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Diskussionsunderlag 15/2022 

Finlands modell för förebyggande 

av narkotikadödsfall 

Rekommendationer för att förebygga narkotikadödsfall 

Sanna Kailanto & Inari Viskari (red.) 

Det finns metoder som bevisligen är effektiva för att förebygga narkotikadödsfall. Användningen av 

dessa bör främjas i Finland. I denna publikation har man samlat rekommendationer som stöd för det 

politiska beslutsfattandet samt som stöd för planeringen och utvecklingen av kommunernas (och väl-

färdsområdenas) tjänster, så att narkotikadödsfallen kan förebyggas effektivare. Innehållet i denna 

publikation består av följande metoder och helheter: 

• Opioidsubstitutionsbehandling och andra missbrukartjänster

• Brukarrum

• Hälsorådgivning för personer som använder droger 

• Naloxonprogram

• Minska hindren för att kalla på hjälp

• Information och kampanjer

• Samarbete med polisen

• Mildra den negativa stämpeln personer som använder narkotika får
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Rekommendationer för att förebygga narkotikadödsfall 

Till läsaren 

När narkotikaanvändningen blir vanligare och ökar, ökar också de olägenheter som är förknippade med det, 

till exempel dödsfallen. Antalet dödsfall genom narkotikaförgiftning och dödsfall till följd av långvarig an-

vändning av narkotika har ökat under hela 2000-talet. Särskilt oroväckande är ökningen av narkotikadödsfall 

bland unga under 25 år i Finland.  

Största delen av narkotikadödsfallen beror på oavsiktlig förgiftning. Ett typiskt oavsiktligt dödsfall på 

grund av förgiftning i Finland är en situation där en person avlider av en kombination av medicinska opioider, 

alkohol och lugnande läkemedel. Dödsfall till följd av överdosering av opioider är en av de största orsakerna 

till förtida dödsfall bland den vuxna befolkningen som kan förebyggas. 

I Finland dör fler människor av narkotika än i trafiken. Trafiksäkerhetsarbetet styrs av en ambitiös nollvision 

som har som mål att ingen ska dö eller skadas i trafiken. Man borde ha samma inställning till förebyggande 

av narkotikadödsfall som till dödsfall i trafiken. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) utsåg genom generaldirektörens beslut en expertgrupp för förebyg-

gande av narkotikadödsfall (HEAR) för åren 2021–2023. Expertgruppen utreder metoder för att förebygga 

narkotikadödsfall i Finland. Detta arbetsdokument har sammanställts i ovan nämnda grupp. Medlemmarna i 

expertgruppen 2021–2023 är följande: 

Sanna Kailanto, specialist, THL (ordförande) 

Solja Niemelä, biträdande professor i beroendemedicin, Åbo universitet och överläkare ÅUCS Psykiatri 

Riikka Perälä, expert, EHYT rf (organisationsnätverket EPT) tjänstledig 

Juha Sedergren, projektansvarig, Tukikohta ry 

Mika Mikkonen, regionarbetare, EHYT rf (Elokolo) 

Sanna Rönkä, specialist, THL 

Pirkko Kriikku, rättskemist, THL 

Margareeta Häkkinen, överläkare, THL och A-klinikka Oy 

Inari Viskari, expert, THL (sekreterare) 

Som ordinarie expertgäst i expertgruppen åren 2021–2023 fungerar Juha-Pekka Pääskysaari, expert på 

kamratstöd vid Sininauhasäätiö. Dessutom framför expertgruppen ett tack till följande gästande experter: Airi 

Partanen, Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi, James Boyd, Jani Pahkajärvi, Katja Nissinen, Taisto Hakala, 

Teemu Saukoniemi, Elli Peltola, Sanna Järvensivu, Mikko Salasuo, Elina Kotovirta och Maaret Väkinen. 

Expertgruppen har också hört erfarenhetsexperter samt personer som använder missbrukartjänster och per-

soner som arbetar inom området.  

I detta arbetsdokument rekommenderar expertgruppen åtgärder och metoder som lämpar sig för Finland 

för att effektivare förebygga narkotikadödsfall. Bakgrundsmaterialet för rekommendationerna och metoder 

till stöd för rekommendationerna i arbetsdokumentet publiceras våren 2022. 
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Sammanfattning  

Sanna Kailanto & Inari Viskari (red.) Finlands modell för förebyggande av narkotikadödsfall. Rekommen-

dationer för att förebygga narkotikadödsfall. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Diskussionsunderlag 

15/2022. 14 sidor. Helsingfors 2022. ISBN 978-952-343-856-9 (webbpublikation) 

 

Det har i jämn takt blivit vanligare att personer provar och använder narkotika i Finland under hela 2000-

talet. När användningen av narkotika har ökat och blivit vanligare, har även de olägenheter som användningen 

medför ökat, såsom dödsfall till följd av långvarigt missbruk samt oavsiktliga förgiftningar och dödsfall or-

sakade av förgiftning. Det finns effektiva metoder för att förebygga narkotikadödsfall och användningen av 

dem bör utvidgas och stärkas. Expertgruppen rekommenderar följande åtgärder för att förebygga narkotika-

dödsfall: 

• Eftersom opioidsubstitutionsbehandling bevisligen är en effektiv behandlingsform och en av de viktigaste 

metoderna för att förebygga narkotikadödsfall, är det mycket viktigt att säkerställa att alla personer som 

missbrukar opioider kommer till bedömning för opioidsubstitutionsbehandling med låg tröskel. Opio-

idsubstitutionsbehandlingen ska inledas direkt efter att behovet av behandling har konstaterats och be-

handlingens kontinuitet ska tryggas.  

• Expertgruppen rekommenderar att det stiftas en temporär speciallag som möjliggör försök med överva-

kade brukarrum.  

• Tillgången till hälsorådgivningstjänster ska göras så enkel som möjligt överallt i Finland och tjänsterna 

ska vara tillgängliga på ett heltäckande och flexibelt sätt med beaktande av antalet personer med miss-

bruksproblem och deras behov i olika områden. 

• Arbetsgruppen rekommenderar att tillgången till naloxon underlättas både för personer som använder 

opioider och för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som möter människor som använ-

der opioider. Dessutom rekommenderas pilotförsök med naloxon som delas ut till personer med miss-

bruksproblem och tillhörande utbildning i första hjälpen i Finland. 

• Förtroendet mellan klienter som använder missbrukartjänster och myndigheterna bör stärkas för att trös-

keln för att tillkalla hjälp ska kunna sänkas. 

• Expertgruppen anser att det är viktigt att kommunikation som ger ökad kunskap riktas till olika målgrup-

per, såsom personer med narkotikamissbruk, människor som provar eller sporadiskt använder narkotika, 

unga personer och hela befolkningen. 

• Expertgruppen rekommenderar att samarbetet med polisen stärks inom alla sektorer. Målet är att främja 

ett mänskligt bemötande av människor som använder narkotika, vårdhänvisningar samt öka förtroendet 

för myndigheterna bland dem som använder narkotika.  

• Utöver ovan nämnda metoder måste man fortsätta arbeta aktivt för att minska de felaktiga och negativa 

uppfattningarna om missbruksproblem, personer som använder droger och missbrukartjänster. Det är vik-

tigt att minska de negativa attityderna och fördomarna mot personer med missbruksproblem, både inom 

missbrukartjänsterna och i hela samhället. 

När alla ovan nämnda metoder planeras och utvecklas ska de klienter som använder servicen höras för att 

verksamheten och tjänsterna ska nå en så stor del av dem som använder narkotika som möjligt.  
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Opioidsubstitutionsbehandling och andra 

missbrukartjänster 

Enligt lagen om missbrukarvård är det kommunernas uppgift att ordna tillräcklig och adekvat vård för per-

soner med missbruksproblem. Antalet opioidberoende i Finland har ökat på 2000-talet och i en registerun-

dersökning 2017 uppskattades antalet personer med opioidmissbruk vara 23 500–29 500. Cirka 3 300 perso-

ner uppskattades få medicinsk avvänjnings- eller substitutionsbehandling för opioidberoende 2015. Antalet 

patienter som får substitutionsbehandling har ökat stadigt under hela 2000-talet i takt med att antalet personer 

med missbruksproblem har ökat och trenden verkar fortsätta. Det finns dock utmaningar och regionala skill-

nader i tillgången till missbrukartjänster och substitutionsvård. Dessutom är utvärderingsprocesserna innan 

behandlingen kan inledas ofta för långa, vilket innebär att man kan bli tvungen att vänta flera månader på 

behandling. Under den kan patientens motivation att inleda behandlingen förändras.  

Opioidsubstitutionsbehandling 

Opioidberoende är en kronisk sjukdom som kräver vård och som man kan få hjälp med. Opioidsubstitutions-

behandling är medicinsk behandling som erbjuds opioidberoende personer som inte har kunnat avvänja sig 

från opioider. Vid substitutionsbehandling används läkemedel som innehåller buprenorfin eller metadon. 

Målet med substitutionsbehandlingen är att rehabilitera patienten, i syfte att personen ska bli drogfri eller att 

minska olägenheterna för att förbättra livskvaliteten och förebygga hälsorisker, precis som vid vilken annan 

kronisk sjukdom som helst. Syftet med substitutionsbehandlingen är dessutom att förhindra eller minska 

användningen av olagliga opioider, brottslighet och risker i samband med injektion och överdosering samt 

att möjliggöra behandling av beroenden och psykosocial rehabilitering.  

En bedömning för opioidsubstitutionsbehandling ska göras för alla opioidberoende personer oberoende 

av deras bostadsort. Bedömningen av opioidsubstitutionsbehandling ska göras med låg tröskel: Man ska få 

komma på bedömning om man själv tar kontakt. Bedömningen av opioidsubstitutionsbehandling ska också 

alltid göras i samband med allvarliga olägenheter i samband med användningen av opioider, såsom överdo-

sering eller krävande infektioner i samband med intravenös användning av opioider. I situationer där kriteri-

erna för substitutionsbehandling uppfylls ska opioidsubstitutionsbehandling erbjudas utan dröjsmål efter att 

vårdbehovet har konstaterats, men åtminstone inom gränserna för vårdgarantin. Enligt uppskattningar finns 

det tusentals människor i Finland som behöver substitutionsbehandling. Trots detta är det uppskattningsvis 

mindre än hälften av de opioidberoende som får substitutionsbehandling. När användningen av narkotika 

ökar kommer också behovet av vård att öka ytterligare. Även andelen personer som avbrutit sin behandling 

mot sin egen vilja är för hög i Finland (ca 36 %). 

Det finns utmaningar när det gäller tillgången till substitutionsbehandling samt betydande region-

ala skillnader. Dessutom är utvärderingsprocesserna innan behandlingen kan inledas ofta för långa, 

vilket innebär att man kan bli tvungen att vänta flera månader på behandling. Det finns också utma-

ningar med att stanna kvar i behandling.  

Psykosocial behandling och rehabilitering 

En viktig del av opioidsubstitutionsbehandlingen utgörs av psykosocial behandling och rehabilitering. Be-

handlingen och rehabiliteringen av opioidberoende personer ska stödas med metoder som konstaterats vara 

effektiva. Minst varannan patient som får substitutionsbehandling har samtidigt både missbruksproblem och 

psykiska problem. Patienterna har i synnerhet nytta av substitutionsbehandlingen när de vid sidan av 
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läkemedelsbehandlingen får psykosocialt stöd och rehabilitering. Även andra drogberoendesjukdomar och 

psykiska störningar ska erbjudas psykosocial rehabilitering och behandling som planeras tillsammans med 

klienten enligt klientens individuella behov. 

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Det ska finnas god tillgång till substitutionsbehandling överallt i Finland. Dödligheten bland 

opioidberoende personer som får substitutionsbehandling är mindre än en tredjedel jämfört med 

personer som inte får behandling. Därför är lätt och snabb tillgång till behandling det primära sättet 

att minska de drogrelaterade dödsfallen. 

• Praxis för opioidsubstitutionsbehandling ska förenhetligas på riksnivå, särskilt när det gäller 

att avbryta substitutionsbehandling mot patientens egen vilja.  

Substitutionsbehandlingen minskar särskilt risken för att dö av förgiftning. Risken för det är sär-

skilt stor efter att substitutionsbehandlingen avbrutits. Därför är det viktigt att skapa gemensamma 

riksomfattande riktlinjer för när behandlingen kan avbrytas mot patientens vilja. 

• Vid enheter för substitutionsbehandling ska det finnas tillräckligt med psykosocialt stöd och 

tillgång till olika behandlingsformer. 

Det viktigaste målet för missbrukarvården ska vara att förbättra tillgången till opioidsubstitutionsbe-

handling, att snabbt få behandling samt att säkerställa kontinuiteten i behandlingen, eftersom risken 

för överdoser ökar när opioidsubstitutionsbehandling avbryts eller avslutas.  
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Brukarrum 
Övervakade brukarrum eller brukarutrymmen är platser där personer med missbruksproblem kan använda 

droger säkrare och hygieniskt under övervakning av en anställd inom hälso- och sjukvården. De övervakade 

brukarrummen kompletterar andra skadereducerande åtgärder. Brukarrum finns i flera europeiska länder och 

de är i allmänhet belägna i sådana områden där det är vanligt att droger används i offentliga utrymmen.  

Enligt internationella undersökningar kan man med hjälp av brukarrummen nå personer med allvarligt 

narkotikamissbruk, de allra mest utsatta, som tar droger till exempel på gatan, offentliga toaletter, i parker, 

parkeringshus eller andra offentliga utrymmen. 

Ett centralt mål med brukarrummen är att minska och förebygga drogrelaterade dödsfall och skador och 

sjuklighet i samband med droganvändning samt att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar. Syftet 

med brukarrummen är dessutom att minska den riskabla användningen (såsom injektioner) och att ge hand-

ledning om riskerna med blandmissbruk.  

Med hjälp av brukarrummen är det också möjligt att förbättra den allmänna trivseln och säkerheten i 

offentliga utrymmen. De skador som användningen av narkotika orsakar andra än användarna själva kan 

minskas när användningen kan flyttas bort från det offentliga rummet. Dessutom är syftet med brukarrummen 

att hänvisa personer som använder narkotika till andra social- och hälsovårdstjänster, såsom mentalvårds- 

eller missbrukartjänster. 

I Finland är utmaningen att ett brukarrum inte nödvändigtvis skulle minska antalet dödsfall till 

följd av förgiftning avsevärt. I Finland orsakas dödsfall till följd av förgiftning huvudsakligen av att 

långverkande buprenorfin och ämnen som lamslår det centrala nervsystemet används samtidigt. Då 

uppstår det farliga förgiftningstillståndet långsamt, flera timmar efter att personen redan avlägsnat sig 

från brukarrummet. I många andra länder orsakas dödsfall till följd av förgiftning av snabbverkande 

opioider såsom heroin samt starka syntetiska opioider såsom fentanyl, vilket gör att livshotande till-

stånd uppstår snabbt. Än så länge är det inte möjligt enligt Finlands lagstiftning att inrätta eller göra 

försök med brukarrum. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen föreslår att det stiftas en temporär speciallag som möjliggör försök med över-

vakade brukarrum. 

I Finland skulle brukarrummens viktigaste uppgift vara att nå människor som står utanför missbrukarvården 

och få dem att omfattas av åtgärder som minskar skadorna och som kan ha konsekvenser för dödsfall till följd 

av långvarigt drogmissbruk. 

Utifrån erfarenheterna från försöket med brukarrum skulle det vara möjligt att få viktig information om 

servicens effekter i Finland även när det gäller drogrelaterade dödsfall till följd av överdosering. Försöket 

ska dock grunda sig på att kommunerna ställer upp frivilligt och finansieringen ska ordnas så att de befintliga 

tjänsterna inte försämras. I Finland kunde ett brukarrum inrättas i samband med befintlig social- och hälso-

rådgivning eller annan service med låg tröskel. Det skulle kunna bli nödvändigt att ordna kortvarig nödin-

kvartering i anslutning till brukarrummet. I Finland kunde man med hjälp av nödinkvartering ha möjlighet 

att förebygga överdosering, även sådan som sker med fördröjning. 

Situationen på den finländska drogmarknaden kan också förändras snabbt. Missbrukartjänsterna ska 

kunna svara på eventuella förändringar, till exempel en ökning av nya psykoaktiva ämnen, inklusive starka 

syntetiska opioider (t.ex. fentanyl). Med tanke på den här typen av beredskap skulle det vara viktigt att inrätta 

brukarrum. 

Heltäckande service, tillräckliga öppettider och rätt placerade samt noggrant genomförda lokaler för över-

vakad droganvändning skulle sannolikt minska de olägenheter som användningen av narkotika orsakar och 

förbättra den allmänna trivseln och säkerheten.  
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Hälsorådgivning för personer som använder 

droger 

Långvarig användning av narkotika och i synnerhet injicering av narkotika orsakar allvarliga hälsorisker och 

andra problem och utmaningar med anknytning till individens hälsa och välbefinnande.  

Kommunerna ansvarar för att främja invånarnas välfärd och hälsa. Enligt förordningen om smittsamma 

sjukdomar ska kommunerna också sörja för tjänster i anslutning till förebyggande av smittsamma sjukdomar 

hos personer som använder narkotika. Dessa är hälsorådgivning och sprutbyte. Syftet med hälsorådgivning 

är att minska riskerna i samband med intravenös droganvändning, förebygga och minska förekomsten av 

smittsamma sjukdomar, ge anvisningar om mindre skadlig användning samt hänvisa klienter till social- och 

hälsovårdstjänster. Hälsorådgivningen erbjuder vägledning, stöd och rådgivning. Vid hälsorådgivningspunk-

terna får man vara anonym och man får komma dit utan tidsbokning. Tjänsterna är avgiftsfria.  

Syftet med hälsorådgivningsarbetet är att förebygga och minska förekomsten av smittsamma sjukdomar 

samt förhindra spridningen av dem och dessutom förebygga andra hälsoproblem i samband med injicering 

av droger, såsom allvarliga kroniska infektioner. Det långsiktiga målet är att minska sjukfrekvensen och 

dödligheten. Med hjälp av hälsorådgivning för personer med missbruksproblemkan man förebygga behovet 

av dyra tilläggstjänster och kostnaderna för den kommunala ekonomin när behovet av tjänster inom den 

specialiserade sjukvården minskar. 

Utmaningarna är den regionala tillgången till hälsorådgivningstjänster, otillräckliga öppettider och 

omfattningen av de tjänster som erbjuds. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen föreslår att tillgången till hälsorådgivningstjänster ska göras så enkel som möj-

ligt i hela Finland. Tjänsterna ska finnas tillgängliga på ett heltäckande och flexibelt sätt med 

beaktande av antalet personer med missbruksproblem och deras behov i olika områden. 

Hälsorådgivningspunktens öppettider bör vara tillräckliga, läget lättillgängligt med goda trafikförbin-

delser och serviceutbudet lämpligt och tillräckligt omfattande för området. Tillgången till tjänster kan 

förbättras genom rörlig hälsorådgivning och genom att öka det mobila och uppsökande arbetet. Små 

städer och kommuner kan tillsammans sköta hälsorådgivningsarbetet i flera kommuner med hjälp av 

en rörlig enhet samt uppsökande och mobilt arbete.   
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Utdelning av naloxon 

Naloxon är ett motgift mot överdosering av opioider, såsom heroin eller morfin. Naloxon förhindrar opio-

idreceptorernas funktion och upphäver opioidens effekt samtidigt som den förhindrar att andningen lamslås. 

Det har använts på sjukhus och av ambulanspersonal sedan 1970 för att häva andningsuppehåll orsakade av 

överdosering av opioider. 

Naloxon kan ges som injektion och intranasalt, det vill säga som nässpray som administreras via näsan. 

Fördelarna med att använda nässprayen är att den är enkel och lätt att använda och man riskerar inte att lämna 

kvar några kanyler på platsen. Vid en opioidöverdos behöver patienten förutom naloxon även annan livsup-

pehållande behandling som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Man vet att naloxon fungerar bäst vid överdoser av kortverkande opioidagonister, såsom heroin. I 

Finland är buprenorfin den vanligaste opioiden som missbrukas, och den är långtidsverkande. Dessu-

tom sker ett typiskt dödsfall på grund av förgiftning ofta med flera timmars fördröjning och när per-

sonen sover, vanligen på grund av att buprenorfin och andra lugnande medel och alkohol tagits sam-

tidigt. Vad gäller buprenorfin finns det än så länge inte tillräckligt med forskningsdata om i vilka doser 

och med hur täta dosintervall naloxon ska administreras, eller om naloxon som administreras via näsan 

överhuvudtaget fungerar i samband med buprenorfinöverdoser. Distributionen av naloxon ska också 

vara tillräckligt omfattande för att kunna förhindra dödsfall. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen rekommenderar att tillgången till naloxon underlättas både för personer som 

använder opioider och för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som möter 

människor som använder opioider. 

Tillgången till naloxonrecept för privatpersoner bör främjas. Dessutom skulle det vara bra om 

naloxon ingick i utbudet av första hjälpen-läkemedel vid alla de tjänster där man möter personer 

som använder rusmedel (inklusive boendeservice och barnskyddsenheter, hälsorådgivningspunkter 

och missbrukartjänster samt uppsökande och mobilt arbete). Hälso- och sjukvårdspersonal och 

andra yrkesutbildade personer som möter personer med missbruksproblem i sitt arbete bör utbildas 

i att identifiera tecken på överdos och i att ge första hjälpen vid överdoser.  

• Dessutom rekommenderar expertgruppen pilotförsök där personer med missbruksproblem 

erbjuds naloxon och tillhörande utbildning i första hjälpen, och att pilotprojektets resultat 

undersöks i Finland. 

Pilotförsök med naloxonprogrammet skulle i synnerhet vara bra att genomföra i områden där opi-

oidmissbruket är omfattande. Även områden där det tar längre än genomsnittet för akutvården att 

komma till platsen skulle kunna ha nytta av naloxondistribution. I glesbygden kunde naloxon ge 

viktig tilläggstid innan akutvården anländer till platsen. Även andra opioider än buprenorfin har 

varit en betydande bidragande orsak till dödsfall orsakade av förgiftning i Finland. År 2019 var 

andra opioider (exklusive buprenorfin) det viktigaste fyndet i 32 % av dödsfallen orsakade av nar-

kotikaförgiftning.  

 

Dessutom skulle det vara bra för Finland att förbereda sig på spridning av mycket starka opioider.  



Minska hindren för att kalla på hjälp 
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Minska hindren för att kalla på hjälp 

Vid en överdos som leder till medvetslöshet eller livlöshet är det viktigast att identifiera att det är fråga om 

en överdos, larma och inleda första hjälpen. Det är oerhört viktigt att ringa nödnumret 112 så fort som möjligt.  

Enligt de uppgifter som nödcentralens personal fått per telefon gör de en bedömning av vilket stöd som 

ska larmas till platsen och bedömer om polis behövs. Lagen om nödcentralsverksamhet styr nödcentralens 

arbete och de som arbetar på jouren ska göra en bedömning av hur brådskande situationen är samt vilka 

myndigheter som måste komma till platsen. Lagen förutsätter inte att polis automatiskt kallas till platsen, 

utan det primära syftet är att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Det händer dock att personer med 

missbruksproblem av flera olika anledningar låter bli att kalla på akutvård när någon har tagit en överdos. Då 

fördröjs hjälpen och personens chanser att överleva är sämre. Enligt olika undersökningar beror det på rädsla 

för att bli anhållen och andra straffrättsliga påföljder. 

En stor utmaning i Finland är att människor som använder droger på grund av rädsla för straff eller 

andra negativa följder inte vågar tillkalla hjälp, eller att de lämnar bristfälliga eller felaktiga uppgifter 

när hjälp tillkallas.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen rekommenderar att förtroendet mellan människor som använder droger och 

myndigheterna bör stärkas för att tröskeln för att tillkalla hjälp ska kunna sänkas. 

Det behövs riksomfattande och lokala kampanjer och information till olika målgrupper: Kärnbudskapet bör 

vara att man alltid får omedelbar hjälp av hälso- och sjukvården genom att ringa nödnumret. 

Användarna ska informeras mer eftertryckligt om att man ska ringa nödcentralen genast och att nödcen-

tralen inte automatiskt skickar polis till platsen. Dessutom ska man betona att de personer som är på plats i 

situationen har ansvar för sin egen verksamhet och för att akutvården får arbetsro.  



Information och kampanjer 
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Information och kampanjer 

Undersökningar har visat att hälsokampanjer kan användas för att effektivt hantera stora globala folkhälso-

problem, till exempel för att förebygga HIV/aids och få människor att sluta röka. Med tanke på förebyggandet 

av narkotikadödsfall är målet med information och kampanjer att åstadkomma sådana beteendeförändringar 

som främjar säkrare och mindre skadlig användning av narkotika och därigenom också förebygga narkotika-

dödsfall. Ett viktigt mål är till exempel att öka färdigheter i första hjälpen hos personer med missbrukspro-

blem och deras kunskap om effekterna av olika ämnen, effekterna när olika ämnen kombineras och vilka 

skeden som är riskfyllda, samt att påverka attityderna och lyfta fram förebyggandet av narkotikadödsfall på 

ett bredare plan. 

Utmaningen med kampanjer och kommunikation är att få dem att leda till förändringar i beteendet. 

Även om man kan öka kunskapen, är det svårt att förändra beteenden och bedöma effekterna. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen anser att det är viktigt att kommunikation som ger ökad kunskap riktas till 

olika målgrupper, såsom personer med narkotikamissbruk, människor som provar eller spo-

radiskt använder narkotika, unga personer och hela befolkningen. 

 

Personer med narkotikamissbruk bör särskilt erbjudas information om vilken effekt olika ämnen har om de 

kombineras, riskerna med blandmissbruk, information om hur man minskar på sin användning och övergår 

till mindre skadligt bruk. Man bör i synnerhet informera mer om risken för överdosering när alkohol, opioider 

och bensodiazepiner tas samtidigt. Dessutom bör man dela information om när risk för överdosering förelig-

ger, vilket till exempel är när man tar narkotika ensam eller börjar använda narkotika på nytt efter ett uppehåll 

(till exempel efter en drogfri period med behandling eller i fängelse). 

Även personer som provar rusmedel eller använder rusmedel mer sporadiskt kan behöva stöd eller in-

formation om riskerna med olika ämnen. 

Det bör finnas information som riktar sig till unga (t.ex. på skolhem, inom vård utom hemmet) och in-

formation bör särskilt delas om riskerna med blandmissbruk. Informationen borde finnas i större utsträckning 

där ungdomarna tillbringar tid (i Tor-nätverket, på internet och i snabbmeddelandetjänsterna). Information 

om hur man minskar på skadorna och tillkallar hjälp vid en överdos bör också delas i grundskolan.  

Dessutom rekommenderar expertgruppen en egen separat kampanj riktad till hela befolkningen för att 

reda ut felaktiga och negativa attityder till människor som använder rusmedel, missbruksproblem och meto-

der som minskar skadorna orsakade av rusmedel. 

I Finland finns det ett behov av att förbättra och påskynda informationsutbytet mellan olika myndigheter, 

tjänsteleverantörer och personer som använder narkotika. För närvarande sprids informationen via flera in-

officiella kanaler, så det finns ett behov av bekräftad, tillförlitlig information. Expertgruppen rekommenderar 

att Twitter används för att snabbt förmedla information. Fördelen med ett twitterkonto som övervakas och 

administreras av en myndighet är att informationen omedelbart kan läsas av alla och spridas snabbt och i stor 

omfattning. Dessutom kan eventuella felaktiga uppgifter korrigeras snabbt.  



Samarbete med polisen 
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Samarbete med polisen 

Polisens uppgift är att säkerställa säkerheten för alla människor och miljön i alla situationer och vid alla 

tidpunkter. Polisen förebygger och utreder brott och för dem till åtalsprövning. I fråga om narkotikabrott är 

det i första hand polisens uppgift att ingripa i handel och import av narkotika.  

Polisen utför förebyggande arbete för att minska användningen av narkotika och dess negativa följder. 

Detta arbete utförs till exempel av Ankarteamen som samarbetar med andra myndigheter.  

Det är viktigt att främja samarbete, eftersom användningen av narkotika syns i polisens dagliga 

arbete. Ur polisens synvinkel är en av de största utmaningarna tillgången till mångsidiga missbrukar-

tjänster. Dessutom ger polisen vårdhänvisningar eller diskuterar det enligt polisens anvisningar, men 

det finns ofta ingen motivation att söka vård. 

En betydande utmaning med tanke på förebyggandet av narkotikadödsfall är den rädsla för myndigheter 

som personer som använder narkotika upplever och som är förknippad med en rädsla för straffrättsliga på-

följder, särskilt i samband med att hjälp tillkallas. 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

• Expertgruppen rekommenderar att samarbetet med polisen stärks inom alla sektorer samt att po-

lisens beredskap att möta människor som använder rusmedel stärks ytterligare. Målet är att främja 

ett mänskligt bemötande av människor som använder narkotika, vårdhänvisningar samt öka förtroendet 

för myndigheterna bland dem som använder narkotika.  

 

Samarbetet bör utvecklas med stadens/välfärdsområdenas tjänster och/eller aktörer inom tredje sektorn så att 

polisen vet var en person som använder rusmedel kan få lämplig hjälp.  

Det ska vara möjligt att göra en bedömning av behovet av missbrukarvård redan i samband med att en 

person tas i förvar/genast efter att personen har hållits i förvar. Då kan personen vara mottaglig för det stöd 

som erbjuds och vid behov få vård genast.  



Övriga förslag 
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Övriga förslag 

Andra metoder för att förebygga narkotikadödsfall är till exempel olika digitala tjänster, såsom telefontjänster 

och mobilapplikationer som utvecklats för att förebygga överdoser. I och med den tekniska utvecklingen kan 

i framtiden inte bara smarttelefoner utan också till exempel teknologi som följer med kroppsfunktioner, 

såsom aktivitetsarmband, vara till nytta i förebyggandet av oavsiktliga dödsfall orsakade av förgiftning. Här 

skulle det finnas behov av forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla nya förmånliga innovationer. 

Även analyseringtjänster för droger eller snabbtest som delas ut skulle kunna ge värdefull information om 

de droger som är i omlopp i Finland. För närvarande kommer den aktuella informationen om narkotikamark-

naden från Tullens och polisens beslagsstatistik samt THL:s avloppsvattenundersökningar. Om det blir möj-

ligt att analysera prover från användarna, kan identifieringen av nya ämnen och i synnerhet farliga kombi-

nationer påskyndas. Detta kan underlätta beredskapen inför de olägenheter de orsakar. 

Utöver ovan nämnda metoder måste man fortsätta arbeta aktivt för att minska de felaktiga och negativa 

uppfattningarna om missbruksproblem, personer som använder droger samt missbrukartjänster. Det är viktigt 

att minska de negativa attityderna och fördomarna mot personer med missbruksproblem, både inom miss-

brukartjänsterna och i hela samhället. Negativa attityder mot rusmedelsanvändning och personer med miss-

bruksproblem kan bland annat hindra personer från att söka sig till tjänsterna. 



Källor 
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