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Handläggare:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Magnus Thyberg

Yttrande över motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V)
om att införa Naloxon nässpray
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Birgitta Sevefjord (V) om att införa naloxon nässpray. I
motionen föreslår Birgitta Sevefjord (V) införandet av naloxon nässpray
som ett sätt att rädda liv på personer som överdoserat heroin.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-02
Motion 2015:12 av Birgitta Sevefjord (V), bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade i november 2014 riktlinjer
om överdoshantering med naloxon med syftet att lyfta fram fördelarna av
beredskap till hanteringen av överdoser (genom bland annat
utbildningsinsatser), och ökad tillgängligheten av preparatet bland
missbrukare och anhöriga. Det framhävs även att detta är en hantering av
det yttersta symptomet av missbruk och att arbetet med de underliggande
faktorerna till missbruk kvarstår. En av de övergripande
rekommendationer är att personer som använder naloxon bör välja en
administreringsväg baserad på den tillgängliga beredningsformen,
personens färdighet till att ge preparatet, sammanhanget och den lokala
kontexten.
Det pågår i dagsläget studier utomlands där man undersöker möjligheten
att administrera naloxon på annat sätt än injicering. I Danmark och Norge
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studeras möjligheten att utrusta missbrukare med naloxon som kan
administreras med nässpray. Naloxon är dock inte godkänd som nässpray i
varken Sverige, Norge eller Danmark. Danska och norska myndigheter har
utfärdat särskilda tillstånd för direktimportering och ompaketering.
Naloxon i form av nässpray finns inte godkänt i Europa så därför krävs en
klinisk prövning för bred användning på patienter. Pågående kliniska
läkemedelsstudier i USA har fått snabbspår för godkännande av läkemedel
innehållande naloxon i beredningsformen nässpray. Vid ett godkännande i
Europa kan de nationella strukturerna för ordnat införande av nya
läkemedel (den så kallad samverkansmodellen för läkemedel) användas för
ett snabbt införande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har varit i kontakt med Region Skåne
som sedan december 2014 följt utvecklingen i ärendet.
Region Skåne har nu startat ett projekt inom området. De för dialog med
berörda myndigheter avseende möjligheterna att i Sverige genomföra
liknande pilotprojekt som i Danmark och Norge. Projektet inom Region
Skåne för i detta sammanhang också diskussion med Beroendecentrum
Stockholm och Sprutbytet Stockholm för att skapa ett tillräckligt stort
underlag för en studie.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att det finns rekommendationer
för att tillhandahålla naloxon till missbrukare av heroin för att minska död
av överdos. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser att det finns flera
internationella initiativ för att skapa erfarenhet och evidens av användning
av naloxon nässpray. Det finns dock idag ingen godkänd produkt som kan
användas i sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att Stockholms läns landsting
(SLL) om möjligt ska stötta Region Skåne i deras projekt kring användning
av naloxon nässpray och ser positivt på att detta projekt ger möjlighet för
användning av produkten inom klinisk studie även i Stockholms läns
landsting
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser inte att det är lämpligt och
effektivt att skapa ytterligare ett projekt för införande av naloxon nässpray.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Magnus Thyberg
Tillförordnad avdelningschef
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Motion av Birgitta Sevefjord (V) om att införa Naloxon nässpray
Alla liv är värda att räddas om vi kan. Vänsterpartiet föreslår införandet av Naloxon nässpray som ett
sätt att rädda liv på personer som överdoserat heroin. I Skåne har man fattat beslut om detta. "Vi vill
gå från ord till handling och snarast inleda ett treårigt forskningsprojekt", säger Gilbert Tribo
folkpartist och vice ordförande i HSN Skåne.
- Att dö i en överdos är en påtaglig risk för personer som injicerar heroin och även om personen
överlever kan överdosen leda till bestående hjärnskador eller andra allvarliga komplikationer, (ur Torkel
Richerts akademiska avhandling Överdoser, försörjmngsstralegier

och riskhantering, Malmö 2014)

Många och viktiga satsningar görs för att få personer att sluta att använda droger och dessa har ett brett
stod av politiker och allmänhet. Men insatser för att minska risker och skador vid droganvändning
förekommer endast i begränsad utsträckning, som t ex sprutbytesprogram.
Vi vet att fler och fler personer dör i narkotikarelaterade akutdödsfall\Heroin kan leda till att man
slutar andas och syret till hjärnan tar slut. Naloxon används ofta i sjulcvården. Det biyter heroinets
effekt snabbt. Andningen förbättras, blodtrycket höjs och personen kan åteifå medvetandet.
Vad kan vi göra för att minska antalet överdosfall? En modell som prövats i flera länder i Europa och i
USA i över 15 år är att utbilda heroinanvändare, anhöriga och andra i att upptäcka överdoser i
kombination med förskrivningen av läkemedlet Naloxon. Detta läkemedel räddar liv, är relativt billigt
kan bäras i fickan och kan inte missbrukas.
I Skåne har man i bred politisk enighet beslutat att starta ett treårigt projekt med Naloxon nässpray för
att rädda liv. Vänsterpartiet menar att landstinget i Stockholm, där en stor del av landets
heroinanvändare bor, borde följa i Malmös spår.
Vänsterpartiet föreslår:
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förbereda ett flerårsprojekt med Naloxon nässpray,
att man i dettaförberedelsearbetetar del av den kunskap som finns i Skåne,
att målsättningen ska vara att starta ett forskningsprojekt 2016.

Birgitta Sevefjord (V)

