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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Narkotikadødsfall i de nordiske landene i
2012 (2013/786)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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Prosjektet har illustrert viktige endringer forekomst av rusmidler over tid, og forskjeller mellom de
nordiske landene. Publikasjonen viser at tiltak for å redusere antall heroin-overdoser har fungert.
Kunnskap om konsentrasjoner av samtidig bruk av flere stoffer har gitt svært viktig informasjon om
risikofaktorer ved kombinasjon av ulike rusmidler, og at overdosene har flere stoffer i samlet høyere
konsentrasjoner enn rusbrukere som ikke opplever overdose. Det er også forskjeller i rusbruk i ulike
deler av landet, og dette er viktig å kjenne til for å kunne iverksette målrettede forbyggende tiltak.
Prosjektet har generert kunnskap brukes videre i det nasjonale overdose-arbeidet i Norge.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Publikasjoner fra kun de norske dataene har dessverre vært preget av forsinkelse fordi
prosjektdeltakere har vært sykemeldt, vært i svangerskapspermisjon og sluttet. Planlagt publikasjon
rundt cannabis-bruk og dødsfall ble ikke noe av, fordi det kun var 1 sak med kun cannabis, og i de
øvrige var det mange andre stoffer som gjorde det umulig å konkludere mht cannabis og dødsfall.
Landsdelsforskjeller inngår i master-oppgaver ved UiO som leveres i mai. Anonyme data.
Datasettet er anonymisert.
I tillegg til publikasjonen under, har vi også publisert denne:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128652

Lenke til eventuell publikasjon

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25645132
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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