunnskapsgrunnlaget:  
 
Det ble gjort en gjennomgang av:  

- Referansene i Pasientsikkerhetsprogrammets «Tiltakspakke og måledokument» med tanke  
  på tiltakene mot overdosedødsfall, samt andre dokument koblet til overdosekampanjen: 
  - Pilotstudiene 
  - Nasjonal overdosestrategi 
- Nåværende retningslinjer i McMasterPlus; UpToDate, BMJ. 
- PubMed-søk, søkeord «overdose prevention program» og «overdose prevention» . 
- Konklusjon av kunnskapsgrunnlaget 
 

2.1 Referanser oppgitt i «Tiltakspakke og måledokument» 

I "Tiltakspakke og måledokument - Forebygging av overdosedødsfall etter utskriving fra 
rusinstitusjon" presenteres de anbefalte tiltakene17. Tiltakene har blitt utarbeidet av en 
arbeidsgruppe og er basert på "forskning, brukerinnspill og klinisk erfaring". 
Kunnskapsgrunnlaget for tiltakene er svært begrenset. I tiltakspakken nevnes fire referanser. 
Flere av artiklene/rapportene kryss refererer til hverandre.  

En av referansene er en systematisk rapport fra en norsk kommune utført av SERAF (Senter 
for rus- og avhengighetsforskning) ved Universistetet i Oslo4. Denne er skrevet som 
beslutningsgrunnlag for innføring av tiltak mot overdosedødsfall. Den tar for seg de 
epidemiologiske aspektene av overdosedødsfall og presenterer forslag til endringer på 
systemnivå for å redusere overdosedødsfall. I rapporten har man brukt tre 
undersøkelsesmetoder; en register-undersøkelse og journalgjennomgang, intervju med 
brukere, pårørende og fagfolk om deres erfaringer rundt overdoser, samt en undersøkelse av 
hvordan fem andre europeiske byer har løst sine problemer. Metoden er klart beskrevet, og 
man får også en relevant diskusjon rundt mulige feilrapporteringer (informasjonsbias) i 
dataene de presenterer. Det blir gjort rede for inklusjonskriterier for 
registerundersøkelsen/journalgenomgangen. Ved intervju med brukere og pårørende ble det 
nevnt at noe som hadde kunne bidra til å forebygge ytterligere overdoser og overdosedødsfall 
var å få treffe en lege i forbindelse med "den første overdosen"  og at pårørende ønsket å bli 
varslet i krisesituasjoner. Endringer på systemnivå og brukernivå forslås, for eksempel å lage 
overordnede politiske målsettinger rundt arbeidet mot overdosedødsfall og innarbeide de i 
budsjetter, utpeke en ansvarlig faginstans (på linje med smittevernoverlege), formulere 
kvalitetsindikatorer for overdoseforebyggende arbeid, samarbeidsavtaler/retningslinjer for 
samhandling mellom kommunens tiltak og Spesialisthelsetjenesten, opplæring av brukere i 
hvordan man håndterer overdoser, vurdere tilgang til motgift i nesespray samt informasjon om 
og tilrettelegging for røyking av heroin som et mindre farlig alternativ. 

Neste referanse i tilltakspakken er en prospektiv studie laget av SERAF18. Den omfatter 276 
brukere som deltatt i "medication-free inpatient treatment (MFIT) and therapeutic 



communities (TCs)” i Oslo mellom januar 1998 - august 1999. Disse har man så fulgt over 8 
år. De fant at 36 av disse døde av overdose, og så deretter på om disse hadde økte risikofaktor.  
Deretter diskuterer de mulige gevinster med "overdose prevention awareness programmes", 
med vekt på overdoserisiko ved drop-out fra behandling. Artikkelen refererer til andre studier 
som viser at brukere er interessert i- og villige til å delta i forebyggande 
undervisningsprogram (HLR og naloxone) og å ta denne kunskapen i bruk når det er 
nødvendig.  

Den tredje referensen er en rapport laget av SIRUS19. Den dekker fremfor alt statistisk 
materiale omkring narkotikabruk i Norge og materiale om hvordan forebygge narkotikabruk. 
Den nevner ikke noe om spesifikke tiltak mot overdosedødsfall. 

Den siste referansen i tiltakspakken er en Stortingsmelding om rusmiddelpolitikken20. Her tar 
man i forhold til alkoholmisbruk opp problemet ved at; "Mye forebyggende innsats har hatt 
gode intensjoner, men har ikke alltid vært basert på virkemidler som har gitt ønskede 
resultater. Eksempelvis tyder internasjonal forskning på at atferdspåvirkende programmer er 
lite effektive, samtidig som de gjennomgående er lite kostnadseffektive" 20 (s.28-29). Dette sitatet 
refererer igjen til en SIRUS-rapport med samme tema 21. Uten å referere til noe skriver man 
også at; "Regulatoriske virkemidler er effektive og lite kostnadsdrivende. Men slike 
virkemidler kan bli upopulære og miste tilslutning i befolkningen om de strekkes for langt. 
Kampanjer og andre informasjonstiltak er mindre kontroversielle, men slike initiativ har vist 
mindre effekt som isolerte tiltak” 20 (s.29). Om dette også er sant for narkotikamisbrukere 
kommenteres ikke. Hvis det i så fall er tillfelle vil det tale for at tilltakspakken vi planlegger å 
inføre i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt ikke har effekt og ikke er kostnadseffektiv. 

2.1 Pilotstudiene  

De tre siste tiltakene i pakken (kriseplan, informasjon til pasienten og elementer ved 
utskrivning) er gjenomført ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN), Oslo 
Universitetssykehus HF og Stiftelsen Bergensklinikkene i perioden januar - mai 2013. Det 
første tiltaket i tiltakspakken er bare prøvd ut i UNN sitt pilotprosjekt, Vurdering av 
medikamentell behandling. Pilotstudiene er lagt opp slik at resultatene som måles er en 
prosessindikator. Det vil si hvor ofte tiltakene ble gjennomført pasienterne samt en vurdering 
av hvor lette de er å bruke og registrere.   

Oslo:  
De fant at pasientsikkerhetsprogrammet gav en større bevissthet i hvor viktig det er å 
forebygge overdosefare, og større fokus på innholdet i utskrivningssamtalen. Både brukere og 
personal var svært positive til overdosekortet, men man syntes at det var vanskelig å 
gjennomføre tiltakene. Personalet glemte ofte å gjennomføre tiltakene, eller så var det 
systemsvikt i hvordan sjekklister ble håndtert. Man fant at det er lurt å ha klart definerte 
ansvarspersoner i alle ledd og at det er viktig at tiltakene og kampanjen får en jevnlig plass på 
agendaen slik at den ikke blir glemt. 

Bergen:  
De vurderer tiltakspakken som hensiktsmessig og mulig å gjennomføre. De anbefaler at det i 



hver organisasjon som innfører tiltakene organiserer seg med minst en intern pådriver. Dette 
skal gjerne være en person som ikke selv er behandler, men som har tett kontakt med 
behandlerne. En god prosedyre med klare ansvarsforhold og jevnlig påminnelse er viktig.  
 

Nord-Norge: 
De anbefaler implementering av tiltakspakken. De hadde i tillegg ett fjerde tiltak, 
legevurdering for behov/ønske om ev substitusjonsbehandling. De fant at det er viktig å legge 
til rette for opplæring av nyansatte og regelmessig utveksling av erfaringer for å opprettholde 
motivasjonen. Det er viktig at kampanjen blir en viktig del av rutinene på posten, for 
eksempel at sjekkliste blir lagt inn i mappe med inntakspapirene. Brukerne var positive til 
tiltakene, spesielt de ukentlige HLR-kursene. 

2.1 b) Nasjonal overdosestrategi 

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 1. Den har et tynt kunnskapsgrunnlag når det gjelder 
tiltakene og viser først og fremst til artikler som tar opp epidemiologiske aspekter av 
overdosedødsfall 22, 5, 23, 24.  
Det er to relevante artikler som omhandler forskning omkring tiltak. Den ene er en kvalitativ 
studie basert på intervjuer med brukere som presenterer epidemiologiske data, samt at den 
diskuterer mulige intervensjoner, bla “harm-reduction education programs” for å redusere 
antall overdoser 25. De mente at flere overdosedødsfall skjedde fordi andre nærværende 
personer ikke skjønte verdien av direkte/rask kontakt med ambulansen, HLR, samt å legge 
vedkommende i sideleie. Man tror at hvis metoder kan utvikles for å lære narkotikabrukere å 
håndtere overdoser hos andre, er det stor sjanse at de vil benytte seg av disse. 
 
Den neste er en kvalitativ studie som evaluerer «overdose prevention programmes» i Los 
Angeles. Man intervjuet injiserende narkotikabrukere som tidligere fikk opplæring i ikke-
medikamentell overdoseforebygging og som deretter hadde opplevd overdose hos en annen 
for å finne ut hvordan de håndterte situasjonen26. Metodene de lærte og hvor ofte de ble brukt 
presenteres i tabell 1.Det er altså brukt prosessindikator. Konklusjonen deres er at injiserende 
narkotikabrukere opplært i overdosehåndtering rapporterer å ha respondert adekvat ved 
overdoser. De nevner også barrierer mot å reagere med de adekvate opplærte responsene som 
var f.eks. tiltak utført av andre, bruk av andre metoder enn de opplærte, redsel for politi, dårlig 
tilgang på naloxone og hvor overdosen fant sted. De anbefaler at brukere får oppfriskning av 
informasjonen om tiltakene. Svakheter med studien er størrelsen (bare 30 brukere ble 
intervjuet) og en relativt kort observasjonstid.  

2.2. Pyramidesøk i McMasterPlus 

Det ble gjort et PYRAMIDESØK i McMasterPlus med søkeordene “Preventing opioid 
overdose”, ”Opioid overdose og ”GHB overdose” “overdose risk”.  Av kunnskapsbasert 
oppslagsverk og retningslinjer gav BMJ og UptoDate noen retningslinjer. Akutt behandling av 
overdose vises med dokumentasjon av høy kvalitet. I tillegg gjøres det godt rede for 
substitusjonsbehandling som behandling for opioidmisbruk. Men kunnskapsgrunnlaget bak 
hvordan forhindre overdosedødsfall er mindre omfattende. 



2.2.1. UpToDate 

UpToDate sine retningslinjer tar for seg tre tiltak mot opioidoverdose:  

- Vedlikeholdsbehandling som omfatter opioidagonistene metadon og buprenorfin 
og opioidanatagonistene naltrexone og naloxone 

- Psykososiale tiltak som inkluderer avholdsterapi, individuell- og gruppetimer. 

- Tiltak for letale overdoser. Sistnevnte er relevant for vår oppgave. 

Retningslinjene legger vekt på utdanne og utstyre ”community members” i gjenkjennelse av 
opioidoverdose og hvordan reversere denne utenfor sykehus. De tar for seg risikofaktorer, hva 
som reduserer risikoen; substitusjonsbehandling, og hva som øker risikoen for 
overdosedødsfall. Faktorer som øker risikoen for overdosedødsfall er bruk av andre sedative 
stoffer, alkohol, bruk av ulovlige opioider og langvarig avholds. Her henviser de til en 
oversiktsartikkel. Artikkelen forteller i tillegg at implikasjon av forebyggende tiltak mot 
heroinrelaterte dødsfall er diskutert27. 
 
I tillegg sier UpToDate at intravenøs injeksjon er mest farlig for brukeren, uten at de har 
henvist til noe kunnskapsgrunnlag i denne sammenhengen. De fokuserer også på 
tilleggsrisikofaktorer og tiltak for å forhindre overdose hos brukere som går på 
metadonbehandling28 .  

Deretter tar de for seg intervensjonene. Dette innebærer informasjon og naloxonebehandling. 
Det er en grad 2C anbefaling. ”2” betyr at anbefaling er svak. Det er usikkert om de ønskede 
effektene veier opp for de uønskede effektene.  ”C” betyr at det er lav kvalitet på 
dokumentasjonen. Dette betyr at evidensen kommer fra observasjonsstudier, usystematisk 
klinisk erfaring eller RCTer med alvorlige mangler. UpToDate diskuterer dessverre ikke 
mangelen på dokumentasjon og det er samsvar mellom anbefalingene og dokumentasjonen. 
Mulig naloxonbehandling kunne hatt en sterkere anbefaling.  

2.2.1. BMJ Best Practice 

BMJ har kun ett intervensjonsforslag, og dette omhandler informasjon til opiatmisbrukeren. 
Denne anbefalingen er basert på en kohort29. Det finnes ingen kritisk gjennomgang av BMJ 
av denne studien. Kohorten tar for seg både naloxon og informasjon sammen som tiltak, men 
anbefalingen går som sagt kun på informasjon til brukeren.  

GHBoverdoser omhandler også programmet. UpToDate foreslår retningslinjer også for dette. 
Men de sier at det er lite publisert data på behandling av GHBavhengighet og dets utfall. De 
refererer til rapporter som sier at tilbakefall er vanlig, noen bare timer etter utskrivelse, og at 
mange avrusninger ofte er nødvendig. Dette utsaget er basert på noen enkelte 
kasusgjennomganger og en kohort hvor det er 9 pasienter i studien. Kunnskapsgrunnlaget er 
altså svært begrenset . 

 



2.3. PubMed søk 

Vi gjorde et PubMed-søk og vi fant ingen studier som evaluerte de mer langsiktige effekterne 
av «overdose prevention programs» tiltak, det vil si en minskning i overdoserelaterte dødsfall. 
Vi fant noen kvalitative studier fra USA som så på erfaringer og opplevelser hos brukere som 
var vitner til overdose etter at de hadde gjennomgått tiltaksprogrammet. Fire av de kvalitative 
studiene inkluderte ulike tiltak og deltakerne ble senere spurt om hvor ofte de hadde brukt de 
ulike tiltakene de ble opplært i, se tabell 1. Kort fortalt ser vi at i mellom 50% og 80 % av de 
observerte overdosene ble det gitt naloxone, mens det var mye mer spredning i om det ble gitt 
innblåsinger (13-66%) eller ringt 911 (23-60%). Kvalitative studier egner seg når en vil gjøre 
studie av opplevelser, om erfaringer og hvorfor noe virker. Det er både styrker og svakheter 
med kvalitative studier, men det er ikke den beste måten å se effekt av tiltak på. En RCT ville 
egnet seg best, men ville i dette tilfellet være uetisk. F.eks. å la noen få naloxon og andre ikke 
ville ikke være akseptabelt. En kvalitativ studie kan være med å belyse i om tiltakene gir 
resultater, og i denne settingen handlinger mot å forhindre overdosedødsfall. 
 

Tabell 1: Sammendrag av de fire studiene som evaluerte tiltak som brukere kunne gjennomføre 

Artikkel Wagner et 
al30 

Lankenau et 
al31 

Sherman et 
al32 

Enteen et 
al33 

Tiltak som ble brukt i vitne til overdose:  *   

Gav innblåsinger: 66% 33% (40%) 13 % 50% 

Naloxone i.m gitt av brukeren 80 % 50%(57%) 58 % 83 % 

Ringe 911 60% 23% (43%) 32 % 29 % 

Bli værende hos offer 85 % - - - 

Sternummassasje - 10% (10%) 10 % 31 % 

     

Antall opplærte deltakere 93 stk 30 stk 21stk 1942 stk 

Fullførte intervjuprosessen 50 % 100 % 100 % 20%*** 

Antall overdoseobservasjoner 35 stk 30 stk ** 31 stk** 399 stk 

Antall overlevde av 74 % 97 % 100 % 89 % 

Subjektivt mindre narkotikabruk 53 % - - - 

*I noen av tilfellene samarbeidet brukerne med andre tilskuere til overdosen. Som f.eks at de ringte 911, slik at 
denne handlingen ikke ble registrert utført av brukeren. Når tiltak fra tilskuer er inkludert er prosenten opplyst i 
parentes.  
**Inkluderer kun den siste overdosen deltakerne hadde opplevd. 
***Alle som opplevde overdosedødsfall av de opplærte ble intervjuet. 

 
 



2.4. Konklusjon  

Vi har ikke funnet noen tallgrunnlag for att tiltakene hatt effekt på antall overdosedødsfall 
etter utskrivelse fra institusjon. Sannsynlig fordi det fortsatt er relativt «nye» tiltak som på sikt 
vill kunne påvirke antall overdosedødsfall, og at det er vanskelig å registrere eller studere 
effekten systematisk. De tall vi funnet er samtlige fra kvalitative studier med 
prosessindikatorer som enten valuert hvor ofte tiltakspakken blitt lært ut til misbrukere, eller 
prosessindikator/resultatindikator som viser hvor ofte opplærte misbrukerne brukt tiltakene i 
overdosesituasjoner.  
Det finnes ikke finne noen «harde tall» som kan konkludere med att tiltakene i «I trygge 
hender 24/7» har effekt på antall overdosedødsfall. Kunnskapsgrunnlaget er derfor tynt og 
anbefalingene gitt på ett relativt sparsomt grunnlag. Likevel er tiltakspakken nå blitt en 
nasjonal retningslinje som er tenkt brukt i alle institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten i 
Norge. Dette fordi overdosedødsfall er ett stort problem i Norge og andre tiltak så som 
substitusjonsbehandling som introduseredes i Norge 1998, ikke virker å ha redusert antall 
dødsfall tilstrekkelig. Noe ytterligere må gjøres og det finnes ikke noen andre tiltak som vist 
bedre effekt.  

  



3. Praksis ved institusjonen P22  

Typisk pasientforløp: 
3.1 Inntaksprosedyre 

Institusjonen planlegger fra dag til dag inntak. Avtale blir gjort direkte med bruker over 
telefon. Gitt at pasienten følger opp og tar kontakt på inntaksdagen er det vanlig at pasienten 
blir lagt inn i løpet av en til to ukers tid. Dette står i kontrast til annen avrusning som opptil 
åtte ukers ventetid 34 på avrusning utenom pasienter som fyller kriterier for «Rusakutt» 35. 
Institusjonen garanterer en ukes avrusning uten kostnad for bruker. For videre opphold i 
påvente av videre rusbehandling trenger man dekning fra NAV-kontoret pasienten tilhører. 
Pasienten kan selvsagt også betale dette selv. I de fleste tilfeller dekker NAV et slikt opphold. 

Ved inntaket kartlegges rusbruk ut fra såkalt Klientkartleggings-skjema(KKS)36,1, 
boligsituasjon, plan for videre behandling, samt grov kartlegging av somatisk tegn til sykdom 
og psykiatrisk tilstand. Dette gjøres ikke nødvendigvis av helsepersonell, men ved symptomer 
på sykdom blir sykepleier og evt. legevakt kontaktet før innleggelse. Ved signifikant sykdom 
eller mistanke om alvorlig psykiatrisk lidelse, hovedsakelig psykose, suicidalitet eller intox 
blir pasienten henvist til legevakt. De aller fleste pasienter blir innlagt ved P22 om man møter 
til inntakssamtale. Om ikke pasienten blir lagt inn er det ofte p.g.a problemstillinger som 
sendes direkte til legevakt, eller manglende motivasjon. Ansatte følger 
inntaksprosedyre/inntaksmal og resultatene journalføres. 

Figur 6: Sammendrag pasientforløp

 

3.2Under oppholdet 

1 Skjemaet er i bruk ved alle enheter kalt Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling. Det gir en systematisk 
rapportering av rusbruk, demografiske variabler, behandlingsdata/institusjonsdata og egenrapportert 
somatisk/psykiatrisk komorbiditet. Opplysningene innrapporteres til Norsk Pasientregister. 

                                                            



Institusjonen er bemannet med sykepleier hver dag, enten på dag- eller kveldsvakt.Under 
oppholdet blir plan for videre behandling lagt i samarbeid med sosionom på huset og 
pasientens nav-kontor, fastlege eller andre samarbeidspartnere. Ved lengre ventetid kan 
pasienten søkes overført til «Motivasjonsavdelingen» på huset. Dette er et tilbud bare for 
mannlige brukere.  Man har da noe opphevet skjerming og større krav til daglige 
oppgaver/aktiviteter. En del her har arbeidstrening og følger poliklinisk rusbehandling. Under 
oppholdet har pasienten en «primærkontakt» som skal gjennomføre semi-strukturerte 
motivasjons- og planleggingssamtaler med bruker. Journalnotat for hver bruker logges hver 
vakt.  

3.3 Utskrivingsprosedyre:  

Oppholdet på P22 Avrusning ender på tre måter: 1) Brukeren blir henvist/overført til 
behandlingsinstitusjon eller annet tiltak i påvente av behandling. 2) Brukeren blir overflyttet 
til Motivasjonsavdelingen 3) Pasienten avbryter oppholdet etter egen vilje før 7 dager er gått 
eller at pasienten har ikke fått dekningsgaranti/behandlingsplan klar etter 7 dager. Sistnevnte 
skjer sjelden. 

Figur 7: Utfall av oppholdet

 

Ved utskriving har en ansatt en samtale med bruker. En utskrivelsesprosedyre er utarbeidet 
for dette. Om det ikke er en planlagt utskrivelse/overflytning plikter pasienten å fortelle litt 
om hvorfor man ønsker å avbryte oppholdet. Det blir da også spurt om plan videre den 
nærmeste tiden, for eksempel bosted neste dagene, avtale med hjelpeapparat osv. I følge 
utskrivelsesprosedyren skal pasienten minnes om økt fare for overdose og nedsatt toleranse 
for rusmidlet. Det er også et ressursark som ansatt kan bruke som utgangspunkt for å gi 
pasienten informasjon om hva som kan gjøres for å senke overdosefaren. Dette er eneste 



gangen i et vanlig pasientforløp der overdoserisiko adresseres. Utskrivelsen loggføres etter 
utskrivningsmal i journal.  

3.4. Vurdering av praksis ved institusjonen 

Vurderingen baserer seg på kontakt med avdelingsleder, samtale andre ansatte, samt skriftlige 
prosedyrer ved institusjonen. Egil R. Schistad fra studentgruppen har hatt denne kontakten og 
er selv ansatt som miljøarbeider ved institusjonen. Med tanke på overdoseforebygging 
bemerkes følgende punkter:  

- Institusjonen har en stor andel av opiat-misbrukere og dermed mange som er aktuelle 
for tiltaket.  

- Institusjonen besitter ansatte med ulik kompetanse. Både sosionom, sykepleiere og 
vernepleiere har relevant formell kompetanse til å jobbe med brukergruppen. Det er 
god tid til samtale og de fleste pasienter har daglige samtaler med ansatte. Det må 
derfor sies å være kapasitet og kompetanse til å kunne tilby informasjons-delen av 
pasientsikkerhetskampanjen. Selve innholdet i informasjonen kan med enkel 
opplæring gis av alle ansatte ved institusjonen. 

- Sykepleiere kan med få ressurser læres opp til selv å kunne kurse brukere i 
«kameratredning» i form av basal HLR. 

- I og med at institusjonen selv kun bare har avrusning og ikke videre oppfølging av 
brukere etter endt opphold synes tiltak utenom selve oppholdet ikke mulig å 
gjennomføre. 

- I og med at institusjonen ikke gir substitusjonsbehandling eller nedtrapping med 
opiater så fører det til at pasientenes overdoseterskel blir lavere 37. Det vil være da 
nærliggende å anta at institusjonen ville ha et høyt bevissthetsnivå og klare rutiner for 
å møte for denne økte overdosefaren. Dette synes ikke tilfelle. Med unntak av det som 
er nevnt over er det: 

o Ingen systematisk opplæring/kursing i overdosefare ved institusjonen. 
o Ingen klare prosedyrer, journalførings eller kontrollrutine med henblikk på 

overdosefare 
o Samtale med ansatte avdekker elementære mangler i kunnskap om 

risikofaktorer for overdose, virkningsmåten de sentraldempende rusmidlene 
medierer overdose, hvilke tiltak man skal gjøre akutt ved en mistenkt overdose 
osv.  

o Institusjonen har ikke opiat-antagonist å sette akutt ved overdose på 
avdelingen. Institusjonen gir stesolid rektalt ved krampeanfall. Selv om 
institusjonen tar imot pasienter som kan risikere å gå i overdose på avdelingen, 
fremstår det som uklart hvorfor dette ikke foreligger. 

I samarbeidet så langt med institusjonen avdekkes det elementære mangler på kunnskap om 
risiko for og mekanisme ved overdose. Dette eksemplifiseres i at flere ansatte hadde 
problemer med å liste annet enn heroin som kunne gi overdose. Svært få ansatte kunne angi 
respirasjonsdepresjon som dødsmekanisme og svært få kunne redegjøre for andre 
risikofaktorer for overdose. Samtaler om utskrivelsespraksis avdekket at flere utelot å nevne 



informasjon om overdose ved utskrivelse, rett og slett fordi man ikke visste at dette var tilfelle. 
Vi hevder derfor at det foreligger en manglende bevissthet om overdose som problem og en 
holdning der overdose sees på som en tragisk hendelse, men noe som hender uten 
sammenheng med virksomheten og behandlingen som gis på institusjonen.  

Vi anser dette som en graverende og uholdbar situasjon og første del av vårt tiltak blir derfor å 
bevisstgjøre institusjonen om den kunnskapen som foreligger, spesielt med tanke på økt risiko 
for overdose etter opioidfri avrusning. 

3.5 P22 og tiltaket:  

På tross av noe tynt kunnskapsgrunnlag vil vi anbefale P22 å innføre en tilpasset versjon av «I 
trygge hender 24/7». Vi peker på følgende momenter:  

1) Programmets mål om å forebygge overdose blant GHB/Opioidbrukere er noe som 
vurderes å være særlig relevant for institusjonen da P22 dette utgjør 
hovedpopulasjonen av brukerne. Overdoseforebygging er noe institusjonen bør 
adressere fordi institusjonens virksomhet i seg selv ved å gjøre pasienten opiat-nativ 
utgjør en potensiell fare for brukeren.  

2) Overdose som fenomen er overveldende og tiltak for å redusere dette er sårt trengt, 
noe både innledningen vår og nasjonale myndigheter vektlegger. Selv om god evidens 
fortsatt mangler bygger prioriteringen på klinisk erfaring som fagmiljøer likevel 
anbefaler. 

3) «I trygge hender 24/7»-kampanjen er av nasjonale myndigheter satt i gang over hele 
landet og er et av de største tiltakene mot overdose. At P22 kan ta del i slik 
forebygging gjør at dekningsgraden blant populasjonen blir større og dermed er det 
større sannsynlighet for at kampanjen lykkes, eller i alle fall får større og sikrere 
datagrunnlag for å evaluere tiltaket. Særlig observasjonelle studier av populasjonen er 
avhengig av en høy dekningsgrad blant institusjonene for å kunne gi sikrere data om 
effekten av tiltaket. Vi anbefaler også at P22 aktivt tar del i eventuell evaluering og 
forskning i kjølvannet av programmet, og dermed har mulighet til å bidra til å bringe 
mer kunnskap om intervensjon og praksis omkring overdoseproblematikk. 
Kunnskapsgrunnlaget som er redegjort for tidligere i oppgaven vitner om at slik 
forskning sårt trengs. For ansatte på P22 kan man tenke seg at programmet også øker 
bevisstgjøring på overdose som problem og at det kan virke motiverende og 
meningsfullt å gjøre noe også for de som ikke klarer seg gjennom oppholdet og som til 
nå har hatt ingenting å tilby. 

4) Programmet er finansielt lite ressurskrevende, da det består i hovedsak i opplæring og 
informasjon uten å måtte ansette flere. Materielle kostnader må sies å være minimale, 
og hos brukergruppen kan den vinne mange leveår, samt signifikant morbiditet og 
byrde på helsevesen ved overdose som ikke fører til døden. Ikke minst kan den holde 
en bruker i live lenger og på den måten øke sjansen for å bli rusfri. 

5) Gitt at programmet tilpasses, besitter institusjonen kompetanse og personell som med 
enkle ressurser læres opp til å utføre alle deler av intervensjonen. 



6) Implementering av programmet betyr også implementering og bruk av PDSA-metode, 
noe som ikke bare kan gi kvalitetsforbedring av dette prosjektet, men kan også brukes 
på andre deler av institusjonens virksomhet.  

7) Endelig er det lite sannsynlig at tiltaket kan føre til skade for brukeren. 

  



4 Tiltaket 
4.1Prosessen  

4.1.1. Hensikten med prosessen (Plan)  

Prosjektet vårt vi liket med pasientsikkerhetskampanjen gjennomføres og struktureres etter 
PDSA-metoden. Retningslinjene mot overdose fra pasientsikkerhetsprogrammet ble tilpasset 
P22. Deretter ble det utarbeidet struktur-, prosess og resultatindikatorer for og kvalitet sikre 
prosedyren ved implementering av valgte tiltak i institusjonen. Det er ønskelig at 
tiltakspakken integreres i de daglige rutinene som allerede foreligger i institusjonen da 
prosjektet trolig vil møte mindre motstand og at implementeringen både vil være lettere og 
raskere å gjennomføre slik at sluttresultatet står som en varig endring. 

Som nevnt innledningsvis er dette prosjektet basert på 0 visjonen fra 
pasientsikkerhetskampanjen. Prosjektvisjonen vi har formulert for P22: 

-  det skal ikke skje overdosedødsfall etter utskrivelse fra (institusjonen) P22 - et tapt 
liv, er et for mye!  

Visjonen skal brukes og gjentas for alle ansatte hele tiden!  Hensikten med 0 visjonen er å gi 
de ansatte et eierforhold gjennom å bevisstgjøre viktigheten av prosjektet.  

Prosjektet inneholder 4 tiltak som skal iverksettes for å nå målsetningen om forebygging av 
overdosedødsfall. Disse er: å gi informasjon med informasjonskort, HLR opplæring, 
utarbeidelse og bruk av kriseplan og sikre kritiske elementer av informasjon ved utskrivelse. 
(Se figur 8). 

Tabell 2: Prosjektets retningslinjer               Figur 8. Retningslinjene til implementering. 

Prosjektets retningslinjer  
Punkt 1: Informasjon om overdosefare 
Overdosekort innen 2 dager og informasjon 
som følger nasjonal veileder for 
overdosefare. 
Punkt 2: Risikovurdering og kriseplan 
Innen 2 dager kartlegger primærkontakten 
pasientens overdoserisiko og utarbeider en 
tilpasset/individuell kriseplan. 
Punkt 3: HLR-opplæring 
HLR-opplæring innen 7 dager, i form av 
gruppeundervisning. 
Punkt 4: Kvalitetssikring av informasjon ved 
utskrivelse 
Ny samtale med fokus på nasjonale 
informasjonsveileder, og påminnelse av 
overdosekortet og kriseplanen 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Tiltak (Do)   

Prosedyren organiseres etter: 

-Systemaktører: ansvarsfordeling, kartlegging av roller. 

-Kommunikasjonskanaler:   

Personalrettet: opplæring av ansatte i HLR, overdosefare, evalueringsmøte 

Pasientrettet: (retningslinjene: utdeling av informasjon, lage kriseplan, HLR-
opplæring) 

- Skriftlig struktur 

Praktisk arbeid/ materiell-innhenting, organisering av kurs, utdeling av materiell 

Materiell:  kurs-materiell, veiledningshefte, registreringsskjema, journal-mal. 

4.2.1 Retningslinjene til prosjektet 

1) Informasjon: 
Innen 2 dager etter innkomst på P22 skal pasienten gis overdosekort (se figur 1) og 
informasjon om overdosefaren etter utskrivelse som følger informasjonsveilederen utviklet i 
sikkerhetskampanjen (se vedlegg). Samtalen skal gjennomføres av pasientens primærkontakt.  

 

Figur 8. Overdosekort fra nasjonal sikkerhetskampanjen. 

  

2) Overdoserisiko og kriseplan 
I samme møte som det gis informasjon, (innen 2 dager etter innkomst) kartlegger 
primærkontakten pasientens overdoserisiko og utarbeider en tilpasset kriseplan slik at 
pasienten vet hva han/hun skal gjøre, og hvem som kan kontaktes for bistand ved en eventuell 
kritisk situasjon. Individuell risiko vurderes ut i fra ulike sårbarhetsfaktorer, se figur 9.  

 



Figur 9. Kartlegging av pasientens overdoserisiko. 

 

3) Opplæring i HLR 
Innføring av gruppe-undervisning i HLR-opplæring innen x dager/ én uke. Felles HLR 
opplæring én gang i uken 

4) Kvalitetssikring ved utskrivelse/Sikring av kritiske elementer ved utskrivelse 
Ved utskrivelse skal en ny samtale gjennomføres med påminnelse om innholdet i 
overdosekortet og elementene i kriseplanen. Pasienter som ikke har vert lenge nok til å ha 
primærkontaktsamtale gis overdosekort og informasjon etter retningslinje 1. 

4.3 Bakgrunn for retningslinjene 

Punkt 1. 

Med grunnlag i kunnskap om overdosefare nevnt innledningsvis, har det vist seg at 
toleransegrensen for rusmiddelbruk er sterkt redusert i intervallet 5- 10 dager etter 
avholdenhet. Det er i dette tidsintervallet brukerne har høyest risiko for overdosedød. Fordi 
toleransegrensen er individuell og avhengig av hvilket stoff som inntas, kan det for enkelte  
ta enda kortere tid før dosen som ble inntatt før avrusning er dødelig38. 

Med fare for at brukeren avbryter oppholdet på P22 for eksempel etter et par dager, vil det 
derfor være mest hensiktsmessig med tanke på effektiv forebygging å gi informasjon om 
overdosefare så tidlig som mulig etter innkomst. I tillegg vil det være mulig å tilby dette til 
gruppe en som overføres til ny institusjon etter kort tid. 

Punkt 2. 

Det er derfor også mest hensiktsmessig at brukeren i samme seanse får kartlagt sine 
sårbarhetsfaktorer i forhold til misbruket slik at det utarbeides en kriseplan som bruker er 
bevisst for både å forebygge «sprekk», samt ha tiltak in mente ved en eventuell krise i forhold 
til overdose. Primærkontaktsamtale er allerede etablert struktur hos p22 som sikrer at 
samtalen blir gjennomført.  

Punkt 3. 

HLR-opplæring bidrar til visualisering av budskapet i overdosekortet, samt muligheten og 
kunnskapen til å redde liv.  

Kartlegging av pasienten sårbarhet og individuelle risikovurdering på P22 
 
-Pasientens perspektiv på egne vansker i forhold til tidligere rus-historie, endringer eller utvikling av rusvaner, 
blandingsmisbruk, «sprekk», utfordrende livssituasjon (sosioøkonomisk bakgrunn, foreldreansvar) 
-Aktuelle risikosituasjon for pasienten: manglende støtte, økt stressnivå, lett tilgang på rus, sosial 
omgangskrets. 
-Pasientens håndtering av risikosituasjoner: endre livsstil, holde avstand fra rusmiljø og rusmidler, fysisk og 
mental trening for å forebygge «sug», erstatninger for rus (hobby/sport), søke hjelp og støtte, motivasjons-
behandling: påminne seg om negative side ved rus og positive aspekter ved avhold, kjennskap til overdosekort. 
-Håndtering av tilbakefall: oppsøke institusjon, rehabilitering, overdosekort. 
-Håndtering av krisesituasjon: ringe 113, HLR 
 



Punkt 4. 

Det gis påminnelse om overdosefare ved utskrivelse for å sikre at budskapet er mottatt og 
forstått. Dette gir også repetisjon av kunnskapen og kan dermed huskes bedre. 

Punktet time i hånden fra nasjonalkampanjen er utelatt da dette er praktisk vanskelig å 
gjennomføre for P22. På P22 tilbys det ingen time til oppfølging da institusjonen ikke har 
kontakt med bruker etter endt opphold. Dette er en institusjon for avrusning hvor det i 
hovedsak fokuseres på motivasjon.  

4.3 Foreslått endring i pasientforløpene ved P22 

Det er i dag tre forskjellige utskrivningsforløp etter oppholdet på P22. (se tabell) 

Gruppe 1. Hoveddelen av pasientene: Pasientene blir overført til annen institusjon i påvente 
av behandling. De følges da til et nytt sted ofte med tilsyn som journalføres etter utskrivelse 
fra P22. Disse får per i dag ikke informasjon om overdosefare.  

Gruppe 2(kun for menn): Pasientene blir overført til Motivasjonsavdelingen på P22 og følger 
en prosedyre for overflytning. Disse får per i dag ikke informasjon om overdosefare.  

Gruppe 3: Pasientene avbryter oppholdet på P22 med frivilje før endt 7 dager. Da skal 
informasjonen om overdosefaren gjøres. Disse skal gis informasjon i følge prosedyre, men 
uklar praksis per i dag. 

4.3.1Ny utskrivningsprosedyre på P22 

Vi ønsker å tilby tiltakspakker til alle 3 pasientgrupper, i ulik/gradert form. (se tabell 3) 

Tabell 3: Utskrivingsprosedyrene på P22 og forslag til endringer/ ny tiltakspakke 

 P22 i dag  P22 ny utskrivningspakke/ forløp 
Gp1: avrusingsavdeling, blir 
overført til institusjon 
 

Ingen informasjon om overdosefare 
 

Informasjon + kriseplan (punkt 1 
og 2) +/-HLR 

Gp2: motivasjonsavdeling (tilbud 
for voksne menn) 
 

Ingen informasjon om overdosefare 
 

Totalpakke (punkt 1-4): 
informasjon + HLR + kriseplan + 
kvalitetssikring ved utskrivelse 
 

Gp3  avslutter /dropper ut før 
endt 7 dager 

Informasjon om overdosefare 
 

Totalpakke (punkt 1-4): 
informasjon + HLR + kriseplan + 
kvalitetssikring ved utskrivelse 

 

4.3.2 Bakgrunn for utskrivningsprosedyre (tilbudene) for de forskjellige gruppene: 

Det er viktig å inkludere gruppe 1 i prosjektet også, da de også er en disponert gruppe for 
overdoserisiko og vi ønsker å sørge for at disse også vil kunne få en opplæring i 
overdoserisiko og møte med primærkontakt med utarbeidelse av kriseplan (innen 2 dager). De 
følger en annen utskrivelse ved at de overføres på annet institusjon innen kort tid, dermed blir 
det vanskelig å sikre dem HLR opplæring innen den dato. I tillegg vil disse motta en annen 
oppfølging med flere av disse elementene ved den nye institusjonen.  



Vi ønsker likevel at pasientene i denne gruppen også vil kunne gå på HLR kurs avhengig av 
lengde på oppholdet, men dette blir åpent tilbud. 

Overdoseinformasjon for alle disse gruppene inngår allerede i P22, men er ikke en etablert 
struktur. Ved å legge overdoseinformasjon og kriseplan som en bolk ved innskrivelse av 
pasientene i et journalnotat og konkret arbeidsbeskrivelse, vil dette føre til en etablert struktur 
hos P22.  

Brukere som inngår i gruppe 2 og 3 derimot har ikke noe slags form for «sikkerhetsnett» etter 
P22 og kan forlate institusjonen når toleransegrensen er lav og risikoen for å dø av overdose 
er høyest. Det er derfor nødvendig at disse brukerne blir gitt totalpakken med 
overdoseinformasjon. 

 

4.4. Aktører  

Forslag til systemaktører:  

Det defineres en tydelig ansvarsfordeling av arbeidsoppgaver for gjennomføring og 
oppfølging av prosjektet hos øvrig personell med klart definerte roller i alle aktuelle ledd 
(dagligleder, avdelingsleder, prosjektleder, sykepleieransvarlige, prosjektgruppe og øvrige 
personell på P22). Det skal settes av tid til møter (styremøte, evalueringsmøte, prosjektmøter). 
De ansatte vil med dette få et eierforhold til kampanjen slik at felles ansvarsfraskrivelse blir 
unngått.  

Et ”prosjektkompendium” skal utarbeides med det formål å samle prosjektbeskrivelse, faglig 
relevant bakgrunnskunnskap, samt arbeids-instrukser. Dette er viktig for å sørge for at alle 
involverte forstår organiseringen og arbeidsfordelingen i prosjektet. 

- Daglig-leder: Prosjektet vedtas og forankres i ledelsen. Disse har overordnet 
kontroll over implementering av prosjektet. Kontroll av prosjektet gjøres gjennom 
daglig-leder. 

- Avdelingslederen: hovedansvar for implementering, fremdrift og evaluering gis 
til avdelingslederen. Avdelingsleder rapporterer fremgangen til daglig leder. 

- En arbeidsgruppe /”prosjektgruppen” bestående av relevante fagansatte: 2 
fagansatte, sykepleiefaglig ansvarlig og avdelingsleder. Disse nøkkelpersonene 
står for gjennomføring av prosjektet med opplæring av øvrige ansatte og løpende 
evaluering av prosjektet. Prosjektgruppen utarbeider skriftlig informasjon og 
planlegger opplæring/kursing av ansatte, samt utarbeider forslag til endring. 
Prosjektgruppen bruker kompendiet som følger PDSA metodikk. 

- Sykepleier har spesielt ansvar for HLR-opplæringen av personalet og av 
pasientene, samt innhenting og gjennomgang av registreringsskjema dvs. 
registrering av sjekklistene på data fra «sjekkliste-boksen». Resultatet fremlegges 
til arbeidsgruppen. 

- HLR-opplærte ansatte vil også kunne benyttes i HLR-opplæring av pasientene. 
- én fagansatt fra arbeidsgruppen har ansvaret for opplæring av hele personalet i 

overdose-risiko i henhold til informasjonsveileder fra pasientsikkerhetskampanjen 
og håndtering av overdose med naloksone, gitt at dette innføres på P22. 



- én fagansatt fra arbeidsgruppen har spesielt ansvar for opplæring av 
primærkontakter dvs. «kvalifiserte» om arbeidsoppgave i forbindelse med 
overdosekort og kriseplan.  

- «Kvalifisert» personell vil bli opplært til å være kompetente til å utføre 
oppgavene som primærkontakt dvs. informere om overdoserisiko og utarbeiding 
av risikoplan. 

- Alle ansatte må forstå og være trygg med innholdet i retningslinjene og kunne 
følge utskrivningsprosedyrene.  

Figur 10. Illustrasjon av ansvarsfordeling i prosjektgruppen. 

 

4.5. Kommunikasjonskanaler 

- Allmøte benyttes i stiftelsen av prosjektgruppen, med internvalg av roller. 
- Styremøte: Avdelingsleder gir prosjektoppdateringer i form av en kort rapport til 

daglig leder i etterkant av prosjektgruppemøte. 
- Prosjektmøter vil være nødvendig for å kommunisere målet og betydningen av 

prosjektet internt i prosjektgruppa; og for å kartlegges og organisere de 
nødvendige ressurser/midler/materiell for gjennomføringen av prosjektet. 

- Evalueringsmøte: Prosjektgruppen møter gjerne 1 gang i måneden for 
statusgjennomgang og evaluering: ”evalueringsmøte”. Her vil resultatet fra 
registreringen rapporteres av sykepleieransvarlig (som har ansvaret for registrering 
av sjekklistene). 

- Et kompendium ”prosjektkompendium” utarbeides der formål, 
prosjektbeskrivelse, faglig relevant bakgrunnskunnskap, samt arbeids-instrukser 
samles. 

- Avdelingsleder oppretter kontakt med Pasientsikkerhetskampanjen sentralt og 
har løpende kontakt med denne.  Detter er viktig for å sørge at P22 er oppdatert i 
forskningen.  

- Informasjons- og HLR-kurs for ansatte/personalet: opplæringskurs for 
personell i HLR og overdoserisiko samt håndtering av overdoserisikosituasjon 
med naloxone. 

Prosjekgruppe 

Avdelingsleder/prosjektansvarlig Sykepleier 

 ansvar for HLR opplæring 

Fagansatt 

Ansvarlig for opplæring av 
personalet i overdoserisiko og 

håndtering av overdose 

Fagansatt 

Ansvarlig for opplæring av 
“primærkontakter” med bruken 
overdosekort og utarbeidelse av 

kriseplan 



- Kvalifiseringskurs av primærkontakter: kurs i sertifisering/kvalifisering av 
primærkontakt henhold til retningslinjene. 

 
4.6 Skriftlig struktur:  

- Journalmaler ved innkomst, primærkontaktsamtale og utskrivning skal inneholde 
punkter der overdoseprosjektet adresseres (se egen figur med forslag). 
Registreringsskjema/ «sjekkliste» ved utskrivelse, (se egen figur med forslag)  

- «Sjekklisteboks» på avdelingen der sykepleieransvarlig kan finne de utfylte 
skjema til evaluering. 

- Arbeidskontrakt: Arbeidsoppgaver for de ulike ansatte føres i 
arbeidsbeskrivelsen til den respektive ansatte og er bindende for arbeid ved 
institusjonen. 

- Prosjekt-kompendium: en ressurs som gis til hele personalet og holdes oppdatert 
ved endringer. Avdelingsleder fører endringer i dette. 

- HLR-sertifisering av opplærte. 
- Kvalifiserings-bevis av primærkontaker: sertifikat utdeles ved gjennomgått 

opplæring som primærkontakt med ”prosjektkompetanse”.  
 

4.7 Målinger (Study) 

4.7.1 Prosessindikator-variabler og forslag til struktur. 

Prosjektet behøver kvalitetssikring. Dette kan gjøres ved bruk av journalføring i standardiserte 
journal-maler (se egen figur), og bruken av sjekkliste i form av ”flyer” ved utskrivelse (se 
egen figur 11 og 12). Dette gjøres for gruppe 2 og 3 som får en totalpakke dvs. inkluderer 
kvalitetssikring ved utskrivelse.  

Journalmalen danner grunnlag for sjekklisten som er den egentlige prosess-indikatoren. 

1) Journal-malen bestående av totalt 6 punkter, inkluderer punkter ved primærkontakt, 
etter HLR kurs og utskrivelse og fylles ut etter hvert som prosedyrene (i 
retningslinjene) blir utført av primærkontakt og av ansvarlige ved utskrivelse. 
 

2) Sjekklisten inneholder 5 punkter og fylles ut av ansvarlige for utskrivelsen eller av 
pasienten selv i samarbeid med ansvarlige. Sjekklisten skal deretter legges i 
”sjekkliste-ved-utskrivelse”- boksen.  
 



Figur 1. Eksempel på punktvist innhold i elektronisk journalmal for P22. 

 

 

Figur 12. Eksempel på sjekkliste ved utskrivelse fra P22 (gruppe 2 og 3). 

 

 

4.7.1 Kvalitetsindikatorer og forslag til struktur. 

Kvalitetsindikatorene inndeles etter struktur og prosess (se figur 13). Struktur-indikatorene 
defineres for p22 og danner «sjekkliste» for at strukturen rundt selve tiltakene skal være i 
orden. Dette skal også brukes til å evaluere strukturen.  

 

I journalen skal det krysses av på følgende punkter etter hvert som alle «steps» blir fullført: 

I innkomstjournal: pasienten er aktuell for tiltaket (GHB /opiat-bruker): Ja/Nei. 

Ved primærkontakt (signatur og dato): 

� Pasienten er grundig informert om fare for overdose henhold til nasjonal informasjonsveileder og har 
mottatt kopi av denne innen 2 dager etter innkomst.  

� Pasient har mottatt overdosekort 2 dager innen innkomst og forstår/bekvem med innholdet. 
� Det er utarbeidet en individuell/tilpasset kriseplan som pasienten som pasienten har fått med seg og som 

han er fornøyd med. 
 

HLR-kurs (signatur og dato): 

� Pasienten har vært på HLR-opplæringskurs og føler at han har mestret/seg bekvem med dette. 
 

Ved utskrivelse (signatur og dato): 

� Alle  3 tiltak er gjennomført ved utskrivelse. 
a) Pasienten er påminnet om overdosekortet 
b) Pasienten er påminnet om sin individuelle kriseplanen 
c) Pasienten er påminnet om overdosefare i henhold til informasjonsveileder. (fokus på dette) 

               
 

Sjekklisten ved utskrivelse, gruppe 2 og 3(?)                                                        /100 poeng       

 

� Er pasienten grundig informert om fare for overdose henhold til nasjonal informasjonsveileder og har 
mottat kopi av denne innen 2 dager etter innkomst? (20 poeng) 

� Har pasient mottatt overdosekort 2 dager innen innkomst og forstår/bekvem med innholdet? (20 poeng) 
� Har pasienten vært på HLR-opplæringskurs og føler at han har mestret/seg bekvem med dette? (20 

poeng) 
� Er det utarbeidet en individuell/tilpasset kriseplan som pasienten som pasienten har fått med seg og som 

han er fornøyd med? (20 poeng) 
� Er flg. 3 tiltak gjennomført før utskrivelse? (20 poeng) 

d) Pasienten er påminnet om overdosekortet 
e) Pasienten er påminnet om sin individuelle kriseplanen 
f) Pasienten er påminnet om overdosefare i henhold til informasjonsveileder. (fokus på dette) 

 

   

 

 



Figur 13. Kvalitetsindikatorene ved prosedyren. 

 

4.7.1 Tidsramme 

Varighet for innføring av prosjektet er avgrenset til 6 kalendermåneder. Denne tidsperioden 
utelukker sommerferie, juleferie hvor personellet ofte består av vikarer; personell med 
manglende erfaring eller behov for opplæring. Dette tidsperspektivet forsikrer kontinuitet og 
synes også å være tilstrekkelig for å kunne komme med opplæring og evaluering, samt kort 
nok for å fremme nye endringer etter forløpt tid. 

4.7.1 Evaluering av indikatorene 

Hele prosjektet vil evalueres etter endt prosjekt. I tillegg vil det være månedlige evalueringer 
som vil gi innsikt i prosjektets forløp og månedlige variasjoner. 1 måned regnes som et 
tilstrekkelig tidsrom for å kunne foreta evaluering. 

Alle sjekklister fra «boksen med sjekklister» registreres og lagres i datasystemet Excel med 
passende Excel-mal med grafisk fremstilling av resultatet, slik at resultatet på en oversiktlig 
måte kan fremstilles og tolkes ved evalueringsmøte hver måned (se figur 14), etter 6 måneder 
(se figur 15 og 16). 

 

Struktur-indikatorer 
•Definerte roller/ arbeidsgruppe 
•Standardisert HLR-opplæringskurs 
•Standardisert brosjyre/ informasjonsveileder 
•Standard/definert informasjonskort 
•Standard/definert kriseplan 
•Standard/definert sjekkliste 
•Arbeidsprogram med definert frist for møter 

Prosess-indikatorer 
•Informasjon til pasientene med overdisekort 
•Gjennomføring av HLR-kurs/opplæring 
•Informasjonsgjennomgang av kriseplan 
•Sikring av kritiske elementer ved utskrivelse 
•Fylle ut sjekkliste og registrering i datasystem 



Figur 14. Eksempel på grafisk fremstilling av andel punkter i sjekkliste fylt ut for hver enkelt pasient i 
tidsrommet fra 01.01.15- 01.02.15 (Månedlig-evaluering). 

 

Figur 15. Eksempel på grafisk fremstilling av andel punkter i sjekkliste fylt ut for hver enkelt pasient i 
tidsrommet fra 01.01.15- 01.02615 (evaluering etter endt prosjekt). 

 

 

Figur 16. Eksempel på variasjon i gjennomføringen av tiltakspakken, og med en positiv utvikling. Hvert enkelt 
punkt viser en pasient og skåringsresultat.  
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4.8 Resultat (Act)  

Etter at prosjektet er implementert og prøveperiode er endt, vil skåringsresultatene evalueres 
og danne grunnlag for resultatet. Et viktig formål er at PDSA-metoden fortsetter. Resultatet 
vil vise om det er behov for ytterligere justeringer eller mer omfattende endringer. 

P22 skal også opprette kontakt med Pasientsikkerhetskampanjen sentralt slik at resultatene 
kan innlemmes i det sentrale registrert via «Extranett» og derved bidra til det samlede 
resultatet i kampanjen. P22 vil likeledes gjennom sentral deltagelse gi et bidrag til fremtidig 
forskning på rusmiddelfeltet, hvilket kan benyttes som et incitament til motivasjon og 
reduksjon av motstand mot kampanjen hos de ansatte. 

En viktig del i kommunikasjonen med P22 vil gå på at dette punktet følges og at prosjektet 
ikke legges ned eller regnes som fullført. Tiltakene som foreslås, samt arbeidsmetode 
innlemmes og fortsetter på ubestemt tid til evt. Forskning eller sentrale aktører fraråder 
tiltakene. 

  



5 Diskusjon og konklusjon 
5 Diskusjon og konklusjon 

Som nevnt tidligere innledningsvis har Norge et høytstående overdosedødsfall i forhold til 
andre land i Europa, og har den høyeste andelen overdosedødsfall blant de skandinaviske 
landene. . Fire av fem overdosedødsfall i Norge er forårsaket av opioidinntak med sprøyte, 
ofte i kombinasjon med benzodiazepin og/eller alkohol ofte etter avbrutt rus-behandling eller 
utskrivelse fra institusjon. En stor andel av overdosedødsfallene i Norge skjer etter frafall 
from rus-behandling eller etter utskrivelse fra institusjon. Dette førte til at Helsedirektoratet 
gjennomført femårig nasjonal overdosestrategi med mandat fra stortinget i 2013, dette er for å 
styrke forebyggende arbeidet i allerede eksisterende tiltak. Meningen med det er å redusere 
antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon. Håndtering av ruspasienter er en 
krevende pasientgruppe både å gjøre studier på og å hjelpe  

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Pasientsikkerhetskampanjen” I trygge hender 24/7” som 
er igangsatt for å redusere antall overdosedødsfall etter utskriving fra rusinstitusjon. 
Pasientsikkerhetskampanjen tilbyr tiltakspakker med enkelte viktige tiltak som man mener vil 
kunne være med på å redusere antall pasientskader og overdosedødsfall. Tiltakspakken er 
først og fremst beregnet for personer som misbruker opioider og GHB. Oppgaven prøver å 
skissere en implementeringsstrategi for Pasientsikkerhetskampanjen” I trygge hender 24/7” på 
Stiftelsen P22.  

Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget viser relativt bred dokumentasjon av risikofaktorene 
for overdose, men lite forskning av god kvalitet om effekten på selve tiltakene i prosjektet. 
Både etiske og metodiske begrensinger vanskeliggjør slik forskning. Enkeltstudier indikerer 
likevel på at brukere som er opplært i basal HLR utfører dette i møte ved overdose. Man 
tenker seg likevel at tiltakene ikke volder skade på brukere og at innføringen gir mulighet til 
evaluering og forskning i fremtiden. 

Institusjonen P22 har en stor andel av opiat-misbrukere, dermed mange som er aktuelle for 
tiltaket. Institusjonen besitter også ansatte med ulik kompetanse. Prosjektet er organisert i 
tiltakspakker for de ulike pasientløpene ved institusjonen. Hensikten har vert å gi så mye av 
innholdet i «I trygge hender 24/7» på tross av usikre avrusningspasienter med uforutsibare 
pasientfoløp. For at en slik implementering skal ha suksess må alle forstå alvorlighetsgraden i 
problemet og derfor hvor viktig det er å gjøre tiltakene. Prosjektet fordrer at alle de ulike 
faggruppene er kompetente og motiverte til å kunne gjøre de ulike intervensjonene under 
ledelse en hovedansvarlig leder, en prosjektgruppe og medarbeider for prosjektet og særskilt 
tid avsatt til å gå gjennom resultatene for hver pasient. 

Vi har det i mente «Siden P22 er en liten institusjon som kun har kontakt med pasienten under 
oppholdet slikt at det var viktig for oss at» at implementeringsstrategi og forbedringstiltakene 
skulle være enkle, realistiske, økonomisk akseptabel og lett å gjennomføre samt ikke for 
ressurskrevende. Tatt dette i betraktning ekskluderte vi time i hånden, som er umulig å 
gjennomføre på p22. Vi bestemte oss for heller å fokusere på tiltak som er mulig å gjøre før 
pasienten utskrives. Et viktig moment for oss har vert å innføre struktur som gjør det mulig 



for institusjonen at tiltakene blir utført og i hvilken grad. Et kontrollsystem med 
prosessindikatorer som innbakes i den obligatoriske journalføringen, samt forslag til andre 
strukturendringer er utarbeidet slik at disse må gjennomgås månedlig. Vi tror også at ved å 
holde jevnlige tverrfaglige informasjonsmøter, hvor det faglige grunnlaget blir gjengitt vil 
sikre at oppgavene gjøres riktig. Målet her vil være at enhver ser hvilken bestemmende plass 
deres arbeidsoppgaver har i det store bildet. Derfor er det spesielt viktig ved en gjennomføring 
av dette prosjektet likevel å sørge for en jevnlig oppdatering på disse feltene slike at 
personalet ikke glemme sine rolle, noe som var tilfelle under pilotprosjektene i Oslo.  

5.3 Motstand mot endring 

Vi tror at det vil gå greit å involvere medarbeidere på forskjellige nivå, fordi prosjektet krever 
lite kunnskap kan sykepleiere og andre helsefagarbeidere med få ressurser kan læres opp. En 
av utfordringene eller hindring slik vi ser det, vil være å klare å motivere alle de involverte. 
Vår kontakt med institusjonen viser en generell lav bevissthet om overdose som fenomen. 
Jevnt over var det mangel på elementær kunnskap både om overdosemekanisme og risiko for 
overdose. Svært få visste at avrusning fører til økt overosefare. Praksisen om informasjon om 
overdosefare når brukere forlot institusjonen var også mangelfull både i skriftlige/formelle 
rutiner og praksis. Den største hindringen mot endring vil da bli å skape en bevissthet om 
alvorligheten av problemet og det første man bør ta tak i. Dette tilsvarer Kotters første punkt 
for endring av en organisasjon; «Establishing a sense of urgency»39 

Noen av de involverte vil kanskje oppleve en eventuell ekstra belastning knyttet til prosjektet. 
Nye kunnskap skal læres, ny struktur skal innføres og nye arbeidsoppgaver skal utføres. Det 
er generelt kjennskap at mange sykepleiere og andre helsefagarbeidere allerede mange 
oppgaver på post. De ville ikke forundre oss hvis nye oppgaver som dette således bli møtt 
med en betenkelighet.  Det er også generelt kjennskap at mennesker av karakter, er noe 
henimot villig til forandring. . Dette kan i verste fall sykemeldinger eller oppsigelser. I en slik 
endringsprosess må man ta høyde for denne ekstrabelastningen. Det er viktig at man har 
møter og har forståelse for og evt. Stress og frustrasjon som kommer for ansatte og ivaretar 
personlige utfordringer blant ansatte som måtte avdekkes. 

Det fine med prosjektet er at det ikke bare gir mulighet for å avdekke mangler og feil, men 
også at det gir en konkret tilbakemelding på seier. Tallene fra prosessindikatorene er en 
mulighet til å feire, gjerne med gode eksempler fra arbeidet som har blitt gjort2. 

Videre er det viktig at både struktur og innhold er fleksibel. Strukturen skal sikre at 
informasjonen er riktig og systematisk gitt, men bred nok til at ansatte kan gjøre dette til sitt 
eget og formidles gjennom personlig stil. Tvert imot bør ansatte oppfordres til å være kreative 
utvikle måter dette kan gjøres best mulig på3. Man bør jobbe for at slike erfaringer de ansatte 
gjør seg underveis bør utveksles og at ansatte kan selv observere og evaluere hverandre i 
måten man for eksempel utarbeider en kriseplan. Forslag til endringer må også høres på fra de 

2 Jf. Kotters sjette punkt 
3 Jf. Kotters femte punkt 

                                                            



som i det daglige utfører disse og kjenner der foten trykker. Slike forslag må tas systematisk 
vare på og gjennomgås i prosjektgruppen. 

5.3 Fordeler og ulemper ved å innføre prosjektet. 

Det kan også diskuteres visse ulemper eller argumenter mot ved å innføre tiltakspakken på 
avdelingen. Hypotetisk sett er det en mulighet for økt rusbruk etter utskrivelsen dersom 
pasientene tolker informasjonen de har fått dithen at de nå i større grad er «trygge» mot 
dødelig overdose. Dette har ikke vært et problem ved de 3 stedene hvor pilot programmet har 
vært innført. En studie med naloxon utdelt blant viste tvert imot mindre heroinbruk 40.  

Man kan også tenke seg at en implementering av tiltakspakken vil øke overveiende interesse 
for tiltakspakken som har dokumentert effekt på bekostning av fungerende eksisterende tiltak. 
Substitusjonsbehandling har vist å senke mortalitet blant rusmisbrukere23. En konsekvens 
ville da vert å føre flest mulig pasienter over i substitusjonsbehandling. Dette er et etisk og 
politisk spørsmål som ikke forskningen bør svare på. Videre er det ikke alle brukere som 
ønsker slik behandling, og det vil ikke løse overdoseproblemet en gang for alle. For eksempel 
er det er utenkelig å substitusjonsbehandle sentralstimulerende midler, GHB og alkohol.  

Ikke-medikamentelle overdosetiltak bør heller ikke stå i veien for effektiv administrering av 
naloxon i en overdosesitusasjon. Forsøk med brukeradministrert naloxon viser lovende 
resultater både i forhold til trygghet og effektivitet og nylig blitt anbefalt av WHO41  er under 
utprøving i et pilotprosjekt i Oslo og Bergen42. Desto mer graverende er det da at P22 selv 
ikke har naloxon tilgjengelig på sin avdeling. Vi finner ingen plausibel årsak til at dette ikke 
skulle vere tilstede ved institusjonen. Tvert om bør man undersøke om P22 selv kunne dele ut 
naloxon til sine brukere.   

 Det kan også tenkes at det økte fokuset på dette temaet går på bekostning av andre tiltak ved 
institusjonen. Det å bli helt rusfri og rehabilitert er den endelige løsningen på 
overdoseproblemet. Vi tror likevel at dette prosjektet vil virke i synergi med det eksisterende 
arbeidet. Både økt bevissthet vil motivere ansatte til viktigheten av arbeidet. Som er nevnt 
tidligere oppleve brukere omsorg og økt utrusting gjennom tiltakene. Spesielt interessant er 
artikkelen av Seal og kolleger 40 som viste mindre heroinbruk hos de som fikk utdelt naloxon. 
Det er da plausibelt å anta at dette er med på å øke selvrespekt og mestring hos brukere og at 
dette kanskje kan smitte over på andre områder i livet. 

Vi mener likevel at de gevinstene både med hensyn til pasientens helse og 
mestringsopplevelse ved å kunne tiltakspakken som HLR, er langt større enn de negative ved 
et slikt prosjekt. Vi har ingen grunn til å tro at prosjektet er farlig for brukerne, at det er 
urealistisk krevende å implementere. Det kreves kun enkel opplæring av ansatte og de 
økonomisk utgiftene tror vi er neglisjerbare. Dessuten er tiltakspakken nå blitt en nasjonal 
retningslinje som er tenkt brukt i alle rusinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, nettopp fordi 
overdosedødsfall er ett stort problem i landet. Deltagelse i «I trygge hender» vil også kunne gi 
mulighet til mer kunnskap for denne pasientpopulasjonen og i fremtiden danne grunnlag for 
enda bedre behandling. Vi vil derfor anbefale P22 å innføre prosjektet. 
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