
 

 
 

 
 

 
  

 

  
  

  
 

 
 

 
 
 

 

Lär dig rädda liv med naloxon 
– samtalsstöd och foldrar 
Socialstyrelsen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram ett 
informationsmaterial om naloxon. Materialet består dels av ett samtalsstöd 
till dig som exempelvis förskriver eller informerar om naloxon, dels av två 
olika informationsfoldrar som kan delas ut till brukare och närstående. 

Syftet med informationsmaterialet är att ge brukare kunskap om opioidöverdoser 
och om hur de kan rädda liv med naloxon. Materialet är också tänkt att underlätta 
för sjukvårdspersonal som förskriver naloxon och behöver informera patienter och 
närstående om läkemedlet. 

Informationsmaterialet tar upp viktiga fakta om naloxon och innehåller instruk-
tioner steg för steg hur man ger naloxon och räddar livet på någon som har över-
doserat opioider. 

Samtalsstöd för förskrivning och naloxonutbildning 
Samtalsstödet innehåller förslag till formuleringar och förklaringar riktade direkt till 
brukaren. Du kan själv välja hur du vill arbeta med det, utifrån dina förutsättningar 
och individens behov. Till exempel kan du välja 
• att använda samtalsstödet i sin helhet, eller bara i valda delar 
• att visa det för den du samtalar med, eller bara använda det 

som minnesstöd till dig själv 
• att visa samtalsstödet på datorskärm eller som ett blädderblock. 

Broschyr och fckfolder till brukare och närstående 
Samtalsstödet kompletteras av en informationsbroschyr 
och en kortfattad folder i fickformat. Broschyren har 
samma innehåll som samtalsstödet, och kan till exempel 
lämnas till brukare eller närstående efter informations-
tillfället som minnesstöd. 

Fickfoldern innehåller de viktigaste 
livräddande stegen, är tryckt på ett 
särskilt tåligt papper och är liten 
nog att rymmas tillsammans med 
naloxonet i fickan. 
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Rädda liv 
med naloxon 

1. Öppna andningsvägarna 
Lägg personen 
på rygg och 
lyft hakan uppåt. 

Kontrollera att 
andningsvägarna 
är fria. 

2. Ring 112 
Berätta att en 
person är 
medvetslös. 

3. Ge naloxon 
Sätt in pipen i 
ena näsborren 
och spreja. 

Nässprejen 
innehåller bara 1 dos, 
så testspreja inte i luften. 

4. Ingen andning? 
Gör 2 
inblåsningar 
var tionde 
sekund. 

5. Andas personen normalt? 
Lägg personen i 
stabilt sidoläge. 

Stanna kvar 
hos personen 
och övervaka. 

6. Ingen effekt? 
Ge mer naloxon 
om du har. 

Fortsätt med 
inblåsningar. 

Överdos? Gör så här: 
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