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Definitioner 

• Opioider - syntetiska eller naturliga substanser 
som binds till opioidreceptorer i kroppen 
(heroin/morfin/kodein/tramadol/oxycontin/ 
buprenorfin/metadon) 

 

• Naloxon – motgift mot opioider 



Narkotikarelaterad dödlighet 2000-2013 

European Drug Report 2015: Trends and Developments 
EMCDDA, Lisbon, June 2015  

 



• Heroinmissbruk är förenat med hög dödlighet, med 
överdos som den enskilt vanligaste dödsorsaken 
 

• Under åren 1991–2007 stod heroin och andra opioider 
för 76–91 procent av de akut drogrelaterade dödsfallen i 
Sverige 
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• Antalet patienter i läkemedelsassisterad behandling 
ökade kraftigt i Sverige åren 2000–2006 -> minskning 
av den drogrelaterade dödligheten  

 

• Trots att metadon- och buprenorfin-behandling kan 
antas ha fortsatt att öka de senaste åren tyder de 
senast rapporterade årens statistik på att den akut 
drogrelaterade dödligheten åter snarast ökar 

 
        Håkanson A, Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos, Läkartidningen. 2013;110:CD4D  

       Romelsjö A, Engdahl B, Stenbacka M. Were the changes to Sweden’s maintenance treatment policy 2000–06  

        related to changes in opiate-related mortality and morbidity? Addiction. 2010;105:1625-32. 

 







Narkotikarelaterad dödlighet i  
Stockholms län 1994-2012  

Slutsatser: Den tidigare relativt gynnsamma 
utvecklingen av narkotikarelaterad dödlighet i 
Stockholms län tycks ha upphört och är åter klart högre 
än i övriga landet.  

 

Orsakerna till varför vi ser en så kraftig uppgång av 
narkotikarelaterad dödlighet i Stockholm är inte 
klarlagda men lägre priser och ökad tillgänglighet av 

heroin kan vara en förklaring.  

 



Data Sverige 2013-2014 

• 2013 rapporterades 589 drogrelaterade 
dödsfall, vilket var en tydlig ökning jämfört 
med tidigare år.  

 

• 2014 hade siffran stigit till 765, en ökning med 
30 procent.  

 



Erfarenheter av överdos 

• I två olika undersökningar av heroinmissbrukare på 
sprutbytesprogrammet i Malmö uppger 74 
respektive 58 procent anamnes på minst en 
definierad heroinöverdos.  

 

• I den ena studien hade 95 procent bevittnat en 
annan persons heroinöverdos 
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Vad kan vi vinna på att utbilda brukarna? 



Det överdospreventiva samtalet 

• Var inte ensam 

• Ta mindre dos än vanligt om du inte tagit på 
länge  

• Blanda inte med andra droger 

• Alternativa intagningssätt 



Naloxon nässpray 



Vad är en opiatöverdos och hur fungerar 
Naloxon? 



Vad är en opiatöverdos och hur fungerar 
Naloxon? 



En nasal Naloxon-beredning kan ges utan injektionsutrustning och 
utan risk för stickskador och blodsmitta, och den kan ges  
även av personer utan injektionsvana. 



• I USA utdelades åren 1996–2010 naloxondoser till 
53 000 individer, vilket kunde reversera mer än 
10 000 opiatöverdoser under perioden 

 

• Flera studier har  vid uppföljning dokumenterat att ca 
10–20 procent av individerna i studierna har givit 
naloxon till bevittnade överdosfall, att merparten av 
överdoserna reverserats och att biverkningarna varit 
få 





Vad tycker målgruppen om naloxon? 

• 50 patienter inkluderades i pilotstudie 

 

• En stor majoritet var positiva till naloxonutdelning. 
45 personer (90 procent) svarade att de hade velat få 
naloxon förskrivet.  

 

• Att inte vilja få naloxon förskrivet var signifikant 
associerat med att aldrig ha bevittnat en överdos 
(P = 0,023) 

 
         Håkanson A, Läkartidningen. Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos, 2013;110:CD4D 



Vad tycker målgruppen om naloxon? 

• 41 personer (82 procent) svarade att de i händelse av 
överdos hade velat få naloxon injicerat av en person 
som inte är sjukvårdare, medan motsvarande siffra 
för nässpray var 90 procent (45 personer).  

 

 

 

 
 

 

 

         Håkanson A, Läkartidningen. Utdelning av naloxon för att förebygga död i heroinöverdos, 2013;110:CD4D 

 



Vad händer i nu? 

• Över lag positiv respons bland brukare, politiken, 
sjukvård och myndigheter  

 
• Godkänt preparat i USA i december? -> licensansökan 

för Sverige 
• Utdelning i Region Skåne och på sprututbytet i 

Stockholm så snart som möjligt 
• Diskussion om bred implementering i Stockholm 

 
• Motion lagd i Riksdagen 
• Motioner lagda i Stockholm 
 

 


