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Du kan minska din risk  
för överdos och rädda liv  
– samtalsstöd och folder  
Socialstyrelsen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram 
ett informationsmaterial om överdosrisker med opioider. Materialet består 
dels av ett samtalsstöd till dig som i ditt arbete möter personer som brukar 
opioider, dels av en folder som kan delas ut till brukare och närstående. 

Syftet med informationsmaterialet är att ge personer som använder opioider 
kunskap om och möjlighet att hantera och undvika riskfyllda situationer. Det 
är också tänkt att underlätta för personal att ta upp frågor som rör opioidbruk, 
risker och överdoser. Materialet förklarar fyra vanliga risker förknippade med 
opioidöverdoser, som brukare själva har en möjlighet att påverka. 

Samtalsstöd för information om överdosrisker med opioider 
Samtalsstödet kan användas vid alla typer av informationssamtal där det finns 
anledning att samtala om överdosrisker, till exempel inom socialtjänstens miss-
bruksvård, inom regionernas beroendevård eller inom Kriminalvårdens och Stat-
ens institutionsstyrelses verksamheter. Det kan också användas i intresse- 
och brukarorganisationers utbildningsverksamhet. 

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 
• att visa samtalsstödet på datorskärm eller som ett blädderblock. 

Folder till brukare och närstående 
Samtalsstödet kompletteras av en informationsfolder, 
med samma innehåll som samtalsstödet. Foldern kan 
delas ut som ett minnesstöd efter informationssamtalet, 
eller lämnas till närstående. 

Du kan minska din riskför överdos och rädda livInformation om överdosrisker med opioider 

Flest personer 
dör av opioider 
Nästan alla som dör i en överdos i Sverige 
har överdoserat med opioider. 

Exempel på opioider är: 
heroin, metadon, fentanyl, buprenorfn, 
och smärtstillande mediciner som 
tramadol och oxikodon. 

Det fnns f era saker du behöver veta 
för att skydda dig själv och andra 
från överdos. 

Kunskap som kan rädda liv 
När personer dör i överdos är det vanligt 
att det beror på någon av de här sakerna: 

• Att man har tagit samma dos som förut, 
fastän man har varit utan opioider en tid 
och därför tål mindre. 

• Att man har blandat opioider med benso-
diazepiner, pregabalin eller alkohol. 

• Att man har tagit preparat som är särskilt 
svåra att dosera, till exempel för att de är 
mycket starka eller stannar länge i kroppen. 

Toleransen 
minskar snabbt 
Om du har varit utan 
opioider en period 
tål du mindre än förut. 

Det går ganska snabbt – du kan 
tåla mindre redan efter några dagar utan opioider. 

Alltså är risken för överdos extra stor 
efter att du till exempel 

• har legat på sjukhus 
• har varit på behandlingshem, HVB eller avgiftning 
• har varit häktad eller suttit i fängelse 
• har låtit bli att ta opioider en tid. 

Kombinationer kan göra 
att du slutar andas 
Opioider försämrar andningen 
och kan göra så att du 
helt slutar andas. 

Opioidernas försämring 
av andningen kan bli ännu värre 
om du blandar opioiderna med till exempel: 

• lugnande mediciner, särskilt olika 
bensodiazepiner men också pregabalin 

• sömnmediciner och insomningsmediciner 
• alkohol. 

Därför kan det vara mycket farligt att kombinera de 
här substanserna med varandra, även om du inte tar 
dem exakt samtidigt. 
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Du kan råka ut för en överdos även 
om du följer den här informationen. 

Men informationen är ändå viktig – 
den kan rädda både ditt liv 
och någon annans. 

Liten skillnad 
mellan dos 
och överdos 
Vissa opioider är mycket starka, 
till exempel fentanyl. 

Då är det mycket svårt 
att räkna ut eller mäta skillnaden 
mellan en dos som man överlever 
och en dos som kan leda till döden. 

Effekten kan sitta i länge 
Vissa opioider stannar kvar 
i kroppen många timmar, 
till exempel metadon. 

Effekten är kvar, 
även om den inte känns. 

Då är det farligt att fylla på 
med mer opioider, 
eftersom doserna tillsammans 
kan leda till överdos. 

Ring 112 vid överdos 
En person som har 
överdoserat opioider‘ 
behöver sjukvård snabbt. 

Utan hjälp kan‘personen 
sluta andas. 

Misstänker du överdos – 
ring alltid 112 direkt! 
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