
Invitasjon til seminar om overdosedødsfall og 

forebyggende tiltak 
 

Helsedirektoratet inviterer til heldagsseminar om overdosedødsfall og forebyggende 

tiltak  

onsdag 7. september 2022 kl. 9:00 til 15:30. 

Seminaret arrangeres i samarbeid med Oslo universitetssykehus og 

Folkehelseinstituttet. 

Seminaret vil ta for seg prosessen fra overdose til død, til registrering i 

Dødsårsaksregisteret, med fokus på bestemmelse av dødsårsak, og hvem det er som 

dør. Det vil også være fokus på grupper som har økt risiko for å dø samt 

forebyggende tiltak. Kurset er rettet mot personer som arbeider med, eller ønsker 

kunnskap om overdoseproblematikken. Forskere, behandlere, saksbehandlere og 

ansatte i kommunale og regionale tjenester er velkomne. Det er plass til 200 

kursdeltagere fysisk og mulighet for digital deltakelse.  

Midler fra «Overdosestrategien» dekker kaffe/te, lunsj og pauseservering. 

Kurset avholdes i auditoriet hos Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo.  

Påmelding gjøres her innen 15. august 2022. Fordi det er et begrenset antall plasser 

bør man melde seg på så raskt som mulig. 

Kontakt Tine Johnsrud johtin@ous-hf.no ved spørsmål.  

 

 

 

 
  

 

 

https://nettskjema.no/a/245002#/page/1
mailto:johtin@ous-hf.no


Foreløpig program 

 9-9.10 Velkommen v/Helsedirektoratet 

 9.10-9.30 Linn Gjersing: Hvem dør av overdoser? 

 9.30-9.50 Hilde Erøy Edvardsen: Hvilke stoffer påvises ved overdoser? Opioidrelaterte 

dødsfall i perioden 2000-2019 – hva viser dette materialet?  

 9.50-10.10 Obduksjon: prosedyrer og sette dødsårsak. selvmord versus ikke-selvmord  

 10.10-10.30 Marianne Sørlie Strøm: Hva skjer når dødsmeldingen kommer til DÅR og 

bakgrunn for koding, status om elektronisk melding, Trender over tid (bekreftet) 

 

PAUSE 10.30 - 10.50 (pauseforfriskning) 

 10.50-11.10 Hva skjer før ambulansen kommer? 

 11.10-11.30 Hva skjer når ambulansetjenesten kommer? Pakkeforløp, hva/hvem ser 

de, hva skjer? Geografiske forskjeller i Oslo? 

 11.30-11.50 Eline Rognli: Kvalitative data om overlevere av overdoser og 

samhandling 

 

LUNSJ 12.10 - 12.30 (enkel lunsj, håndmat) 

 12.30-12.55 Svetlana Skurtveit: Opioide dødsfall og forskrivning av opioider 

 12.55-13.15 Jeanette Finstad: Når opioider forskrives: fra sykehus til fastlege 

 13.15-13.35 Petter Borchgrevink: Alternative tiltak til opioider i smertebehandling 

  13.35-13.55 Jørgen Bramness: Possible opioid-saving effect of cannabis-based 

medicine using individual-based data from the Norwegian Prescription Database. 

 

PAUSE 13.55 - 14.10 

 14.10-14.30 Anne Bukten: Etter fengselsopphold – forebygging og ivaretakelse 

 14.30-14.50 Ivaretakelse av pasienter etter utskrivelse fra TSB/psykisk helsevern 

(ettervern) 

 14.50-15.10 Thomas Clausen: LAR som forebyggende tiltak mot overdosedød 

 15.10 -15.30 Espen Freng: Overdosestrategien: veien videre pluss diskusjon  

 15.30-16.00 Takk for i dag 


