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Varför har vi inte gjort detta tidigare?
- Politiskt motstånd, vår vision om det 

narkotikafria samhället. 

- Ideologiska ställningstagande, om att inte 
underlätta fortsatt missbruk.

- Kultur inom beroende/missbruksvård

Min egen inställning har alltid varit att
”Vi kan bara hjälpa de som överlever så varför inte 
erbjuda en livräddande insats”



Narkotikarelaterade dödsfall

• Under 2017 inträffade totalt 959 narkotikarelaterade 
dödsfall bland invånare över 15 år, vilket motsvarar 12 
dödsfall per 100 000 invånare. Mellan 2006–2017 
ökade de narkotikarelaterade dödsfallen bland både 
kvinnor och män.

• Dödsfall till följd av skador och förgiftningar, där de 
narkotikarelaterade dödsfallen ingår, är den vanligaste 
dödsorsaken bland yngre invånare (15–39 år) i 
Sverige. I narkotikarelaterad dödlighet ingår både 
dödsfall i förgiftningar av narkotika och av 
narkotikaklassade läkemedel. Här inkluderas 
oavsiktliga förgiftningar (överdoser), avsiktliga 
förgiftningar (suicid) samt förgiftningar med oklar 
avsikt.



Politiska initiativ
Regeringens skrivelse 2015/16:86 
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016 – 2020 
ANDT-handlingsplaner i länen, mål om att minska dödsfall 
pga överdoser. Länsstyrelserna samordnar

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka 
narkotikarelaterad dödlighet Åtgärdsplan med förslag på 
insatser och aktörer framtagna av Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten.

Nationella riktlinjer för beroende uppdaterade 2019, fokus på 
att minska överdoser.



Förslag i åtgärdsplanen

• Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
genom fortsatt kunskapsutveckling

• Utbildning och information till personer som brukar narkotika och 
närstående, för att stärka deras förmåga att undvika och hantera riskfyllda 
situationer. 

• Att överdosmotgiftet naloxon tillgängliggörs för personer som brukar 
opioider, närstående och personal inom polisen och socialtjänsten.

• Ett varningssystem med målgruppsanpassad information till personer som 
brukar narkotika. 

• En förstudie om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens förutsättningar 
att möta behoven hos gruppen unga med drogproblem. 

• Ökad kunskap om och uppföljning av narkotikarelaterade självmord. 

• Att arbetet med att bekämpa narkotikahandeln stärks. 



Pilotprojekt Nyxoid, ansökan
Ur vår projektplan till Regionen i ansökan om strategiska 
medel

”Pilotprojektets syfte är att i Uppsala län identifiera 
patientgruppen och de vårdgrannar som kan bli föremål för 
deltagande i naloxonprojekt. Vidare skall Pilotprojektet arbeta 
fram en ändamålsenlig utbildning för berörda patienter och 
potentiella överdosvittnen som tar fasta på att känna igen en 
överdos, basal HLR, hur man ger naloxon och att kontakta 
ambulans.”

Vi beviljades medel för 50 doser Nyxoid samt det kit som 
delades ut till patienterna under 2018.



Pilotprojekt Nyxoid, förberedelse
• Arbetsgrupp i sektionen, vårdavdelningar, LARO-

mottagningen och beroendemottagningen.

• Läkare, sjuksköterskor, farmaceut identifierar vilka 
patienter som bör erbjudas att delta i projektet.

• Tar fram patientinformation och utbildning.

• Utbildning av personal (sjuksköterskor) som kan ge 
patientutbildning och basHLR.

• Information till polis, socialtjänsten och andra vårdgivare 
(ambulansen)



Projekt Nyxoid presentation till 
patienter
Patienter som efter informerat samtycke önskat delta erhåller 
en kort utbildning som tar fasta på att känna igen en överdos, 
basal första hjälpen, hur man ger naloxon som nässpray och 
att snabbt kontakta ambulans. Utbildningen tar omkring 15 
minuter och ges i grupp eller individuellt. Patienten erhåller 
efter genomgången utbildning läkemedlet Nyxoid®, som är en 
nässpray innehållande motgiftet naloxon. 



Innehåll Patientutbildning
Teoretisk del

- Vad händer vid en överdos 
- Hur verkar naloxon 
- Risksituationer
- Att känna igen en överdos
- Vad du gör vid en överdos 

Praktisk del
- Öva på lungräddning

- Genomgång av kitet



Patientutbildning



Patientutbildning



Nyxoid



Hur har det gått?
Tabell 1. Antal patienter som erhållit naloxon  
respektive samtyckt till deltagande i utvärderingen.    
 

  

Antal 
 

Fått utbildning samt  
naloxon-kit 
 

50 

Samtyckt till utvärdering 38  (76%) 

Erhållit 1 eller flera  
nya doser 
 

5   (10%) 

 



Uppföljning
Av 38 patienter som samtyckt till deltagande i utvärderingen, deltog 23 
(61%). Uppföljningen skedde genom telefonintervjuer utförda av 
anställda som arbetat med projektet

Ja Nej Kommentar

Har naloxonet kommit till 
användning? 

4 (17%) 19 (83%)

Fått själv 2 (9%)

Givit till annan  1 (4%)

Annat/Vet ej 1 (4%)
Gav kitet till kompis som 
behöver det bättre. Vet 

ej om det använts.

Har någon mer än du tillgång till 
kitet? 

En person: 8 (35%)
Flera personer: 10 (45%) 

18 (78%) 5 (22%)

Finns bekanta i omgivningen 
som vet hur naloxon skall 
användas? 

En person: 8 (35%)
Flera personer: 8 (35%)

16 (70%) 7 (30%)



Deltagarnas svar

Sammanställning av resultat från enkätsvaren (n = 23; svarsfrekvens: 61%) 

 

 

 

Hur upplevdes 
utbildningen?  

Informationen var 
tillräcklig 

 

22 (96%) 
 
 

Kunde varit mer 
omfattande 

 

      1 (4%)    

För omfattande 

-         

                     ________________________________________________________________________________ 
 

Ja            Nej   

Var 
informationen 
lätt att ta till 
sig? 

  23 (100%)                         -   

               ___________________________________________________________ 

 

 
Vart förvaras 
kitet? 

Hemma, 
medicin-
skåp  
 

  6 (26%) 

 Hemma, annat   

 

   8 (35%) 

Alltid med i 
väska e.dl. 

 

 7 (30%) 

Förvarar doserna 
på olika ställen 

 

2 (9%) 

 



Sammanställning av synpunkter som kom fram i öppna frågor 
eller som kommentarer

 
  

Kategori 

 

Antal 

 

Exempel 

Positivt  Nöjd med väska eller material 
i kitet 

5 

 

”Bra storlek på kitet” 

”Bra att få mask” 

 

  Bra/glad att det finns 10 ”Jättebra initiativ!” 

 

  Nöjd med utbildningsmoment 2 ”Bra att få öva 
lungräddning” 

     

  Patientsäkerhet 3 ”Kan rädda livet”  

 

  Nöjd med utbildningsformat 

 

3 

 

”Kort och bra 
genomgång”  

 

”Uppskattar att kunna få 
enskild utbildning” 

 

”Avslappnat och bra” 

Förbättringspunkter  Anpassat för smärtpatienter  

 

Önskar repetitionstillfälle 

 

Tillgänglighet 

1 

 

2 

 

5 

 

 

”Anpassat till 
smärtproblematik” 
 

”Repetitionsutbildning!” 

 

”Alla som tar opiater 
borde få” 

”Borde fått tidigare” 

”Bra om det fanns 
möjlighet att få kvällstid” 

  Fler doser 1 ”Fler doser?” 

 

 



Utvärdering bland medarbetare

• Sex personer som varit aktiva i arbetet med projektet har deltagit i 
uppföljningen, fem sjuksköterskor och en kurator. 

• Alla har träffat patienter för att ge instruktioner och dela ut nyxoid. Några har 
gjort det enstaka gånger, andra upp till 15 gånger.  

• De allra flesta patienter som tillfrågas väljer att delta.  

• De problem man har upplevt har varit av praktisk karaktär, med t ex svårighet 
att boka rätt slags rum på tider som passar patienten.  

• Personalen uppfattar den egna uppgiften som viktig och intressant. 

• Känslan av att göra en insats för att rädda liv har gjort uppgiften givande och 
man har samtalat med patienten i en positiv anda, med omsorgen om liv och 
hälsa i fokus. 

• Samtliga uppfattar att patienterna uppfattat omsorgen och varit mycket positiva 
till insatsen. 



Tidsåtgång och kostnader

Kostnader, läkemedel och material (SEK) 

Läkemedel 39440 

Material 12206,75 

Totalt 51646,75 

 

Tidsåtgång patientutbildningar 

Profession 
Tid 
(min) 

   
timmar 

Läkare 80 1,3 

Kurator 160 2,7 

Farmaceut 340 5,7 

Sjuksköterska 580 9,7 

Total 1160 19,3 
 



Var står vi nu?

Lyckat projekt som blivit permanent vid 
verksamheten. 

86 kit har delats ut till 80 patienter sedan start.

Utbildning till fler medarbetare så vi kan erbjuda 
Nyxoid till fler patienter. 

Arbeta med att ta fram kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor som kan förskriva Nyxoid.


