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FELLES LEDELSESSYSTEM 

Virksomhet: Psykisk helse- og rustjenester 

Avdeling: Fleksible ambulante tjenester 

 
Navn på prosedyre/rutine: 

 
Varsling om forhøyet overdose- og/ eller 

helsefare 

Sist endret/erstatter: 

Prosedyre eier: Virksomhetsleder Tor Erik Befring 

Sist endret av: bente.hildre@asker.kommune.no 
   

 
 
Rutinen skal evalueres ved utgangen av strategiperioden til den nasjonale overdosestrategien 2017. 

 

Innspill til rutinen meldes til virksomhetsleder i virksomhet for psykisk- helse og rustjenesten eller til 
mellomledere ved de ulike avdelingene. 

 
 

 
1. FORMÅL 

Sikre at brukere gis informasjon om endringer i rusmidler/narkotika/ medikament som medfører 

forhøyet overdose/helsefare. 

Rutinen omhandler varsling av endringer i inntaksmåte, type narkotika eller situasjon som 
medfører forhøyet overdose/ helsefare i en begrenset periode. 

 
2. MÅLGRUPPE 

Brukere av rusmidler som kan medføre overdoser og/eller økt helsefare  

 

3. REFERANSER 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Prop. 15 S. 

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017- IS- 0418 «Ja visst kan du bli rusfri- men først må du 

overleve» 

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne IS- 2076 «Sammen om mestring» 

 

4. GRUNNLAGINFORMASJON 

Narkotikadødsfall eller overdosedødsfall er et alvorlig helseproblem i Norge. Nasjonal 

Overdosestrategi 2014-2017- IS-0418, «Ja visst kan du bli rusfri- men først må du overleve» ble 

lansert 2014. Det er opprettet et kommunenettverk for de mest belastede kommunene og Asker 

kommune er en del av dette nettverket. En av målene for strategien er å myndiggjøre brukerne. 

Brukerne må gis redskaper til å agere og ha tro på at egen innsats er mulig for å forhindre 

dødsfall.  Informasjon og kunnskap om endringer i rusmidler/narkotika/ medikamenter som 

medfører forhøyet overdose/helsefare er nyttig i denne sammenhengen. 

  

 

 

 

 

5. BEGREPSAVKLARING 

Med bruker i risikosonen menes en person som inntar (injiserer), type rusmidler (Opioider, alene 

eller i kombinasjon med andre sentraldempende medikamenter/illegale rusmidler. Risiko for 

overdose er forsterket ved kriser, ved overgang fra institusjon til egen bolig, etter 
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fengselsopphold, etter avsluttet LAR-behandling og ved pauser i rusbruk, betennelsestilstander 

og ellers dårlig somatisk helse. 

 

6. ANSVARLIG 

Virksomhetsleder har ansvar for: 

 At rutine foreligger, utvikles og vedlikeholdes. 

 Å fremme fokus på overdoseforebyggende arbeid i virksomheten. 

 Sikre at virksomhetens arbeid med forhøyet overdose- og/ eller helsefare blir koordinert. 

 

Mellomleder har ansvar for: 

 Hovedansvar for å tilrettelegge for at rutinen om varsling implementeres i avdelingen. 

 Å påse at alle på avdelingen har kunnskap om den nasjonale overdosestrategien, samt 

hva strategien innebærer. 

 Når det er naturlig å påse at avdelingen er representert i læringsnettverk i kommunen i 

forhold til forebygging av overdoser. 

 Tilby nødvendig opplæring og kursing ved behov. 

 Å ha kunnskap og kompetanse ifht forebygging av overdoser, sosiale utfordringer og 

helseskader 

 Bistå øvrig personal med støtte og veiledning i konkrete saker. 

 Sørge for årlig fagmøte med tema knyttet til forebygging av overdoser. 

 Melde varsel om forhøyet overdose- og /eller helsefare etter vurdering med øvrig 

personal (spesielt lavterskel helsearbeid- Feltsykepleien) 

 Mellomleder er melding- og varslingsansvar. 

 

 

Øvrig personal har ansvar for: 

 At de har tilstrekkelig kunnskap om overdoseforebyggende arbeid, både forebygging av 

overdoser på sikt, i en akutt situasjon og oppfølging etter overdoser. 

 At de har tilstrekkelig kunnskap til å veileder pasienter i en risikosituasjon for overdoser. 

 At de har tilstrekkelig kunnskap om medikamenter og rusmidler som kan føre til forhøyet 

overdose- og eller helsefare. 

 Følge utarbeidet rutine 

 

7. DOKUMENTER 

Mal 1: Varslingsmelding for alle- Forhøyet helsefare-OD 

Mal 2:Mail mellomleder Forhøyet helsefare-OD 
Mal 3: Plakat Varsel Forhøyet helsefare-OD 

Mal 4: Kontaktliste. Varsel Forhøyet helsefare-OD 
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Rutine: 
 Trinn Beskrivelse Utføres av Merknader 

  
1 

Mottar melding om varsel 
overdosevarsel@asker.kom
mune.no 
(Mal 1) 

Mellomleder, 
Fagkoordinator, 
Feltsykepleien Fleksible 
ambulante tjenester (FAT) 

Varsel kommer fra egne eller 
andre tjenester 

  
2 

Videresender melding til 
aktuelle tjenester og 
samarbeidspartnere 
med utarbeidet 
informasjonsplakat 
(Mal 2,3 og 4) 

Mellomleder, fagkoordinator, 
Feltsykepleien FAT  
 

Sende ut melding og 
informasjonsplakat til 
samarbeidspartnere 
(se kontaktliste) 

  
3 

Mottar melding om varsel 
fra Oslo, Drammen og 
Bærum og melder videre til 
mellomleder, fagkoordinator 
og Feltsykepleien FAT 

Prosjektleder Overdosestrategi  

 4 Vurderer situasjonen 
fortløpende og trekker 
varsel når situasjonen 
ansees som over 

Mellomleder, 
Fagkoordinator,  
Feltsykepleien FAT 

Holder kontakt med melder av 
varsel fortløpende. 

  
5 

Skriver inn informasjon til 
Lokal rapport om 
overdoseforebyggende 
arbeid i kommunen 

Prosjektleder Overdosestrategi   
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