
1 MEDVETANDE? 2 FRIA LUFTVÄGAR 3 LARMA

4 GE NALOXON  5 INBLÅSNING X 2 6 FORTSÄTT  
2 INBLÅSNINGAR
var tionde sekund

7 INGEN EFFEKT – efter  
2 minuter? Ge en dos 
Naloxon till.

2 min

8 FORTSÄTT 
INBLÅSNINGAR
– var 10:e sekund

9 STABILT SIDOLÄGE
– när personen  
andas själv. Vänta 
på ambulans!
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Överdos – gör så här

Region Skånes naloxonprogram



Känn igen en  
opioidöverdos: 
• Snarkande andning,  

oregelbunden andning  
eller ingen andning 

• Blå om läppar och naglar 

• Blek, kall, svag puls 

• Medvetslös

1 MEDVETANDE?



2 FRIA LUFTVÄGAR 3 LARMA



4 GE NALOXON 5 INBLÅSNING X 2



6 FORTSÄTT 
Två inblåsningar 
var tionde sekund

7 INGEN EFFEKT  
– efter 2 minuter?  
Ge en dos naloxon till.

12
1

2

3



8 FORTSÄTT 
INBLÅSNINGAR
– var 10:e sekund

9 STABILT SIDOLÄGE
– när personen andas 
själv. Vänta på ambulans.



Naloxon
Naloxon är ett motgift som tillfälligt kan ta bort 
effekten av opioider. Naloxon är ofarligt och verkar 
endast om man har opioider i kroppen. 
 

Opioider

Opioidreceptorer

Naloxon Den andningshämmande 
effekten av opioider 
kan hävas med hjälp 
av naloxon eftersom 
naloxon binder starkare 
till opioidreceptorerna.

Opioider
 
En effekt av opioider är att  
de kan ge andningsuppehåll  
som kan leda till syrebrist, 
medvetslöshet, hjärtstopp och död.

Samtliga opioider, till exempel heroin,  
morfin, opium, fentanyl, metadon,  
tramadol, kodein och oxycodon, verkar  
på opioidreceptorer i hjärnan.

Opioid

Opioid-
receptor  
i hjärnan



Risksituationer 
• Att blanda droger, alkohol och läkemedel
• Att ta droger ensam – då finns ingen hjälp att få 
• Efter droguppehåll – då tål man inte lika mycket 
• Att tidigare ha drabbats av överdos 

• Att ta större mängd än man brukar
• Att ta preparat med lång halveringstid 
• Att ta svårdoserade preparat
• Att ta läkemedel som ordinerats till annan
• Att ta substanser med oklart innehåll

NALOXON (Naloxonhydroklorid) är ett 
läkemedel som kan rädda liv i väntan 
på ambulans. Naloxon erbjuds alla 
som är inskrivna på sprutbyten, 
LARO-mottagningar eller andra 
beroendevårdsenheter i Region Skåne.  
I samband med att naloxon skrivs ut 
ges en kort utbildning om när och hur 
naloxon används och vad man gör vid 
en överdos.

Naloxonprogrammets syfte är att öka  
möjligheten att förebygga dödsfall  
och allvarliga skador till följd av 
opioidöverdos.



Region Skånes naloxonprogram

Sökord på internet: Naloxon Region Skåne        

www.1177.se/naloxon-skane


