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FORORD

Kompetansesenter rus Oslo (KoRus Oslo) fikk i 2018 midler
fra Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre Føre Var.
Denne første Føre Var rapporten fra Oslo er utarbeidet med
bistand og veiledning fra Kompetansesenter Rus - region
vest Bergen (KoRus Bergen). Det er også gjennomført en
Føre Var kartlegging i Trondheim. Kartleggingen er gjennomført i tråd med KoRus Bergens manual «Føre Var: Kartlegging
av rustrender». Vi har fått uunnværlig støtte og veiledning
i arbeidsprosessen fra våre samarbeidspartnere i Bergen
og Trondheim. KoRus Bergen har fra 2002 levert halvårige
rapporter om utviklingen av rustrender og konsekvenser av
rusmiddelbruk i Bergen og Hordaland. Kartleggingsmetodikken som ligger til grunn for vår rapport, er således velprøvd
og utviklet i dialog med mange aktører over lang tid.
Resultatene fra Føre Var rapporteres og kommuniseres
i en rekke faglige fora lokalt og nasjonalt, og kunnskapen
bidrar til en omforent forståelse av rusmiddelsituasjonen
lokalt. Å samles omkring en felles forståelse av rusmiddelbruk og rusutvikling innebærer en unik mulighet til å
anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder
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bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet. Føre
Var rapporteringen vil bidra til at Oslo får systematisert og
tidlig kjennskap til nye rusmidler, rustrender eller endringer
i bruksmønster. Når Føre Var nå også gjennomføres i
landets tre største byer samtidig - gir dette nye muligheter
for nasjonale analyser og rapportering.
Føre Var gir også muligheten til å få kunnskap om
endringer i bruksmønstre og trender i miljøer hvor utvik
lingen kan endre seg hurtig, som for eksempel utelivet.
KoRus Oslo har så langt svært gode erfaringer med Føre
Var i Oslo. Prosjektet har fått god tilgang på data fra lokale,
regionale og nasjonale kilder. En rekke samarbeidspartnere,
institusjoner og enkeltpersoner har ytt ekstra bistand for å
gi oss tilgang til de nyeste lokale rustrenddataene. KoRus
Oslo ønsker å takke informanter, fagpersoner og samarbeidspartnere som gjennom dette året har bidratt med sin
kunnskap og gjort Føre Var rapporteringen i Oslo mulig.
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Utvikling diverse rusmidler og medikamenter
Ritalin / dexedrine
Subutex / buprenorfin
Xanor
Valium
Rohypnol
Rivotril
Lyrica
Dolcontin
Fentanyl
Metadon

s. 52–55
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Presisering
Etter publiseringen har vi fått flere henvendelser om informasjonstekstene og metoden. Dette
notatet ble derfor skrevet i etterkant for å oppklare eventuelle misforståelser.

Om rusmiddeltekstene
Tekstene om de ulike rusmidlene vi har inkludert i denne
Føre Var rapporten er hentet fra de nylig reviderte rusbrosjyrene utgitt av Rustelefonen, Uteseksjonen og KoRus
Oslo. Tekstene er utformet og rettet mot personer som
bruker eller vurderer å bruke de omtalte rusmidlene.
Tekstene er utformet i et skadereduksjonsperspektiv.
De skadereduserende rådene i informasjonstekstene er
hovedsakelig basert på SERAF-notatet «Bruk av rusmidler
på ulike måter – ulik risiko» (Bramness og Madah-Amiri,
2017).
Notatet er tilgjengelig her.
KoRus Oslo beklager at dette ikke ble beskrevet tydelig
nok i rapportens innledning da den ble utgitt.
Om metoden
I etterkant av rapportlaseringen har flere gitt uttrykk for
at metoden fremstår lite tilgjengelig, og det har oppstått
misforståelser knyttet til hva tallene i rapporten faktisk
beskriver.
Føre Var Oslo baserer seg i utgangspunktet på tre ulike
kilder. Sekundærkildene i Føre Var Oslo 2018 omfatter
Tolletaten, to fengsler i Oslo, Oslo universitetssykehus,
norsk medisindepot, Vinmonopolet, Ringnes og Bunnpris.
Fra disse kildene mottok vi tall for to perioder. Hva tallene
forteller om rustrendene i Oslo varierer mellom kildene,
men kan for eksempel være antall tollbeslag av cannabis
og antall solgte liter alkohol på Bunnprisbutikkene i Oslo. I
Føre Var Oslo 2018 sammenlignes perioden 1. oktober 2017
– 31. mars 2018 mot perioden 1. april - 30. september 2018.
Unntakene er for alkohol, hvor sommerhalvåret sammenlignes med forrige sommerhalvår og vinterhalvåret med
forrige vinterhalvår. Blodprøveresultatene fra ruspåvirkede
sjåfører som vi mottar fra OUS sammenlignes på samme
måten, da det er store sesongvariasjoner i veikontroller.
Tallene fra periodene sammenlignes med hverandre og
basert på den prosentvise endringen får kilden en skår
(se side 62 for mer informasjon om prosentdifferanse og
skår). Da de ulike kildene har ulik troverdighet, vektes de
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ulikt. For eksempel er fengselsbeslag vektet lavt da dette
sier mer om fengselets innsats, enn nødvendigvis rusbruk.
Alkoholsalg vektes derimot høyt, da vi kan anta at det
som kjøpes i stor grad konsumeres. Nyhetstreff i media,
henvendelser til Rustelefonen og treff i nettforumet
Norshroom, regnes på samme måte. Alle kildene er lokale
Oslo-kilder med unntak av Norshroom, som er et nasjonalt
forum. Aftenposten og Dagsavisen er nasjonale aviser,
men har et større fokus på Oslo enn flere andre medier.
Trendpanelet og kjentmenn / ansatte får et spørreskjema der de blir spurt om bruk av forskjellige substanser
i sitt miljø, eller miljøet de arbeider med. Dersom de kjenner til dette, vil de blant annet få spørsmål om det har vært
økt bruk og tilgjengelig av stoffet. Svarene sammenstilles,
og basert på om informantene har opplevd en økning eller
nedgang i sitt miljø, får svaret en skår fra 1 (sterk økning)
til 5 (sterk nedgang). Den samme metoden brukes om tall
fra sekundærkildene.
Basert på alle disse kildene med deres vekting, summeres utviklingen på de forskjellige stoffene. Hvis mange av
kildene har fått skåren 1 eller 2 vil vi se en økning. Skåren
3 betyr ingen endring, mens 4 og 5 gir nedgang. Vektingen
av kilden avgjør hvor mye skåren teller, ved at en troverdig kilde gir mer utslag enn en mer usikker kilde. Tallene
fra trendpanel og ansatte som jobber med ungdom vektes
som troverdige kilder, mens mediedata vektes lavt da det
er usikkerhet knyttet til disse tallene.
Summen av kildene danner utgangspunktet for den
spesifikke differensen. Et høyt tall vi si at kildene forteller
oss at det totalt sett har vært en økning i rusbruk, tilgjengelighet eller interesse, mens et negativ tall forteller oss at
kildene samlet sett sier det har vært en nedgang. I Føre Var
2018 har vi brukt betegnelsen «sterk» om hovedfunnene.
Dette er fordi disse skiller seg ut med tydelig endring. Det
jobbes med å få en nasjonal standard på hva som skal til
for å kunne omtale en endring som sterk.
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Hovedfunn høst 2018

Bakgrunn

• Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA

Hva er Føre Var?
Kompetansesenter Rus region vest Bergen (KoRus vest
Bergen), Bergensklinikken, har siden våren 2002 utviklet
og drevet et system for overvåkning av rustrender – Føre
Var. KoRus Oslo har under veiledning fra Bergen gjennomført en kartlegging basert på denne metodikken.
Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av
rusmidler. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og
enkeltpersoner i Oslo, gjør det mulig å innhente lokale data
om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det en rapport som distribueres bredt til instanser
og personer som arbeider med rusproblematikk, og til
andre aktuelle interessenter.

• Sterk økning i bruk av cannabis
• Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av Lyrica
• Sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin / Dexedrine

Kompetansesenter Rus – KoRus Oslo
Skule Wigenstad

Hvorfor Føre Var?
Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddel
situasjonen hos enkeltpersoner og instanser, men denne
informasjonen er ofte lite organisert og kun tilgjengelig
for internt bruk. Føre Var innhenter og analyserer slik
informasjon. På den måten formidler Føre Var siste nytt
på et tidligere tidspunkt enn mer tradisjonelle rapport
eringssystemer. Dette kan gi fagpersoner og politikere
mulighet til å iverksette virksomme og effektive tiltak
basert på oppdatert informasjon om rusmiddelbruk i Oslo.
Oppdatert kunnskap vil forbedre muligheten til å
iverksette kunnskapsbaserte, effektive og målrettede
skadereduserende tiltak.
Framgangsmåte
Føre Var rapporten er basert på kvalitative og kvantitative
rusrelaterte kilder, som bidrar til å gi et pålitelig bilde av
rusmiddelbruk (Mounteney, 2009). Kildene som benyttes er:
• 13 statistiske kilder som inkluderer russpesifikke data
fra; tolletaten, kriminalomsorgen og Oslo Universitets
sykehus, samt fra salg av alkohol og et utvalg medikamenter fra apotek i Oslo.
• 3 mediekilder; Aftenposten, Dagsavisen og et rusforum
på internett.
• Spørreskjema til personer som arbeider med rus på
skoler i Oslo, og spørreskjema til nøkkelinformanter
med kjennskap til ulike russcener i Oslo.
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Litt om trendpanel og kjentmenn/miljøarbeidere på skoler
I denne rapporten har 36 personer vært informanter i et
anonymisert trendpanel. Alle ble valgt ut på bakgrunn av
sin kunnskap om rusmiddelbruk i Oslo. Panelet, som var
bredt sammensatt, besto av fagfolk, rusmiddelbrukere,
politibetjenter i ulike roller, helsearbeidere og personer
med god kjennskap til ulike utelivs- og ungdomskulturer,
for eksempel gjester på utesteder eller ansatte i utelivsbransjen. Panelet deles inn i hovedgruppene ”Det generelle samfunn”, ”Utelivet” og ”Risiko-/etablert rusmiljø”.
Kjentmenn er personer som har spesielt ansvar for
å observere og ha kjennskap til rusmiddelbruk blant
skoleelever i Oslo kommune. Dette kan være rådgivere,
inspektører, lærere, sosiallærere, miljøarbeidere eller helsesøstre ved skoler Deres rapporter er ikke et uttrykk for
rusmiddelbruk i hele elevmassen i skolen, men for de
elevene det er knyttet særskilt bekymring til. Ti kjentmenn
har denne gangen bidratt ved å besvare et spørreskjema.

TRENDPANEL

KJENTMENN

FØRE VAR
RAPPORT

MEDIA

SEKUNDÆRDATA
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Føre Var høsten 2018

Hovedfunn fra vår 2018 til høst 2018

KoRus Oslo sin først Føre Var rapport, høsten 2018, er
en rapport som baserer seg på Bergens metodikk. D
a
metodikken kun gir grunnlag for å vurdere aggregerte
differanser, er den lite egnet til å si noe om omfanget
av rusbruken. KoRus - Bergen har gjennomført Føre Var
siden 2002, og kan derfor se klare utviklingstrekk innen
ulike rusmidler. Denne rapporten etablerer en baseline
for å følge videre utvikling i Oslos rustrender.
Informasjonen om de ulike rusmidlene er hoved
sakelig hentet fra Rustelefonens informasjonsbrosjyrer.

•
•
•
•

Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA
Sterk økning i bruk av cannabis
Sterk økning i bruk og tilgjengelighet av Lyrica
Sterk nedgang i bruk og tilgang til Ritalin / Dexedrine

Rusutvikling trendpanelet
Den generelle rusutviklingen i kan tyde på at cannabis har
blitt normalisert, særlig bruk i det offentlige rom og blant
yngre brukere. Respondentene ble spurt om de kjente
til bruk av rusmidler vi i utgangspunktet ikke spurte om.
Særlig 2C-B, i tillegg til ketamin ble trukket frem som
utbredt. Flere hevdet at de ikke hadde hørt om ketamin
før det siste halvåret.
Mange av respondentene kjente til at rusmidler ble
kjøpt på internett. Som en skrev: «Alle typer rusmidler
kan kjøpes på nett», noe som stemmer bra med hva de
andre respondentene svarte. Det varierte fra cannabis til
Fentanyl og piller. En skrev at «mange har begynt å bestille
et c-preparat fra Tyskland. Det går gjennom tollen, men
kategoriseres som b-preparat i Norge».
I det tunge, åpne rusmiljøet ble det beskrevet at det
var nye unge voksne som oppholdt seg i miljøet. Det ble
også hevdet at det var mer våpen i omløp, mange nye som
ønsket å etablere seg som selgere og et mindre hierarkisk
miljø. Blant de unge i rusmiljøet ble det hevdet at flere
har flyttet fra Vaterlandsområdet til Sofienbergparken
og oppover Akerselva. Vaterlandsparken ble trukket frem
som en arena hvor unge ofte debuterer med salg og bruk
av cannabis. Unge bruker også ofte parkeringshus, forlatte
leiligheter, andre offentlige steder og åpne byrom til å
ruse seg. Blant rekreasjonsbrukere ble det hevdet at flere
unngikk utesteder, men heller ruset seg privat. Her var det
noe motstridene svar, da andre hevdet at bruk av kokain og
amfetamin var blitt mer akseptert i utelivet.
Når det gjelder kombinasjon av rusmidler fremstår
det som at alt kombineres med alkohol. I de tyngre miljøene kombineres heroin med en rekke benzopreparater.
Renheten på de ulike stoffene virket å være relativt stabil.
En hevdet det var høyere renhet på de fleste rusmidlene,
men det kunne være store variasjoner avhengig av hvem
man snakket med. Særlig for pillene kunne det være
varierende renhet. En informant skrev: «Det kan virke som
om det i blant kommer partier med tabletter med ukjent
virkestoff, hvor effekten er uforutsigbar også for brukere
som er godt vant med for eksempel Rivotril».

Rusutvikling Kjentmann / skoleansatte som jobber med
rusproblematikk
Enkelte elever har vist avhengighetssymptomer. Rusbruk
er ikke overraskende assosiert med økt fravær. Det blir
meldt om en sterk økning i cannabisbruk, noe som samsvarer godt med Ungdata-undersøkelsen. Enkelte melder
om økt aggressivitet og en sterk indrejustis i gruppen
elever som bruker illegale rusmidler. Noen elever med et
problematisk rusbruk ser også opp til gjengkriminelle og
benyttes som løpegutter av dette miljøet. Flere er ruset
på cannabis i skoletiden og respondentene melder om
at disse elevene ofte har konsentrasjonsproblemer og et
høyt fravær. Kombinasjonen av cannabis og alkohol går
igjen. Flere oppgir at beroligende piller kombineres med
cannabis. Alkohol og MDMA er også en kombinasjon som
trekkes frem, da sannsynligvis mer som festrus.
Åtte av ni svarer at de har gjort rusrelaterte funn på
skolen de siste seks månedene. Det er hovedsakelig funn
av rester etter jointer, eller «kneppeposer» som har inneholdt cannabis. Det er også funnet brukerutstyr som filter
og røykepapir. Blant de ansatte ved skolene kjente alle til
elever som brukte tobakk, alkohol og cannabis. Fire av ti
kjente til elever som brukte MDMA, mens tre av ti kjente til
bruk av amfetamin, kokain, LSD og Ritalin. I tillegg til dette
kjente flere til bruk av andre substanser. Noen informanter
hevder at det foregår en idealisering og romantisering av
rusmiljøet på skolen. Flere elever tror at cannabisbruk ikke
er farlig, eller kan ha negative konsekvenser for livsførsel.
Leserguide
For de ulike substansene presenteres bruk, tilgjengelighet
og interesse. For bruk legges det sammen kilder som sier
noe om bruksutviklingen. Dette vil for eksempel være
apoteksalg, urin- og blodprøver og spørsmål om bruk i
spørreskjema. For tilgjengelighet brukes data fra kilder
som Tolletaten, andre beslag og spørreskjema. Interesse
måles basert på hvordan substansene er omtalt i media
og andre medie-kilder.
På denne måten kan vi dele opp og se om endringen
primært er endring i bruk, tilgjengelighet eller interesse.
De aggregerte differansene summeres for å gi et helhetlig
bilde av rusutviklingen.
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ANABOLE
STEROIDER
Anabole steroider ble ofte kalt «Bol», «Juice», eller «Russere». Prisen varierte, noe som ikke er
overraskende da det finnes ulike typer steroider.

Hva er anabole androgene steroider?
Anabole androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse
på en gruppe av hormoner som omfatter blant annet det
mannlige kjønnshormonet testosteron, og andre syntetiske stoffer som er avledet av testosteron. Disse avledede
stoffene har en lignende struktur og effekt som testosteron. Hormonene kalles anabole, androgene steroider
fordi de både har en anabol og en androgen effekt. Det er
de anabole virkningene man ønsker ved bruk av anabole
steroider, mens man ønsker å unngå de androgene virkningene som først og fremst er forbundet med bivirkninger.
Anabole effekter
De anabole effektene omfatter en økning i mengden av
muskelprotein, og virker stimulerende på beinvev. Dette er
årsaken til at anabole androgene steroider virker muskelbyggende, og brukes i sammenhenger der man trener for å
få økt muskelmasse.

Tabell 1*
Skår
BRUK

1

TILGJENGELIGHET

10

INTERESSE
AGGREGERT
DIFFERANSE

-2
9

* Tabellene viser aggregert differanse. Avhengig av hvor stor
økningen, eller reduksjonen i bruk og tilgjengelighet er, får
alle rusmidlene en skår. Eventuell økning legges sammen
med eventuell nedgang og da får vi en skår. Jo høyere tallet
er, jo større er økningen. Da kildene varierer kan vi skille

Androgene effekter
Med androgen effekt mener man effekten disse stoffene
har på det som kalles sekundære kjønnskarakteristika.
Dette er fysiologiske kjennetegn som skiller menn og
kvinner fra hverandre, som for eksempel hårvekst, dybden
på stemmen og utviklingen av bryster.
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mellom endring i bruk, tilgjengelighet og interesse. For mer
informasjon se side 62.
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Mange ulike preparater
Man har forsøkt å finne frem til anabole steroider som har
så få androgene virkninger som mulig. Dette har vært den
viktigste årsaken til at man har modifisert testosteron
til ulike former for anabole steroider med ulike virkingsprofiler. Modifikasjonen har også gjort det mulig å innta
stoffene på ulike måter. Dette omfatter å ta dem i tablettform, gjennom injeksjoner, krem, plaster og gel. Som et
muskelbyggende middel skjer inntaket stort sett enten i
form av piller eller gjennom injeksjoner. Per i dag finnes det
et hundretalls ulike anabole steroider.
Hvordan virker anabole steroider
Testosteron påvirker de fleste av kroppens celler. Stoffenes androgene effekt påvirker ulike kjønnskarakteristika.
Den anabole effekten medvirker til økt muskelvekst hvis
bruken av anabole steroider kombineres med trening,
og gir en raskere restitusjon mellom treningsøktene.
Dette skjer fordi steroidene fører til en raskere protein
syntese i musklene. Derfor kan man trene hardere uten
at kroppen blir sliten, samtidig som musklene raskere
blir større. Anabole steroider øker også antallet av stam
celler i muskelfibrene, noe som også øker potensialet for
å bygge opp muskelmassen. Skal anabole steroider virke
muskelbyggende må man bruke doser som er høyere enn
kroppens egenproduksjon av testosteron.
Når man har begynt å bruke anabole steroider, øker
testosteronnivået i kroppen. Dette vil gi de fleste økt
energi, mindre behov for søvn og økt sexlyst. Selvtilliten
og opplevelsen av trygghet vil sannsynligvis også øke i den
første tiden man bruker steroider.
Anabole steroider kan bli brukt i behandlingen av noen
sykdomstilstander. Dette omfatter testosteronmangel
hos menn (hypogonadisme), ved kronisk vevsnedbrytende
sykdommer og ved alvorlige infeksjonssykdommer. De kan
også brukes i behandlingen av alvorlige brannskader, ved
omfattende kirurgi og stråleterapi og ved noen typer av
blodmangel. Når anabole steroider brukes i en medisinsk
behandling er dosene langt lavere enn ved ikke-medisinsk
bruk.
Bivirkninger av bruk
Bruk av anabole androgene steroider kan gi fysiske, psy
kiske og sosiale bivirkninger.
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på
medisiner kan dette påvirke effekten av anabole steroider. Kunnskap om hvordan bruken vil påvirke forskjellige
personer er derfor viktig.
Fysiske bivirkninger
De fysiske bivirkningene omfatter kosmetiske bivirkninger
som utvikling av store kviser (akne) og strekkmerker
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på grunn av rask muskelvekst. Aknene øker risikoen for
hudinfeksjoner. Andre vanlige kosmetiske bivirkninger er
økt kroppsbehåring og håravfall på hodet (skallethet).
Bruk av anabole steroider øker risikoen for flere alvorlige sykdommer. Dette omfatter hjerte- og karsykdommer,
økt risiko for høyt blodtrykk, forstyrrelser i hjerterytmen
og økt risiko for hjerteinfarkt. Anabole steroider gir økt
risiko for skade på levercellene. I noen tilfeller kan bruken
føre til gulsott og leversvikt. Det har også blitt rapportert
om utvikling av ondartede leversvulster.
Nyrene kan også rammes av bruk. Det har blitt rapportert om noen tilfeller av ondartede nyresvulster hos brukere.
Steroidene stimulerer nyrenes produksjon av hormonet
erytropoietin (EPO). EPO stimulerer beinmargens produksjon av røde blodceller som kan gi en unormalt høy konsentrasjon av røde blodceller, og økt risiko for blodpropp.
Noen bivirkninger rammer kun menn. Noe av testoste
ronet omdannes til det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette kan stimulere brystkjertlene til å vokse, noe
som betyr at en mann kan utvikle kvinnelige bryster.
Anabole steroider i store doser senker egenproduksjonen
av testosteron og spermier. Dette kan føre til at testiklene

...kan stimulere brystkjertlene til
å vokse, noe som betyr at en mann
kan utvikle kvinnelige bryster
krymper, og at fertiliteten blir mindre eller helt borte.
Hos kvinner kan bruk av anabole steroider føre til en
maskulinisering av utseendet. Dette omfatter økt kroppsbehåring og skjeggvekst, skallethet og at stemmen blir
dypere og mer maskulin. Steroidene fører også til at
klitoris vokser, og at brystene blir mindre. Menstruasjonen
blir uregelmessig, og kan hos noen opphøre helt. Bruken
av anabole steroider fører også til minsket fertilitet hos
kvinner.
Psykiske bivirkninger
Det er vanlig å dele de psykiske bivirkningene inn i tre
faser, selv om bivirkningene kan variere svært mye fra
person til person avhengig av brukerens sårbarhet, hvor
lenge vedkommende har brukt steroider, hvilket medikament som brukes og dosering.

Fase 1: I denne fasen opplever brukeren gjerne oppstemthet, kraftig økt selvtillit, økt energi, redusert søvnbehov
og økt seksuallyst. Brukeren kan kjenne seg sterk og
uovervinnelig, og ha en overdreven tro på egne evner. Å bli
motsagt av andre kan oppleves som krenkende, og reaks
jonen kan være irritasjon og sinne. Denne tilstanden kan
resultere i fullt utviklet mani, eller ende i en dyp depresjon.
Fase 2: Den andre fasen kommer senere i kuren når
brukerdosene er på det høyeste. Denne fasen er preget av
nedsatt impulskontroll, aggressiv atferd, økende mistenksomhet og redusert empati. Brukeren kan også gå inn i en
paranoid tilstand. Store og raske humørsvingninger kan
også inntreffe i denne fasen.
Fase 3: Den tredje fasen, kommer etter endt bruk. Her
opplever mange energiløshet, konsentrasjonsvansker,
søvnforstyrrelser, redusert selvtillit, sosial tilbaketrekning og depresjon. Redusert seksuallyst, depresjon og
økt selvmordsfare kan også inntreffe i denne fasen.
Sosiale bivirkninger
Problemer knyttet til sinne og redusert empati, kan føre til
at familie og venner trekker seg vekk fra brukeren. Brukeren kan selv også trekke seg bort fra personer vedkommende tidligere var sammen med. I tillegg kan brukeren
selv trekke seg bort fra tidligere omgangskrets for å bruke
mer tid med andre som deler interessen for trening og
dopingmidler.
Undergrunnsproduserte preparater
Tidligere var de anabole steroidene på markedet i stor
grad produsert av etablerte legemiddelfirmaer. I dag
mener man at det meste av produksjonen skjer i såkalte
undergrunnslaboratorier. Disse laboratoriene er drevet av
kriminelle organisasjoner som ikke er underlagt noen kvalitetskontroll og kvalitetskrav. Stoffene som produseres
på disse laboratoriene testes heller ikke ut før de selges.
Dette betyr at brukeren ikke vet hvor trygge stoffene er
å bruke, eller hvor sterke de er. Forpakningen til stoffene
har ofte et svært profesjonelt utseende. For brukeren er
det langt på vei umulig å vite om stoffet er fremstilt i en
godkjent farmasøytisk fabrikk, eller om det er fremstilt
på et ulovlig undergrunnslaboratorium uten sikkerhetskontroll. Usikkerheten dreier seg om hvor mye virkestoff
som finnes i produktene. I noen preparater finnes det
ikke noe virkestoff i det hele tatt, mens det i andre kan
være mer eller mindre enn det som står på pakningene.
Den manglende kvalitets- og sikkerhetskontrollen av disse
steroidene medfører at stoffene også kan inneholde ulike
former for forurensninger. Særlig dreier dette seg om
urenheter som kan øke infeksjonsfaren hos brukeren, eller

at stoffene kan inneholde store mengder av tungmetaller.
Er det ulovlig å bruke anabole steroider?
Ja. Å produsere og selge dopingmidler har lenge vært
ulovlig. Siden 1. juli 2013 har det også vært ulovlig å kjøpe,
oppbevare og bruke dopingmidler.
Kan man bli avhengig av anabole androgene steroider?
Anabole androgene steroider gir ikke en like sterk avhen
gighetsom narkotiske stoffer som heroin eller alkohol.
Samtidig kan det for mange være vanskelig å slutte å
bruke anabole steroider. Forskningen anslår at rundt 30
% av brukerne utvikler en avhengighet av steroidene. En
slik avhengighet kan vise seg på ulike måter. Særlig ved
at størrelsen på dosene øker, at pausene mellom hver kur
– som er den perioden man bruker steroider – blir mindre
eller opphører helt, eller at bruken fortsetter til tross for
alvorlige bivirkninger. Når man slutter å bruke anabole
steroider kan dette føre til ubehag som gjør at man velger
å fortsette å bruke. Dette henger sammen med hvordan
anabole steroider virker, og hvilke bivirkninger de kan gi.
Behandling
Skadeomfanget av dopingbruk kan være svært bredt
og sammensatt. Dette kan bety at ulike medisinske
spesialister bør involveres i behandlingen. Å bruke anabole
steroider kan være forbundet med skam, og man kan
derfor forsøke å skjule bruken for venner, familie og for
lege. Noen kan også oppleve at helsepersonell man har
vært i kontakt med tidligere enten ikke har tatt bruken og
problemene på alvor, eller at de har hatt lite kunnskap om
anabole steroider. Noen av problemene man kan oppleve
i forbindelse med bruken av anabole steroider kan også
være vanskelige å fortelle til andre. For eksempel k an
dette gjelde tema som er knyttet til kropp og seksuelle
problemer. Det kan derfor være lettere om man kan få
hjelp eller støtte til å kontakte hjelpeapparatet.
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ALKOHOL
Ifølge trendpanelet ble ofte alkohol det rusmidlet som oftest ble kombinert med andre rusmidler.
En skrev: «Alkohol virker som å være poteten. Den kan alltid være med».

Hva er alkohol?
Alkohol er egentlig en samlebetegnelse på en gruppe
lignende kjemiske stoffer, men brukes i dagligtale om
drikker som inneholder det rusgivende stoffet etanol.
Etanol er et lovlig rusmiddel i Norge for personer over 18
år. For å kjøpe drikker med over 22 volumprosent etanol
må du være minst 20 år. Moderat alkoholbruk er sosialt
akseptert, og forholdsvis vanlig i de fleste miljøer i Norge.
Effekten er først og fremst sløvende fordi alkohol demper
sentralnervesystemet, men i små mengder har det en
oppkvikkende effekt. Mengden alkohol i kroppen kan
måles som promille i blodet – 1 promille tilsvarer ca. 1 gram
alkohol per liter blod.
Metanol, også kalt tresprit, er en annen type alkohol. Metanol omdannes til giftige stoffer i kroppen, noe
som kan føre til blindhet, varige hjerneskader eller død.
Ulovlig fremstilt etanol inneholder enkelte ganger farlige
mengder metanol. Det bør derfor ikke drikkes smuglersprit,
hjemmebrent eller alkohol man ikke vet hvor kommer fra.

Tabell 2
Skår
BRUK

2

TILGJENGELIGHET

2

INTERESSE

-3

AGGREGERT
DIFFERANSE

1

Hvordan virker alkohol?
Det er individuelle forskjeller på hvordan alkoholrus
oppleves, men det finnes noen typiske symptomer:
• Opp mot og omkring 0,5 promille: Mange føler seg lett
påvirket. De fleste opplever å bli i godt humør.
• Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer ukritisk og risikovillig. Kroppens koordinasjonsevne redusere.
• Over 1 promille: De dempende virkningene blir mer tydelige. Balansen blir dårligere, man snakker snøvlete, og
kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv
og får økt reaksjonstid.
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• Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen, eller en såkalt blackout. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. Man kan bli kvalm
og kaste opp.
• Svært høy promille kan være farlig – se avsnittet om
alkoholforgiftning.
Bivirkninger og alkoholforgiftning
Hvis man er gravid, har en diagnose eller går på m
 edisiner,
kan dette påvirke effekten og skadevirkningene av alkohol. Vit derfor hvordan alkohol kan påvirke kroppen og
livssituasjonen til brukeren. Høyt inntak av etanol er
giftig for kroppen - promille fra rundt 3 kan være dødelig.
Pustesenteret hemmes, slik at man får pustestans og dør.
Man kan bli bevisstløs og miste kontroll over blæren, fordi
deler av sentralnervesystemet lammes. I kombinasjon med
dempende medikamenter, sovemidler, smertestillende
midler og midler mot epilepsi, kan også langt lavere
promille føre til død. Ved alvorlig alkoholforgiftning er legehjelp livsnødvendig.
Hvorfor blir man fyllesjuk?
Når en drikker alkohol forsøker kroppen å tilpasse seg
stoffet og skape en slags balanse. Det man slutter å drikke
oppstår derfor en slags abstinens. I tillegg reduseres
kroppens nivå av et hormon som styrer urinmengden. Dette
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gjør at man tisser mer, og kan bli dehydrert. Det beste man
kan gjøre for å unngå fyllesyke, er å drikke mindre alkohol,
unngå høy alkoholpromille over tid, og drikke saktere. Drikk
nok vann. Alkohol er også avhengighetsskapende. jo oftere
en person drikker, desto mer toleranse utvikler kroppen for
stoffet. Dette kan føre til en større reaksjon når man slutter å drikke. Tegn på alkoholproblem kan være at noen føler
trang til å drikke mer «dagen derpå» for å føle seg bedre,
at vedkommende endrer personlighet når han/hun er påvirket, eller at man ikke klarer å slutte å drikke man blir for full.
Forhåndsregler
For å unngå å bli for full kan man gjøre noen enkle grep:
• Drikk sakte og drikke med lav alkoholprosent.
• Husk å spise mat, før og under inntak av alkohol.
• Drikk vann før, imens det drikkes, og etter inntak.
• Ikke ta andre rusmidler, eller medisiner, sammen med
alkohol.
Blande alkohol og andre stoffer
Cannabis og alkohol: Cannabis kan endre tilstanden ganske
dramatisk dersom noen har drukket. Jo høyere promille
noen har, jo mer vil cannabis forsterke virkningen av alkohol. Man kan bli mye fullere, sløvere, trøtt og kanskje
kvalm. Det er også større risiko for hukommelsestap.

Piller og alkohol: Dempende medikamenter (benzodiaze
piner som Rivotril , Valium, og Sobril, eller liknende piller)
er svært risikabelt å innta sammen alkohol. De fører til
at man tåler mye mindre alkohol. Dette kan igjen føre
til at man blir overstadig beruset, mister kontrollen, får
blackout, dårligere vurderingsevne, gjøre ting som er farlig
– eller man kan risikere en potensiell kritisk forgiftning.
Alkohol og GHB: GHB er et dempende stoff. GHB gir i seg
selv en sterk rus, med stor risiko for overdose.Dersom alkohol blandes med GHB, er faren for en livstruende forgiftning stor, og jo mer alkohol det er drukket, jo farligere er
det. Bland ALDRI alkohol og GHB.
Stimulerende stoffer og alkohol: Stimulerende stoffer som
amfetamin, kokain og metylfenidat (for eksempel Ritalin
eller Concerta) fører til at alkoholrusen ikke merkes like
godt som ellers. Promillen vil være den samme, men brukeren vil føle seg mindre påvirket og kan føle at han/hun tåler
mer alkohol enn vanlig. Når virkningen av det stimulerende
stoffet går ut, kan det plutselig gi en overdreven beruselse.
I verste fall kan dette gi en livstruende forgiftning.
Påvisning av alkohol
Alkohol forbrennes med ca. 0,15 promille i timen. Så lenge
en har promille, kan alkoholen påvises i spytt og blod.

Metabolitter/nedbrytingsstoffer etter bruk av alkohol
kan påvises i både blod og urin etter at stoffet er ute av
kroppen. Påvisningstiden er avhengig av analysemetode
og mengden alkohol som har blitt inntatt, og kan variere
fra få dager til flere uker.
Alkohol og førerkort
Alkoholpåvirkning kan gi en kraftig reduksjon av kjøreevne.
Jo mer påvirket man er, jo dårligere sjåfør blir man. Kjøring
i ruspåvirket tilstand er ulovlig, og straffes med bøter eller
fengsel. I tillegg risikerer føreren å utsette andre for fare
noe som kan medføre et tungt ansvar, både etisk og juridisk. Drikkes det mye alkohol over tid, reduseres allmenntilstanden såpass mye at det vil bli vurdert som potensielt
trafikkfarlig. Dermed fyller brukeren ikke helsekravene til
førerkort. Det er lege som vurderer om man fyller helsekravene eller ikke. De som ikke fyller helsekrav til førerkort,
må dokumentere avhold fra alkohol i lang tid. Disse reglene
gjelder førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE). Det er
egne regler for førerkortgruppe 2 og 3, og for yrkessjåfører.
Juridisk status
Alkohol er en lovlig vare, men er regulert. Det er blant
annet aldergrenser og begrenset tilgjengelighet.
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CANNABIS
Cannabis var substansen hvor trendpanelet meldte om flest endringer. Flere unge bruker og
selger cannabis regelmessig, og personer i hjelpeapparatet opplevde en økt etterspørsel etter helsehjelp i forbindelse med rusbruken. Mange skrev at cannabisbruk var blitt mer vanlig,
sosialt akseptert og synlig på offentlige steder som bakgårder, gater, utesteder og på skoler.
Flere hevdet også det har kommet sterkere cannabisprodukter med høyere THC-verdier det
siste halvåret og at effekten kunne være usikker.
Prisen på cannabis varierte. Den vanligste var fra 100 til 150 kroner for et gram. Marihuana var
dyrere enn hasj. Blant slanguttrykkene for cannabis var «Tjall», «Weed», «Grønt», «Brunt»,
«Joint», «Bønne», «Rev», «Gress», «Bonge», «Spliff», «Fyre», «Naas», «Jay», «J», «Jonas», «Sticky
Icky», «Keef» og en rekke andre uttrykk.

Hva er cannabis?
Cannabis er en plante fra hampfamilien. Artene Cannabis
sativa og Cannabis indica brukes i framstilling av cannabis som rusmiddel. Cannabis inneholder en rekke kjemiske
forbindelser, hvorav mange er av typen cannabinoider. De
antatt viktigste, er THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) og
CBD (cannabidiol).

Tabell 3
Skår
BRUK

18

TILGJENGELIGHET

3

Det finnes hovedsakelig tre ulike typer cannabisprodukter:

INTERESSE

-1

Hasj: er plantens harpiks (tykk, klebrig plantesaft), som
vanligvis presses sammen med deler av cannabisplanten.
Hasj forekommer vanligvis i form av tykke, brune eller
sorte plater, som igjen deles opp i mindre klumper.
Deretter smuldres klumpene opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking. Det gjennomsnittlige THC-
innholdet i hasj har de siste årene ligget i overkant av 20
%, men kan være både vesentlig lavere og en del høyere.

AGGREGERT
DIFFERANSE

20

Marihuana: er tørkede blomster / toppskudd fra hunnplanten som vanligvis kvernes og røykes. Marihuana kan
røykes rent eller blandes med tobakk. Analyser av innenlands dyrket marihuana fra de siste årene viser variasjoner
mellom 5 og 18 % THC, men også her kan THC-innholdet
være betraktelig høyere.
18
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Cannabisolje: er planteolje ekstrahert ved hjelp av løsemiddel. Den er flytende og vil normalt påføres tobakk, hasj
eller marihuana for deretter å røykes. Cannabisolje inneholder vanligvis mellom 40 og 60 % THC.

Forskning tyder på at cannabis
bruk kan fremskynde utviklingen
av schizofreni og andre psykose
lidelser hos sårbare personer
Hvordan virker cannabis?
THC er det viktigste virkestoffet i cannabis som gir rus
effekt. THC kan gi uønskede virkninger, som økt risiko for
psykose, angst, og avhengighet. THC kan også påvirke
kognisjon som korttidshukommelse, konsentrasjon,
impulskontroll, refleksjonsevne og motorikk. Risikoen
øker med økende inntak av THC.
CBD er et annet virkestoff som kan motvirke og beskytte
mot flere av de uønskede effektene av THC, slik som angst,
redusert hukommelse og psykotiske symptomer.
Mengden THC i cannabisprodukter har økt, samtidig
som mengden CBD har minket. Dette kan øke risikoen for
negative virkninger av cannabisbruk.
Cannabis kan gi en mild til betydelig endret bevissthetstilstand. Brukere rapporterer om glede, avslapning,
forsterkede sanseinntrykk og endret tidsoppfatning. Mild
cannabisrus gir normalt en følelse av tilfredshet og kroppslig velbehag. Ved høyt inntak er det vanlig å få økt hjerterytme, noen kan dessuten oppleve svimmelhet, kvalme,
angst, panikkanfall, sansebedrag og paranoia.
Den akutte rusfasen inntreffer umiddelbart etter røyking,
topper seg etter 20 minutter, og varer i tre-fire timer
avhengig av inntatt mengde, styrke, og tidligere cannabis
erfaring. Hvordan rusen oppleves vil variere sterkt fra
person til person. Den første fasen i den akutte rusen
varer opptil 45 minutter etter røyking og kjennetegnes ved
fysiske symptomer som blant annet svimmelhet, hoste,
økt hjertefrekvens og puls, rødhet i øynene, tørrhet i munn
og hals. Man kan bli aktiv i tankene og utadvendt.
Den andre fasen er en mer innadvendt tilstand som kan
vare i flere timer. Noen får mange tanker og assosiasjoner.
Sansene forsterkes, for eksempel kan farger oppleves
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s terkere og lukter mer fremtredende. Følelser forsterkes
og rusen kan gi avslapning og velvære. Noen får økt
matlyst mot slutten av rusen.
Mulige bivirkninger
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på medisiner kan dette påvirke effekten av cannabis. Kunnskap
om hvordan bruken vil påvirke forskjellige personer er
derfor viktig.
Mulige fysiske komplikasjoner ved røyking av c annabis
inkluderer kronisk bronkitt og andre åndedrettsplager.
Bruk av cannabis kan ha ulike negative effekter på fosteret
ved bruk under graviditet, kan forringe sædkvaliteten hos
menn og kan ha en negativ virkning på hjertet for p
 ersoner
som allerede har en hjertelidelse eller har hatt hjerteinfarkt. De fleste fysiske komplikasjoner oppstår etter
hyppig og jevnlig bruk.
Virkningene av cannabis samspiller med brukerens
personlighet, forventninger, miljø og rusdosen.
Forskning tyder på at cannabisbruk kan fremskynde
utviklingen av schizofreni og andre psykoselidelser hos
sårbare personer. Å være disponert vil si at man kan
inneha en genetisk, psykologisk eller sosial sårbarhet.
Komplikasjoner kan forsterkes dersom man bruker cannabis sammen med andre rusmidler, legemidler eller alkohol.
Når hjernen er i utvikling i ungdomsårene ser det ut
til at den kan være mer sårbar for bruk av cannabis enn
en voksen hjerne. Regelmessig og tung bruk av cannabis i ungdomsårene er assosiert med mer negative og
varige virkninger, enn ved bruk i voksen alder. Jevnlig bruk
i ungdomsalder kan gi økt risiko for å utvikle avhengighet til cannabis, og medføre svekkelse i kognisjon som
hukommelse, konsentrasjon, læring, risikovurdering, planlegging, koordinasjon og refleksjon.
Jevnlig bruk: Dersom man har brukt cannabis mye over
tid, opplever enkelte at de får et lavere energinivå. Et
høyt forbruk vil i noen tilfeller medføre svekkelse av
hukommelse, konsentrasjon, innlæringsevne og impulskontroll. Mange kan kjenne på vansker med å huske ord og
beskrive hva de føler. Evnen til planlegging og refleksjon
kan bli dårligere. Disse symptomene vil normalt gå over en
viss tid etter avsluttet bruk. Koordinasjon, k onsentrasjon
og reaksjonsevne kan være svekket opp til 24 timer etter
inntak. Noen vil ved jevnlig bruk over tid oppleve at de
blir avhengige av cannabis og få abstinensplager om de
forsøker å slutte med bruken.
Inntaksmåter
Den vanligste måten å innta cannabis er ved å røyke det,
enten i pipe, eller i sigaretter blandet med tobakk eller rent.
Cannabis kan også inntas som mat eller drikke, enten ved

at man tilsetter det selv eller ved ferdigkjøpte p
 rodukter.
Man kan i tillegg bruke dampinhalering ved vaporizer.
Forhåndsregler og trygg bruk
• Risikoen for luftveisproblemer i forbindelse med røyking
kan fjernes ved å spise det istedenfor å røyke det. For å
minske mengden tjære og svevestøv som samler seg i
lungene, uten at det «går ut over» mengden THC som
blir tilgjengelig, bør brukeren unngå å holde pusten og
å ta dype drag.
• Dampinhalering kan være en tryggere måte å innta
cannabis på enn å røyke det, da det gjør at THC kan
absorberes med mindre eksponering for kreft
frem
kallende stoffer.
• Dersom man inntar cannabis ved å spise eller drikke det,
er det viktig å huske at virkningene kommer senere enn
dersom det røykes. Ofte kan det ta flere timer, hvilket
gjør det lett å få i seg for mye. Det kan gi en ubehagelig
opplevelse. Brukeren bør derfor gjerne vente flere timer
før vedkommende inntar mer.
• Det kan være lurt å bruke cannabis på et trygt sted med
personer man er trygg på.
• Dersom noen får angst eller noia av å ha brukt cannabis,
kan det hjelpe og finne et stille sted å slappe av, puste
rolig og fokusere på utpust, høre på rolig musikk, eller
ha en personen man er trygg på sammen med seg.
• Bruk av cannabis bør unngås dersom man har en psykoselidelse.
• Ved kombinert bruk av cannabis og alkohol bør det
utvises varsomhet, da dette kan gi en kraftig kombinasjonsrus og medføre svimmelhet og kvalme.
• Det å kombinere cannabis med psykedelika kan medføre
forvirring og angst.

kortere tid. Ved daglig røyking over lengre tid kan det ta
flere måneder etter siste inntak før THC-syre ikke lenger
kan spores på en urinprøve. THC- syre kan i helt spesielle
tilfeller påvises i urinen etter passiv røking, men dette
forutsetter ekstrem eksponering.
Bilkjøring, førerkort og helsekrav
Det er forbudt å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. I februar
2012 ble det i vegtrafikkloven innført «promillegrense» for
cannabis. Det betyr at hvis man kjører bil med en høyere
konsentrasjon av cannabis i blodet enn det loven sier er
den faste grensen, kan det medføre straffeansvar.
Grensen er satt på 0,004 mikromol/liter fullblod
(tilsvarende 0,2 i alkoholpromille). Når konsentrasjon av
rusmidler i blod skal omregnes til promille brukes enheten
mikromol pr liter blod. For cannabis innebærer dette at det
måles hvor mange mikromol THC man har i kroppen pr.
liter blod.
Førerkortforskriften: Dersom noen bruker illegale rusmidler eller rusgivende medikamenter på en slik måte mat det
kan gå utover trafikksikkerheten, oppfyller man ikke helsekravene til førerkort. Dette er en vurderingssak fra legens
side. Man risikerer inndragelse, eller utsettelse, av førerkort, uansett om man aldri kjører ruspåvirket. Brudd på
helsekravene kan medføre langvarig rustesting og oppføl
ging, før man igjen kan ta førerkort på vanlige betingelser.
Følger man ikke opp dette, vil førerkortet inndras av Fylkesmannen. Leger og psykologer har rapporteringsansvar til
Fylkesmannen, ifølge Lov om helsepersonell § 34.
Unntaket kan være hvis brukeren får utskrevet cannabisprodukter via resept. Egne bestemmelser gjelder for denne
pasientgruppen. Kontakt din lege for mer informasjon.

Bruk av cannabis bør unngås
dersom man har en psykoselidelse
Påvisningstid i blod, spytt og urin
Når det skal testes for bruk av cannabis i blodprøver og
spytt er det THC som spores. Stoffet som kan spores i
urinprøver kalles THC-syre og er en inaktiv metabolitt
(nedbrytningsprodukt) fra THC.
THC kan påvises i blodet i timer etter enkeltinntak,
men opptil flere dager etter lengre tids bruk. I spytt kan
THC påvises i timer etter inntak. THC-syre kan normalt
påvises i urin opptil en uke etter et enkeltinntak, men ofte
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SYNTETISKE
CANNABINOIDER
Omtalt som «spice» og ofte kjøpt på internett. Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter, det vil si hovedsakelig dempende, men også hallusinogene
egenskaper. De fleste av disse stoffene har imidlertid langt sterkere virkninger sammenlignet
med naturlige cannabisprodukter som hasj og marihuana.

Syntetiske cannabinoider er produkter som inneholder
syntetiske cannabinoidreseptor-agonister (CRA) som
imiterer effektene av de naturlig forekommende psyko
aktive forbindelsene i cannabis. Siden 2008 har 169
syntetiske cannabinoider blitt påvist i en rekke ulike
produkter, og for året 2016 ble det rapportert 11 nye
cannabinoider (EMCDDA, 2017).
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Tabell 4
Skår
BRUK

0

TILGJENGELIGHET

3

INTERESSE

3

AGGREGERT
DIFFERANSE

6
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AMFETAMIN /
METAMFETAMIN
Enkelte hevdet at amfetamin ble brukt sammen med blant annet Rivotril og cannabis. Flere skrev
at det var vanskelig å oppdrive rent amfetamin. Prisen for et halvt gram ble hovedsakelig oppgitt
å være 200 kroner.
Slanguttrykkene fra amfetamin var «Speed», «Makka», «Fart», «Joggesko», «Amf», « Fortfort»,
«Pepper» og «Pluss». For metamfetamin var slagutrykkene «Meta», «Crystal», «Ice» i tillegg for
noen av de samme uttrykkene som ble brukt om amfetamin.

Hva er amfetamin og metamfetamin?
Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende
stoffer som gir økt våkenhet, økt selvfølelse og nedsatt
appetitt.
Amfetamin og metamfetamin er kjemisk nært
beslektet, og virkningene er svært like. Amfetamin og
metamfetamin misbrukes i økende grad over hele verden,
og er blant de hyppigst brukte rusmidlene. I enkelte tilfeller brukes de imidlertid også til medisinsk behandling.
Både amfetamin og metamfetamin forekommer
vanligvis som pulver i Norge. Kjøpt på gata har det ofte
en stikkende, kjemisk lukt. Metamfetamin kan også
forekomme som krystaller, og kalles da gjerne ice, crystal
meth eller glass. Dette er imidlertid lite utbredt i Norge.

Tabell 5
Skår
BRUK

-3

TILGJENGELIGHET

-5

INTERESSE
AGGREGERT
DIFFERANSE

1
-7

Hvordan virker amfetamin?
Amfetamin er et sentralstimulerende stoff. Vanligvis varer
rusen i 4 timer og oppover.
Rusen gir gjerne en følelse av økt selvtillit og energi,
raske bevegelser, rask tale, uro og rastløshet.
Andre vanlige virkninger er nervøsitet, nedsatt konsentrasjon, usammenhengende tanker og tale, svimmelhet og
mindre sultfølelse og søvnbehov.
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Når man har tatt amfetamin blir pupillene vanligvis
store og reagerer langsommere på lys. Høy puls, samt
høyere blodtrykk og kroppstemperatur, er andre typiske
effekter.
Metamfetamin har lignende virkning som amfetamin,
men er noe sterkere. Noe av metamfetaminet vil dessuten
omdannes til amfetamin i kroppen, slik at det kan gi en litt
lengre rus enn amfetamin.

dødelige – også ved mindre doser

Dosering og inntaksmåter
En vanlig brukerdose ligger på 50 til 150 mg rent stoff.
Det blir vanligvis sniffet (snortet), men kan også spises
(droppes), drikkes oppløst i væske eller injiseres.
Amfetaminet som selges på gaten er som regel
utblandet, og er ofte ikke mer enn mellom 20-30 % rent.
En dose er da som oftest en «kvarting», som tilsvarer ca.
et kvart gram (250 mg) utblandet stoff, men kun mellom
50-75 mg rent stoff.

Bivirkninger
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på medisiner kan dette påvirke effekten av amfetamin. Kunnskap
om hvordan bruken vil påvirke forskjellige personer er
derfor viktig.
Noen opplever en følelse av at konsentrasjonen blir
skjerpet, men det som ofte skjer er at brukeren «henger
seg opp» i visse detaljer, og har vanskelig for å se helheten.
Usammenhengende tale- og tankerekker, og en tendens
til å overvurdere egne ferdigheter er vanlig. Uro, forvirring,
skjelving, panikk og tankeforstyrrelser som paranoia, kan
forekomme. Enkelte kan også bli irritable, aggressive og
voldelige.
Rusen kan opprettholdes ut over vanlig virketid ved
å stadig innta nye doser. Slik kan brukeren gå i mer eller
mindre kontinuerlig rus i flere døgn uten søvn. Dette øker
risikoen for psykose, som kan arte seg som en tilstand av
forvirring eller paranoia.
For mye amfetamin kan føre til sterk svetting, feber,
rask puls, hurtig åndedrett, kramper, brystsmerter og
kraftig forhøyet blodtrykk. Hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser og hjerteinfarkt kan forekomme, og være
potensielt dødelige. Dette kan også skje ved mindre doser.
Søvnproblemer er en forventet effekt av sentralstimulerende midler som amfetamin og metamfetamin.

Forholdsregler og tryggere bruk
• Den minst risikable måten å innta amfetamin, er gjennom
munnen/spising. Ved denne inntaksmetoden kommer
effekten først etter ca. 20-30 minutter. Det er derfor viktig
at brukeren er tålmodig og ikke tar for mye.
• Ved langvarig sniffing kan man få blødninger og sår på
slimhinnene i nesen.
• Injeksjon gir risiko for smittsomme sykdommer, sår,
abscesser og andre problemer forbundet med sprøytebruk.
• Unngå å bruke amfetamin i kombinasjon med andre
rusmidler, da det øker risikoen for komplikasjoner.
• Unngå å være påvirket for lenge av gangen, det øker
risikoen for psykoser, angstreaksjoner, og farlig adferd som
følge av manglende søvn.
• Drikk tilstrekkelig med vann, da amfetamin er dehydrerende. For mye vann kan også være farlig, og vann med
salter/elektrolytter (slik som f.eks. sportsdrikker), er derfor
å foretrekke.
• Brukere av amfetamin bør passe på tennene sine og ha
god tannhygiene. Bruk av tannbeskytter kan være lurt
for å beskytte tennene, og tyggegummi anbefales mot
munntørrhet.
• Test hjertet ditt dersom du bruker amfetamin r egelmessig.
• Brukere bør være forsiktig med alkohol, benzodiazepiner,
opioder eller andre dempende stoffer mot nedtur. Dersom
noen bruker slike, bør det brukes minst mulig og ikke flere
forskjellige beroligende stoffer samtidig.

Langvarig bruk – avhengighet
Langvarig amfetaminbruk forbindes ofte med angst,
depresjon og psykose. Paranoide tilstander, hvor man føler
seg forfulgt og overvåket, er ikke uvanlig. Panikkangst er

PMMA
PMMA (para-metoksymetamfetamin) finnes både i pilleog pulverform, og blir ofte solgt som amfetamin, eller også
ecstasy (MDMA). Dette stoffet er mye giftigere, og det er

Hjerneblødning, hjerterytme
forstyrrelser og hjerteinfarkt kan
forekomme, og være potensielt
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også et typisk problem. Dette kan arte seg som hjertebank
og følelse av åndenød, og kan føre til at man ikke ønsker å
gå ut blant mennesker.
Regelmessig bruk av amfetamin fører til at dosen må
økes for å oppnå samme virkning, men vanligvis oppstår
det ikke sterke fysiske abstinenser etter bruken. Plager
som muskelverk, utmattelse og urolig søvn er allikevel
vanlig. Den psykiske avhengigheten kan imidlertid være et
større problem.

liten forskjell mellom rusdoser og dødelige forgiftninger.
I tillegg kommer virkningen som regel senere. Dersom
brukeren tror han/hun tar amfetamin eller ecstasy kan
vedkommende derfor lures til å ta mer fordi han/hun ikke
kjenner virkningen med en gang.
Blod-, spytt- og urinprøver
Amfetamin kan påvises i blodet i 1-2 døgn etter inntak,
og urinen i 2-10 dager, avhengig av analysemetode, og
mengde inntatt stoff.
Bilkjøring og helsekrav til førerkort
Amfetaminpåvirkning kan redusere kjøreevnen. Kjøring i
ruspåvirket tilstand er ulovlig, og straffes med bøter eller
fengsel. I tillegg risikerer man å utsette andre for fare,
noe som kan medføre et tungt ansvar, både etisk og juri-

disk. Dersom amfetamin brukes regelmessig, reduseres
allmenntilstanden såpass mye at det vil bli vurdert som
potensielt trafikkfarlig. Dermed oppfyller ikke brukeren
helsekravene til førerkort. Det er en lege som vurderer om
man oppfyller helsekravene. De som ikke oppfyller helsekravene, må dokumentere avhold fra amfetamin i lang tid
for å kunne ha eller ta førerkort.
Amfetamin og lovgivning
Bruk og besittelse av amfetamin er forbudt, og straffes
etter Legemiddellovens kapittel VIII om narkotika. Straffe
rammen er på 3 måneder fengsel, men bruk og/eller
besittelse straffes oftest med bøter. Dersom man enten
tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller
overdrar amfetamin, vil dette kunne straffes etter Straffelovens kapittel 23 om vern av folkehelsen og det ytre miljø.
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ECSTASY / MDMA
De fleste i trendpanelet skrev om MDMA og ikke om ecstasy. Særlig bruk i forbindelse med
teknofester ble trukket frem. 2C-B ble nevnt som et alternativ til MDMA.
Prisen varierte, men de fleste oppgav 1000 kroner for ett gram MDMA. Slanguttrykkene var
hovedsakelig «Emma», «Em», «Molly», «Knips», «Droppe», «X» og «M».

Hva er MDMA?
MDMA er et sentralstimulerende rusmiddel som også har
visse hallusinogene egenskaper. MDMA står for 3,4-metylen-dioksi-metamfetamin, og er et syntetisk stoff. MDMA
omsettes hovedsakelig i pulverform, men forekommer
også som tabletter og blir da gjerne omtalt som Ecstasy.
Den vanligste inntaksformen er gjennom munnen.
Hvordan virker MDMA?
MDMA-rusen påvirkes av forventninger, hvor mye man har
prøvd før, stoffets renhet, hvor mye man tar og hvor/når
man tar det. Effekten inntreffer vanligvis 20-60 minutter
etter inntak, men det kan ta mer enn 90 minutter før rusen
merkes dersom man nylig har spist, og varer i 4-6 timer.
MDMA påvirker nivået av enkelte signalstoffer i hjernen.
Spesielt gjelder dette signalstoffet serotonin, men også
nivået av dopamin og noradrenalin blir påvirket. Dette er
stoffer som bidrar til å regulere en rekke viktige funksjoner
i kroppen, som for eksempel humør og søvnbehov.
Det er vanlig å føle seg mer våken og energisk når man
tar MDMA. I tillegg opplever mange forsterkede sanseinntrykk, og sterke følelser av lykke og nærhet til andre
mennesker.
Vanlige fysiske reaksjoner inkluderer temperatur
stigning, tørste, høy puls og utvidede pupiller. Noen vil
oppleve å føle seg nedfor, eller tilstander av depresjon
umiddelbart, eller i dagene etter at rusvirkningen går over.
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Tabell 6
Skår
BRUK
TILGJENGELIGHET
INTERESSE
AGGREGERT
DIFFERANSE

7
12
1
20
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Bivirkninger og avhengighet
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på medisiner kan dette påvirke effekten av MDMA. Kunnskap om
hvordan bruken vil påvirke forskjellige personer er derfor
viktig.
Følgende mulige bivirkninger gjelder MDMA inntatt
uten å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.
Bivirkninger ved korttidsbruk
Mulige akutte bivirkninger inkluderer kvalme, hodepine,
høy puls, dehydrering, overoppheting, angst, paranoia og
vrangforestillinger. Enkelte kan oppleve mild til kraftig
utmattelse og/eller depresjon umiddelbart eller i dagene
etter å ha brukt MDMA. Andre plager som søvnvansker,
smerter i brystet og svimmelhet kan også forekomme
etter bruk av MDMA.
Bivirkninger ved lengre tids regelmessige bruk
Mulige bivirkninger som følge av lengre tids regelmessige
bruk inkluderer søvnvansker, nedsatt energinivå, nedsatt
seksualdrift, angst og depresjon. Generelt bør man unngå

å bruke MDMA uten at kroppen får tilstrekkelig tid til å
hente seg inn mellom hver gang, minimum noen måneder.
Avhengighet
MDMA anses å være forholdsvis lite vanedannende
sammenlignet med andre rusmidler, selv om enkelte vil
kunne oppleve en viss grad av psykisk avhengighet. Dette
kan f.eks. kjennetegnes ved at man kjeder seg, føler seg
tom, apatisk o.l. hvis man ikke bruker MDMA ved gitte
anledninger.
Dosering og inntaksmåte
En vanlig brukerdose ligger på omkring 60-125 mg.,
avhengig av stoffets renhet, brukerens kroppsvekt,

tidligere erfaring med MDMA, samt hvor sterk rusvirkning
man ønsker å oppnå. Generelt trenger kvinner en noe
lavere dose enn menn for å oppnå lik effekt.
MDMA omsettes hovedsakelig i pulverform, som
enten kan svelges slik det er, eller pakket inn i sigarett
papir, dopapir eller lignende. Virkningen inntreffer vanligvis 20-60 minutter etter inntak.

Forholdsregler og tryggere bruk
Det finnes ulike forhåndsregler man bør ta dersom man
skal bruke MDMA, for å redusere risikoen for uønskede
skadevirkninger:
• Vær nøye og forsiktig med dosering! For å være på den
sikre siden, bør man heller innta en litt for lav enn en litt
for høy dose. Dette gjelder særlig uerfarne brukere, som
kanskje ikke bør ta mer enn 60-70 mg første gang.
• Brukere bør drikke vann og holde seg avkjølt! MDMA får
hjertet til å jobbe hardere. Høyere puls og krampe i blodkarene kan gi kraftig blodtykkstigning og forstyrrelse i
hjerte
rytmen. Overoppheting og uttørking er andre
viktige risikomomenter; derfor er det viktig å drikke
mye (alkoholfri) væske dersom man tar MDMA, samt
gjøre tiltak for å unngå å bli veldig varm.
• Unngå samtidig bruk med alkohol! Alkohol er vann
drivende, og forsterker dermed den uttørrende effekten
av MDMA. Dersom brukeren er påvirket av alkohol, kan
brukeren også bli mindre nøye med andre forhånds
regler som for eksempel dosering.

...dette kan f.eks. øke risikoen for
forvirring og angstreaksjoner
• Test stoffet! Generelt er det fordelaktig å få stoffet
testet før eventuell bruk, da MDMA noen ganger helt
eller delvis kan være blandet ut med andre, mer skadelige stoffer. Slike test kits kan bestilles fra private
aktører. Merk at kvaliteten på, og nøyaktigheten av
disse kan variere, og at en vanlig reagenstest normalt
ikke kan skille mellom MDMA og det mer skadelige
stoffet PMMA.
• Vær tålmodig! Det er viktig å være obs på at det kan
ta 20-60 minutter før rusvirkninger inntreffer, noen
ganger også lengre enn dette. Man bør derfor unngå
å ta eventuelle nye doser selv om man ikke opplever
rusvirkning etter kort tid.
• Vær obs på miljøet! Man bør kun ta MDMA i trygge
omgivelser, sammen med personer man stoler på. Det
er en fordel dersom minimum én person i følget unngår
å bruke rusmidler, slik at vedkommende kan «ha bakkekontakt» og ta kontroll ved eventuelle uforutsette
situasjoner.
• Ikke vær redd for å kontakte helsepersonell ved behov!
Helsepersonell har taushetsplikt, også hva gjelder bruk
av illegale rusmidler.

30

Påvisning i blod-, spytt- og urinprøver
MDMA kan vanligvis spores med blod-, spyttprøver i noen
timer etter inntak, opptil ett døgn.
MDMA inngår som regel i standard rustester i urin, og
vil normalt kunne påvises i 2-4 døgn.
Merk at det kan forekomme betydelige individuelle
variasjoner når det gjelder rustesting.
Bilkjøring og helsekrav til førerkort
Bruk av MDMA, uansett om man aldri kjører ruspåvirket,
vil kunne medføre at man midlertidig mister førerretten.
Egentlig skal legen vurdere at bruken medfører økt trafikksikkerhetsrisiko for at den skal omfattes av bestemmelsen,
men i praksis er det nærmest nulltoleranse på dette området. Dersom noen etter å ha inntatt MDMA blir tatt for
ruspåvirket kjøring, vil bøter, inndragelse av førerkort og/
eller fengsel være mulige straffereaksjoner, avhengig av
påvirkningsgrad samt sakens alvorlighetsgrad generelt.
MDMA og andre rusmidler
Blanding av MDMA og alkohol frarådes. Dette kan f.eks. øke
risikoen for forvirring og angstreaksjoner. I tillegg vil denne
kombinasjonen øke risikoen for fysiske k omplikasjoner da
både MDMA og alkohol virker dehydrerende.
Blanding av MDMA med andre sentralstimulerende
stoffer bør også unngås. Stoffene vil kunne forsterke
hverandres virkning, noe som øker risikoen for overdosesymptomer og andre bivirkninger.
Blanding av MDMA med sentraldempende stoffer bør
også unngås. Dette kan gi uforutsigbare konsekvenser,
ettersom stoffene har motsatt virkning på hverandre i
sentralnervesystemet.
Man bør også være oppmerksom på at samtidig bruk
av antidepressiva krever spesielle forholdsregler. Dersom
man går på SSRI-baserte antidepressiva (Cipralex e.l.) bør
man være varsom med MDMA, da interaksjonene med
stoffene kan være uforutsigbare. Ved bruk av MAOHtype 
medikamenter (monoaminoksidasehemmer), må
bruk av MDMA unngås, da dette kan gi alvorlige fysiologiske komplikasjoner. Dersom brukeren er i tvil om hvilken
kategori det aktuelle legemiddelet faller innunder, bør

brukeren kontakte lege eller en farmasøyt ved et apotek.
MDMA og lovgivning
MDMA er oppført på Narkotikalisten, og er forbudt etter
Narkotikaforskriften § 5. Bruk og besittelse straffes
etter Legemiddelloven § 24. Vanlige straffereaksjoner er
forelegg og/eller fengsel, avhengig av beslaglagt mengde
samt alvorlighetsgrad generelt. Merk at dette regelverket
kan være gjenstand for endringer.
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KOKAIN
Kokain og alkohol ble ofte nevnt som rusmidler som ofte ble kombinert. Det ble også hevdet at
kokain har blitt renere det siste halvåret. De fleste oppga at prisen for ett gram var mellom 800 og
1100 kroner. Slanguttrykk var «Coke», «Brus», «Cola», «Hvitt», «Eskobar», «Snø» og «Chak».

Hva er kokain?
Kokain er et sentralstimulerende stoff som utvinnes av
bladene på kokabusken (Erythroxylon coca).

Tabell 7

Hvordan virker kokain?
Kokainrusen påvirkes av forventninger, hvor ofte man har
prøvd før, stoffets renhet, hvor mye man tar og på hvilken
måte. Kokain gir en rask og intens, men kortvarig rus,
som normalt varer fra 15 til 60 minutter. R
 usvirkningen
inntreffer raskt etter inntak. Mange opplever å føle seg
mer våken og energisk, samt mer pratsom. Mange får
også en følelse av økt selvtillit og økt mental kapasitet.
Vanlige fysiske reaksjoner inkluderer tørr munn,
svetting, temperaturstigning, liten matlyst og høy puls.
Stoffet har en lokalbedøvende effekt i munn og svelg, og
det er vanlig at pupillene utvider seg.

BRUK

Skår
3

TILGJENGELIGHET

-6
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-1
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Bivirkninger og avhengighet
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på
medisiner kan dette påvirke effekten av kokain. Kunnskap om hvordan bruken vil påvirke forskjellige personer
er derfor viktig.
Følgende mulige bivirkninger gjelder kokain inntatt
uten å blande med andre rusgivende stoffer eller
legemidler. Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.
Bivirkninger ved korttidsbruk
Mulige akutte bivirkninger inkluderer kvalme, kramper,
angst, paranoia/vrangforestillinger og hallusinasjoner.
Enkelte kan oppleve å bli aggressive, rastløse, engstelige
eller å få panikk.
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Bivirkninger ved lengre tids regelmessige bruk
Mulige bivirkninger som følge av lengre tids regelmessige
bruk inkluderer redusert søvn, nedsatt energinivå, nedsatt
seksualdrift, nedsatt stemningsleie, samt angst, paranoia/
vrangforestillinger og psykose. Mulige fysiske bivirkninger
inkluderer vekttap og skjelving. Dersom kokainet sniffes,
kan man også oppleve “tjukk hals”, rennende nese, eksem
rundt neseborene samt at hele eller deler av neseveggen
etses bort.
Avhengighet
Kokain er et sterkt avhengighetsskapende stoff. Det er
mindre toleranseutvikling for kokain enn for eksempel for
opioider (morfin, heroin m.fl.), det vil si at dosen ikke må
økes i like stor grad for å oppnå samme virkning. Derimot
kan noen utvikle økt følsomhet; de tåler stadig mindre før
de får virkninger som for eksempel angstanfall. Kramper
kan da forekomme selv ved små doser.
Dosering og inntaksmåte
En vanlig brukerdose ligger på omkring 25 mg., avhengig
av stoffets renhet, brukerens erfaring med kokain samt
hvor sterk rusvirkning man ønsker å oppnå. Det er vanlig å
innta flere enkeltdoser i løpet av én rusepisode.
Den vanligste inntaksmåten er sniffing av kokainklorid
(kokain i pulverform), mens enkelte foretrekker å injisere,
røyke det i fribase-form (gjerne omtalt som crack), eller i
noen tilfeller tygge kokablader.
Forholdsregler og tryggere bruk
Det finnes ulike forhåndsregler man bør ta dersom man
skal bruke kokain, for å redusere risikoen for uønskede
skadevirkninger:
• Vær nøye og forsiktig med dosering! For å være på den
sikre siden, bør man heller innta en litt for lav enn en litt
for høy dose. Dette gjelder særlig for uerfarne brukere.
• Unngå samtidig bruk med alkohol! Kokain er et stoff
som for enkelte vil medføre økt aggresjon, og alkohol
demper impulskontrollen. I kombinasjon vil det kunne
føre til en økt risiko for voldsepisoder. I tillegg vil kokain
kunne overdøve effekten av alkohol, slik at mange vil
oppleve å tåle større mengder alkohol enn normalt, uten
å bli overstadig full. Som en følge av dette vil mange
kunne oppleve å plutselig kjenne seg svært alkohol
påvirket idet virkningen av kokainet avtar.
• Test stoffet! Generelt er det fordelaktig å få stoffet
testet før eventuell bruk, da kokain noen ganger
helt eller delvis kan være blandet ut med andre, mer
skadelige stoffer. Slike test kits kan bestilles fra private
aktører. Merk at kvaliteten på og nøyaktigheten av
disse kan variere.
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Blod-, spytt- og urinprøver
Kokain kan vanligvis spores med blod- og spyttprøver fra
noen timer etter inntak opptil ett døgn.
Kokain inngår som regel i standard urintester
for rusmidler. Ved vanlig screening av urin vil kokain
kunne påvises i 2-4 døgn. Det er også mulig å teste for
kokain-metabolitten benzoyl-ecgonin, som normalt kan
påvises i opptil 7 døgn etter inntak av kokain.
Merk at det kan forekomme betydelige individuelle
variasjoner når det gjelder rustesting.
Bilkjøring og helsekrav til førerkort
Bruk av kokain, uansett om man aldri kjører ruspåvirket,
vil kunne medføre at man midlertidig mister førerretten.
Egentlig skal legen vurdere om bruken medfører økt trafikksikkerhetsrisiko for at den skal omfattes av bestemmelsen, men i praksis er det nærmest nulltoleranse på dette
området. Dersom noen, etter å ha inntatt kokain blir tatt
for ruspåvirket kjøring, vil bøter, inndragelse av førerkort
og/eller fengsel være mulige straffereaksjoner, avhengig
av påvirkningsgrad samt sakens alvorlighetsgrad generelt.

...man oppleve “tjukk hals”,
rennende nese, eksem rundt
neseborene samt at hele eller
deler av neseveggen etses bort.

Kokain og andre rusmidler
Blanding av kokain og alkohol frarådes. Dette kan for
eksempel øke risikoen for aggresjon, forvirring og angst
reaksjoner. I tillegg vil man merke mindre rusvirkning av
alkohol dersom man er påvirket av kokain. Det kan resultere i at brukeren drikker mer alkohol enn han/hun egentlig
tåler, noe som f.eks. kan være problematisk idet virkningen
av kokainet avtar.
Blanding av kokain med andre sentralstimulerende
stoffer bør også unngås. Dette vil øke risikoen for overdose
symptomer, og stoffene vil kunne forsterke hverandres
virkning. Dette øker også risikoen for uønskede b
 ivirkninger.
Blanding av kokain med sentraldempende stoffer
bør også unngås. Dette kan gi uforutsigbare resultater,
ettersom stoffene har motsatt virkning på hverandre i
sentralnervesystemet.
Kokain og lovgivning
Kokain er oppført på Narkotikalisten, og er forbudt etter
Narkotikaforskriften § 5. Bruk og besittelse straffes
etter Legemiddelloven § 24. Vanlige straffereaksjoner er
forelegg og/eller fengsel, avhengig av beslaglagt mengde
samt alvorlighetsgrad generelt. Merk at dette regelverket
kan være gjenstand for endringer.
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FLEINSOPP
Trendpanelet oppga at prisen på fleinsopp varierte. Blant slanguttrykkene ble «Sopp», «Flein»,
«Shrooms» og «Fluesopp» nevnt.

Det finnes mange vekster i naturen som har hallusinogene virkninger, eksempelvis fleinsopp. Effekten kommer
alt fra 15-60 minutter etter inntak og rusen varer i fire til
seks timer. Psilocybin er virkestoffet i fleinsopp, og i en del
andre sopper som kan gi ruseffekt.

...rusen varer i fire til seks timer
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Spiss fleinsopp (latinsk/vitenskapelig navn Psilocybe
semilanceata), er én av mange arter sopper som inneholder
det hallusinogene virkestoffet psilocybin. Spiss fleinsopp
er den vanligste å bruke i Norge, ettersom den vokser
naturlig i norsk natur. På verdensbasis har f.eks. den noe
mildere Psilocybe cubensis større utbredelse.
Dersom man har bestemt seg for å prøve fleinsopp, bør
man være oppmerksom på at det finnes en rekke sopper
som ligner fleinsopp, men som kan være svært giftige.
Derfor er viktig at man aldri inntar fleinsopp uten å være
helt sikker på at det er fleinsopp som inntas. Dersom det
er mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonen på tlf.
22 59 13 00 eller ambulanse på tlf. 113.
Det er vanskelig å finne trygg dosering når det gjelder
spiss fleinsopp. Dette er først og fremst fordi mengden
psilocybin varierer fra sopp til sopp. Generelt ligger en
vanlig brukerdose tørket fleinsopp på omtrent 1 gram, men
mindre doser kan være rusgivende. Rusvirkningen varer
normalt i 6-8 timer, avhengig av inntatt mengde.
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LSD
Flere hevdet at prisen for LSD var cirka 150 kroner per dose. Som slanguttrykk ble «Syre», «Sukkerbit», «L» og «Bit» nevnt.

Noen hallusinogener framstilles syntetisk, eksempelvis
LSD. LSD er et løselig salt som er farge-, lukt- og smakløst.
Det dryppes ofte på porøst papir som deles opp i små
firkanter.

En LSD-rusepisode varer normalt
i 6-12 timer, noen ganger lenger,
avhengig av inntatt mengde.
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LSD (lysergsyredietylamid) er et syntetisk rusmiddel,
fremstilt første gang i 1938, av kjemikeren Albert Hofmann.
LSD er, i ren/konsentrert form, en flytende væske. Den
vanligste formen for inntak er ved å spise papirlapper som
har vært dryppet med LSD. Denne væsken er svært potent,
en normal brukerdose ligger på omtrent 100 mikrogram (altså 0,0001 gram), selv om doser helt nede i 20
mikrogram har vært rapportert å være rusgivende. Det er
imidlertid vanskelig å si eksakt hvor mye LSD en papirlapp
inneholder.
En LSD-rusepisode varer normalt i 6-12 timer, noen
ganger lenger, avhengig av inntatt mengde.
I de første tiårene etter framstillingen ble LSD anvendt
i ulike former for forskning og psykoterapi. Utover 50-, 60og 70-tallet ble LSD populært også utenfor forsknings
miljøer. På denne tiden ble LSD gjort forbudt på verdensbasis. LSD er også kjent under gatenavnet syre.
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GHB / GBL
Flere nevnte GHB som et av de «trendy» rusmidlene. Stoffet kunne ofte ha ulik styrke og flere
meldte om en individuell toleranse. Flere hadde opplevd overdoser knyttet til bruk av GHB.
Prisen for GHB varierte. En halvliter kostet 1500 kroner, mens en kork ble oppgitt av flere til å
koste 100 kroner. Som slanguttrykk ble GHB kalt «Gæbb», «G», «Kork», «Gabb» og «Gro Harlem
Brundtland».

Hva er GHB?
GHB er et dempende rusmiddel. Det finnes naturlig i
kroppen i små mengder. Betydningen av dette stoffet er
noe usikker, men det spiller sannsynligvis en viktig rolle når
det gjelder regulering av søvn. All GHB som produseres til
rusbruk er framstilt syntetisk. GHB omsettes hovedsakelig
i væskeform, men også som pulver eller gelatinkapsler.
GBL og 1,4-butandiol (1,4-BD) er kjemiske forløpere til GHB,
og har lignende effekt. GBL og 1,4-BD omdannes til GHB i
kroppen.
GHB benyttes dessuten som sovemiddel i enkelte
kroppsbyggermiljøer, da det angivelig frigjør veksthormoner og således bidrar til å øke muskelmassen, men dette
er omdiskutert. GHB har også blitt kjent som et «date rape
drug» fordi det skal ha blitt brukt i overgrepstilfeller.
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Hvordan virker GHB?
GHB-rusen påvirkes av forventninger, hvor mye man har
prøvd før, stoffets renhet, hvor mye man tar og på hvilken
måte. Ved en vanlig brukerdose inntreffer rusvirkningen
omkring 15-30 minutter etter inntak, og varer normalt i
3-5 timer.
GHB gir en dempende rus som på mange måter ligner
alkohol, selv om det også har enkelte ulikheter fra alkohol.
Typiske rusvirkninger inkluderer avslappethet, svekket
koordinasjon, kritikkløshet og en følelse av lykke.
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Bivirkninger og avhengighet
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på medisiner kan dette påvirke effekten av GHB. Kunnskap om
hvordan bruken vil påvirke forskjellige personer er derfor
viktig.
Følgende mulige bivirkninger gjelder GHB inntatt uten
å blande med andre rusgivende stoffer eller legemidler.
Blandingsbruk kan gi alvorlige bivirkninger.
Bivirkninger
Mulige akutte bivirkninger inkluderer kvalme, brekninger,
svimmelhet, akutt tretthet og delvis eller fullstendig tap
av koordinasjon.
Fordi GHB vanligvis ikke er fremstilt profesjonelt av
legemiddelfirmaer, men av «hobbykjemikere», kan man
være uheldig og få en blanding som inneholder lut og som
har en etsende effekt i munn og hals. Drikker man rett fra
flasken kan man dermed få store etseskader.
Avhengighet
GHB kan potensielt være vanedannende ved regelmessig
bruk. Dersom man har et høyt og regelmessig forbruk av
GHB, vil abstinensplager som regel oppstå dersom man
slutter brått. Typiske abstinensplager inkluderer angst,
søvnvansker, kvalme, kramper, skjelving, svetting og
forvirring.
Dosering og inntaksmåte
En vanlig brukerdose ligger på omkring 1-3 gram, a vhengig
av stoffets renhet, brukerens erfaring med GHB samt
hvor sterk rusvirkning man ønsker å oppnå. Dette tilsvarer
gjerne mengden væske i en bruskork, som enten d
 rikkes
bar, eller blandet ut i annen væske. Siden GHB ofte er
fremstilt av «hobbykjemikere», er det vanskelig å vite
eksakt hvor sterkt stoffet er. Dermed kan «en kork» noen
ganger være en vanlig brukerdose, mens det andre ganger
vil kunne gi en overdose. Det er med andre ord et svært
lite skille mellom en brukerdose og en potensiell overdose.
Generelt bør man være særlig forsiktig ved bruk av GBL
eller 1,4-BD, da disse kan være enda vanskeligere å dosere
korrekt sammenlignet med GHB.
Forholdsregler og tryggere bruk
Det finnes ulike tiltak man bør gjøre dersom man skal ta
GHB, for å redusere risikoen for skadevirkninger:
• Begynn med en liten dose.
• Ikke drikk rett fra flasken.
• Ikke bland GHB med alkohol eller andre dempende stoffer.
• Vær oppmerksom på at virkningen normalt bruker 15-20
minutter på å inntreffe. Brukeren må ikke ta nye doser
dersom han/hun ikke kjenner noen effekt etter kort tid.
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• Ikke ta GHB etter å ha spist. Da er rusen vanskeligere å
kontrollere, og det er lettere å ta en overdose.
• Man må aldri ta GHB alene, men alltid ha med seg noen
man stoler på og som ikke er ruset, i tilfelle man trenger
hjelp.
Blod-, spytt- og urinprøver
GHB kan vanligvis spores med blod- og spyttprøver i noen
timer, og kan vanligvis spores med urinprøver i opptil et
halvt døgn etter inntak.
Merk at det kan forekomme betydelige individuelle
variasjoner når det gjelder rustesting.
Bilkjøring og helsekrav til førerkort
Bruk av GHB, uansett om man aldri kjører ruspåvirket, vil
kunne medføre at man midlertidig mister førerretten.
Egentlig skal legen vurdere at bruken medfører økt trafikksikkerhetsrisiko for at den skal omfattes av bestemmelsen, men i praksis er det nærmest nulltoleranse på dette
området. Dersom noen etter inntak av GHB blir tatt for rus
påvirket kjøring, vil bøter, inndragelse av førerkort og/eller
fengsel være mulige straffereaksjoner, avhengig av påvirkningsgrad samt sakens alvorlighetsgrad generelt.
GHB og andre rusmidler
Blanding av GHB og alkohol frarådes sterkt, da dette vil
kunne øke risikoen for en overdose betraktelig.
Blanding av GHB med andre sentraldempende stoffer
bør unngås. Disse vil kunne forsterke hverandres virkning,
og gi økt risiko for overdose.
Blanding av GHB med sentralstimulerende stoffer bør
også unngås. Dette vil kunne gi uforutsigbare resultater,
og en «falsk trygghet» om at man tåler mer GHB enn hva
man faktisk gjør, ettersom brukeren føler seg oppkvikket
på grunn av de sentralstimulerende stoffene.
GHB og lovgivning
GHB, GBL og 1,4-BD er oppført på Narkotikalisten, og er
forbudt etter Narkotikaforskriften § 5. Bruk og besittelse
straffes etter Legemiddelloven § 24. Vanlige straffe
reaksjoner er forelegg og/eller fengsel, avhengig av
beslaglagt mengde samt alvorlighetsgrad generelt. Merk
at dette regelverket kan være gjenstand for endringer.

Typiske abstinensplager
inkluderer angst, søvnvansker,
kvalme, kramper, skjelving,
svetting og forvirring.
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HEROIN
Heroin var et rusmiddel som ofte ble kombinert med andre rusmidler. Særlig benzopreparater ble
nevnt, men også kokain, amfetamin og GHB.
Prisen på heroin var det stor enighet om. 200 kroner for en kvarting, 500 kroner for 0,5 gram og
1000 kroner for ett gram. En hevdet at 5 gram kostet 2000 kroner. Blant slanguttrykkene for
heroin var «Dop», «Minus», «Modda», «Hero», «Hest», «Brunt» og «Brown sugar»

Hva er heroin?
Heroin er en hurtigvirkende variant av det smertestillende
stoffet morfin. Saft fra opiumsvalmuen foredles til heroin
gjennom en kjemisk prosess. Den minst raffinerte formen
for sluttproduktet er heroinbase. Denne formen på stoffet
er ofte brun, klumpete og egnet til å røyke. En annen form
for heroin er heroin i salt-form. Heroin i denne formen løser
seg i vann, og kan være hvitaktig og i pulverform.
Diacetylmorfin og diamorfin er de kjemiske betegn
elsene på heroin. Navnet heroin stammer fra da s toffet
ble markedsført internasjonalt i 1898, som et sterkt
smertestillende medikament. Da heroin viste seg å være
et svært avhengighetsskapende stoff, opphørte den
medisinske bruken. Etter dette har fremstilling og bruk
av heroin hovedsakelig vært illegal. Dette har medført
varierende styrke, form og kvalitet på heroin i omløp.
Heroin i gatesalg inneholder ofte urenheter fra produks
jonen, og er som regel tynnet ut for å øke fortjenesten
ved salg. En typisk dose heroin i gatesalg er rundt et kvart
gram. Disse dosene inneholder reelt rundt 50 milligram
virkestoff eller mindre.
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Hva er opioider?
Opioider er fellesbetegnelsen på stoffer som virker på
opioidreseptorene i kroppen. Selv om de ulike opioidene
har relativt lik virkning kan de ha ulik kjemisk oppbygning.
Begrepet opioider omfatter moderne syntetiske stoffer
med morfinlignende virkning, men inkluderer stoffer
tidligere referert til som opiater (heroin, morfin, kodein og
råopium).
44

45

Opioide medikamenter
Medisinsk benyttes opioider til å lindre sterke smerter.
Dosen tilpasses av lege for å oppnå optimal smertelindring.
I tilfeller der hvor opioider benyttes for å oppnå rus er det
ikke uvanlig å ta opptil det dobbelte av dosen som er anbefalt i smertebehandling. Enkelte opioider virker langsomt,
som metadon og buprenorfin. Disse benyttes i behandling
av avhengighet til andre opioider som heroin og smertestillende medikamenter. Opioide medikamenter brukt
til substitusjonsbehandling er ment som erstatning for
heroin hos brukere som ønsker å slutte med heroin. Slike
medikamenter er ment for, og dosert etter, brukere som er
tilvendt heroin.
Ofte er formen på de opioide medikamentene tilpasset
hvordan de skal brukes. Tabletter kan ha forskjellige
egenskaper og bruksområder. Dette kan være at de må
svelges hele, eller løses opp i munnen ved å legge de under
tungen. Det er viktig at tablettene inntas som f orskrevet.
Smertestillende medikamenter kan også komme som

plaster. Andre medikamenter kommer i flytende form
enten som drikkbare væsker eller injeksjonsvæsker. De
vanligste opioide medikamentene inneholder morfin,
kodein, metadon, buprenorfin eller oksykodon.
Virkning
Inntak av heroin vil for de fleste gi en umiddelbar lykke
følelse. Når lykkefølelsen avtar vil en opplevelse av velvære
og oppstemthet henge igjen. Enkelte beskriver en søvnig
og behagelig avstand til virkeligheten i tiden etter inntak.
Virkningen demper også smerter. Varighet kan variere etter
hvordan stoffet inntas. Ved intravenøst inntak av heroin
er virkningstiden fra fire til åtte timer. 
Sammenlignet
med heroin vil brukeren antageligvis ikke oppleve en like
umiddelbar virkning av øvrige opioider. Hvor fort rusen

merkes, virkningens varighet, og hvor sterk den er, varierer
etter type opioid.
Bivirkninger
I tillegg til å gi rus, gir inntak av heroin og opioider en rekke
uønskede virkninger. Dette kan kalles bivirkninger. Noen av
disse kan komme med en gang, andre er mer typiske etter
noe tids bruk. Inntaksmåte, intensitet i bruk, dose og type
opioid er også avgjørende for hvordan bivirkningene kan
oppleves.
De vanligste bivirkningene er:
• Sløvhet
• Lavt blodtrykk
• Kvalme og brekninger
• Nedsatt evne til å puste
• Kløe
• Små pupiller
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Nedsatt hosterefleks
Forstoppelse
Problemer med å tisse
Nedsatt sexlyst
Dårligere immunforsvar

Bruk over tid
Heroin og opioider er avhengighetsskapende. Ved medisinsk bruk av opioider i smertebehandling skjer bruken
i kontrollerte former nettopp for å redusere risiko for å
utvikle avhengighet. Dette skiller seg fra bruk hvor rus er
målet. I slike tilfeller kan psykisk avhengighet oppstå etter
hyppig bruk. Brukeren savner da den positive opplevelsen av
rusen. Etter hvert vil også en fysisk avhengighet med økt
toleranse for stoffet utvikles. Fysisk avhengighet resulterer
i sterkt ubehag (abstinenser) om brukeren ikke tar heroin
eller opioider når kroppen har blitt vant til det. Økt toleranse
for stoffet resulterer i at brukeren gradvis må øke dosen
for å få den ønskede virkningen av r usmiddelet. Det blir da
vanskelig å slutte med heroin og opioider, selv om brukeren
opplever helsesvikt og andre negative følger av bruk.
Dosering og inntaksmåter
Hvordan heroin og opioider inntas har stor betydning for
brukerens helse og sikkerhet. Bruk av opioider over tid
medfører risiko for avhengighet. Enkelte inntaksmåter gir
en så sterk virkning at de er mer avhengighetsskapende enn
andre. Inntaksmåter som gir en sterk og rask virkning er
forbundet med økt risiko for overdose. Deling av utstyr for å
innta er alltid forbundet med risiko for smitte av sykdommer.
Inntaksmåten påvirker den delen av kroppen som blir brukt,
og gir ulik risiko for infeksjoner, ubehag og skade.
En rusgivende dose heroin for en ikke tilvendt bruker
vil være på mellom 5 og 10 milligram. Dette er betraktelig
mindre enn hva en brukerdose illegal heroin kan inneholde.
Ved ukjent dose og toleranse bør en inntaksmåte som gir
anledning til justering av inntaket etter virkning velges, av
hensyn til brukerens sikkerhet. Hvis dette ikke er mulig,
bør en så liten dose som mulig inntas.
Tips for å forebygge overdose på heroin og andre opioider
• Husk at alle opioider kan gi overdose!
• Innta i trygge og kjente omgivelser.
• Injiser aldri alene. Kameratredning er viktig. Prat om
førstehjelp før bruk.
• Bruker bør dele opp i flere doser. Mindre doser minsker
risikoen for overdose. Husk at styrkegrad varierer, og
brukeren bør derfor være bevisst på hva han/hun inntar.
• Ikke bland ulike stoffer. Særlig benzodiazepiner og
alkohol øker risikoen for overdose.
• Ved sykdom bør det brukes lavere dose. Flere sykdomstilstander kan gjøre brukeren mer sårbar for overdose.
• Reduser dosen etter en stund uten bruk. Allerede etter
12 timer uten bruk av opioider reduseres opparbeidet
toleranse.

Hva gjør du hvis noen får overdose?
Vanligvis snakker vi om en overdose når brukeren får en
virkning av rusen som fører til bevisstløshet. I bevisstløs
tilstand kan man bli liggende i unaturlige stillinger over
for lang tid, noe som kan medføre nedsatt sirkulasjon
og føre til nerveskader. Evnen til å opprettholde frie luftveier forsvinner i bevisstløs tilstand. Hvis luftveiene da
blokkeres, vil ikke brukeren reagere på dette. Overdose
kan føre til lammelse av muskulaturen som sørger for at
kroppen puster. Resultatet kan bli pustestans om b
 rukeren
ikke behandles. Brukeren kan da enten bli alvorlig skadet
eller dø av oksygenmangel.
Tegn på overdose kan være:
• Personen er ikke kontaktbar ved tilsnakk.
• Reagerer ikke på smerte.
• Det er vanskelig å se om vedkommende puster.
• Pusten er langsom og med tydelige snorkelyder.
• Gisper etter luft eller gurgler.
• Lepper, negler og hud begynner å bli blåfarget.
• Huden kjennes kald eller klam.
Ved mistanke om overdose:
• Ring ambulanse på telefon 113.
• Hvis personen ikke puster:
• Fjern eventuelle fremmedlegemer i munnen.
• Bøy hodet bakover for å åpne luftveier.
• Gi 30 hjertekompresjoner på brystkassen. Passer
hendene mellom brystvortene og trykk ned 4-5 cm.
• Gi to innpust. Se etter at luft kommer inn ved at brystkassen hever seg.
• Gjenta 30 kompresjoner og 2 innpust til ambulansen
kommer. Forlat aldri vedkommende.
• Nesespray med motgift mot opioider anbefales å ha
tilgjengelig for å yte førstehjelp ved overdoser. Motgift
og opplæring i bruk kan normalt anskaffes gjennom
rusfaglige institusjoner, feltpleiestasjoner, eller der
brukerutstyr deles ut.
Påvisingstid i blod, spytt og urinprøver
De forskjellige formene for testing gjøres i ulike situasjoner.
Inntak av heroin kan maksimalt påvises i blodprøver 5 til
6 timer etter inntak. Prøver av spytt for å spore inntak
av heroin og andre opioider er mer og mer aktuelt da
testingen er mindre inngripende. Generelt påviser spyttprøver opioider noe lengre enn blodprøver, men betydelig
kortere enn urinprøver.
Hvor lenge opioider kan påvises i urinprøver varierer.
Avgjørende for påvisningstid er hvor stor dose som er
inntatt, og hvilket opioid som er brukt. Generelt for
opioider er at de vil de kunne påvises i urinprøver mellom
1 til 3 dager etter inntak. Dette gjelder også for heroin

som på spesifikke prøver vil kunne påvises i rundt 12 timer
etter inntak. I utvidede prøver vil heroin kunne påvises ved
utslag på morfin og kodein i opptil 3 dager. For opioider
med lenger virkningstid er påvisningstiden lenger. I urinprøver kan buprenorfin påvises i opptil én uke etter inntak.
For metadon varierer påvisningstiden mellom én til to uker
etter inntak.
Kjøretøy og opioider
Den sløvende virkningen til heroin og andre opioider
reduserer kjøreferdighetene. Opioide medikamenter

er alltid merket med en rød varseltrekant på pakken.
Virkningen kan gi lengre reaksjonstid, nedsatt oppmerksomhet, mindre kritisk sans, søvnighet og dårligere evne
til å ta raske avgjørelser. Førere påvirket av opioider har
derfor betydelig større risiko for å forårsake ulykke eller
bli skadet i trafikken. Derfor vil påvirkning av opioider
generelt gjøre bruk av kjøretøy forbudt i henhold til

Vegtrafikkloven. Loven forbyr bruk av kjøretøy i påvirket
tilstand forårsaket av et rusmiddel eller dempende middel.
Brukes opioider i forbindelse med smertebehandling kan
bruk av kjøretøy være tillatt under visse forutsetninger.
Ved langvarig smertebehandling kan helsekravet til førerkort være oppfylt dersom det er 8 timer siden siste inntak
av korttidsvirkende smertestillende, og over en uke siden
siste doseøkning av langtidsvirkende smertestillende. En
viktig forutsetning er at bruken av slike smertestillende er
i tråd med den medisinske vurdering for forskrivningen.
Ved kortvarig smertebehandling er brukeren mindre
tilvendt virkningen av de smertestillende medikamentene.
Manglende tilvenning gjør at helsekravet til førerkort ikke
oppfylles ved kortvarig smertebehandling.
Ved enkeltinntak av opioide smertestillende skal kjøretøy aldri benyttes før 8 timer etter inntaket. Ved tvil om
hvorvidt smertebehandlingen påvirker helsekravet til
førerkort, anbefales det å kontakte foreskrivende lege.
Opioider og lovgivning
All bruk, besittelse og omsetning av heroin og andre opioider kan medføre straffeansvar. Disse stoffene omfattes
av narkotikalovgivningen og dømmes etter Straffeloven.
Opioide medikamenter forskrives av lege kun til personlig bruk. Det er ulovlig å oppgi falske opplysninger for å få
forskrevet slike medikamenter. Å gi falske opplysninger,
samt ulovlig bruk og besittelse av opioide legemidler
omfattes av Legemiddelloven. Videresalg av slike medikamenter kan gi strengere straffereaksjon grunnet de
opioide medikamentenes styrke.
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BENZO
PREPARATER
Benzoprearater er en samlebetegnelse på flere ulike rusmidler. I dette avsnittet vil vi beskrive
generelle kjennetegn ved preparatene, mens trendutviklingen blant de spesifikke substansene vil
bli beskriver under bestemte overskrifter.

Hva er benzodiazepiner?
Benzodiazepiner (og benzodiazepinliknende preparater)
er legemidler som brukes som sovemedisin, samt berolig
ende, muskelavslappende og krampestillende midler.
Disse stoffene blir imidlertid også brukt som rusmidler.
De mest brukte benzodiazepinene i medisinsk
sammenheng er diazepam (Vival, Valium, Stesolid) og
oxazepam (Sobril, Alopam). Som sovemedisiner brukes
benzodiazepinliknende stoffer som zopiklon (Imovane)
og zolpidem (Stilnoct).
De mest utbredte illegale benzodiazepinene er klonazepam (Rivotril), diazepam og alprazolam (Xanor/Xanax).
De siste årene har det kommet flere nye benzo
diazepinlignende rusmidler på markedet. Såkalte benzodiazepinanaloger hører til gruppen nye psykoaktive
stoffer (NPS), og er ikke testet på samme måte som
benzodiazepiner som brukes som legemidler. Det er
derfor knyttet større risiko til bruk av disse stoffene.
Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende p
 reparater
er klassifisert som narkotika dersom de ikke er gitt på
resept, og det finnes et stort illegalt marked.
Hvordan virker benzodiazepiner?
Benzodiazepiner brukes i medisinsk sammenheng for å
behandle tilstander som søvnvansker, angstlidelser og
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epilepsi. På grunn av faren for økt toleranse og avhengighet ønsker man ikke å bruke disse medikamentene lenger
enn strengt tatt nødvendig. Medisinsk bruk kan føre til
misbruk dersom man fortsetter å bruke legemiddelet, eller
øker dosen, ut over det medisinske behovet.
Til rusformål brukes benzodiazepiner for å forsterke
virkninger og lindre bivirkninger av andre rusmidler, eller
som generell selvmedisinering av angst, uro, eller søvnvansker. Til rusformål er det ikke uvanlig å bruke 5-10
ganger så høye doser som ved medisinsk bruk.
Vanlige virkninger er avslappethet, trøtthet og s løvhet.
Hukommelsen og reaksjonsevnen svekkes. Høyere doser
fører til at talen kan bli snøvlete, og du blir søvnig og
likegyldig. På grunn av disse virkingene har benzodiazepiner også blitt brukt som sløvende middel ved seksuelle
overgrep (såkalt ”date-rape-drug”). Økt impulsivitet og
aggressivitet kan også forekomme, selv ved små konsentrasjoner.
Ved inntak av store doser, øker risikoen for det som
kalles paradoksalvirkninger. Det innebærer at du blir
utagerende, mister kontroll, og risikerer å utsette deg
selv og andre for farlig adferd. I tillegg er det høy risiko for
blackout. Jo større dosen er, jo større er risikoen for paradoksalvirkninger og blackout. Det samme gjelder når man
inntar benzodiazepiner samtidig som man drikker alkohol.

49

Det er viktig å vite hva slags tabletter du er i besittelse
av da virkningen kan variere fra preparat til preparat. Dette
kan være en utfordring om de er illegale eller er anskaffet
på ulovlig vis. Søk etter bilder av tablettene på nettet, og
les andres brukererfaringer på nettfora.
Bivirkninger og avhengighet
Dersom noen er gravide, har en diagnose eller går på
medisiner kan dette påvirke effekten av b
 enodiazepiner.
Kunnskap om hvordan bruken vil påvirke forskjellige

personer er derfor viktig.
Jevnlig bruk av benzodiazepiner over tid gir økt risiko
for avhengighet, selv ved små doser. Helsepersonell anbefaler at bruk ikke overstiger 2-4 uker, avhengig av type
medikament og omstendigheter. Jo oftere det brukes
benzo¬diazepiner, og jo større dosene er, jo mer øker toleransen. Hvis det brukes store doser jevnlig, vil brukeren
stadig «tåle» mer og han/hun vil få kraftigere abstinenser
når vedkommende prøver å slutte.
Symptomer på abstinenser kan være angst, rastløshet,
søvnvansker, muskelsmerter, skjelvinger, kvalme, kramper,
hjertebank, økt puls og blodtrykk.Dersom brukeren opplever slike symptomer, bør vedkommende vurdere å be om
hjelp til nedtrapping ved en rusinstitusjon. Fastlege kan
henvise til hjelp. Dersom brukeren får medikamentene av
lege, bør vedkommende først og fremst snakke med ham/
henne.
Dosering og inntaksmåte
Dosering vil variere mellom de ulike benzodiazepinene.
Dersom tabletten svelges hel, inntrer virkingen etter 15-60
minutter og kan vare i flere timer.
Ved andre inntaksmetoder kan virkningen komme
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raskere. Ved injisering kommer virkingen svært raskt.
Tabletter inneholder imidlertid stoffer det er uheldig å
injisere, og dette kan føre til abscesser og i verste fall blodpropp.

Blanding med heroin eller andre
opioider øker faren for lammelse
av hjernens pustesenter

Blandingsbruk
Noen brukere kombinerer benzodiazepiner med andre
rusmidler. Dette kan både være for å oppnå en sterkere
rus og for å dempe bivirkninger eller abstinenser av andre
rusmidler. Blander du andre dempende stoffer med benzodiazepiner, øker faren for en overdose betraktelig.
Dette gjelder også om man bruker benzodiazepiner
samtidig som man drikker alkohol. Dette gir økt risiko for
ukontrollerte handlinger samt bevisstløshet.
Benzodiazepiner reduserer angst, uro, forvirring,
paranoia og liknende negative bivirkninger av sentral
stimulerende stoffer som amfetamin, metafetamin,
metylfenidat (Ritalin og Concerta), kokain og MDMA.
I små doser er benzodiazepiner og sentralstimulerende
stoffer ikke veldig giftige, men i større doser kan risikoen
forhøyes, særlig om du samtidig har inntatt alkohol.

Blanding med heroin eller andre opioider øker faren
for lammelse av hjernens pustesenter, i verste fall med
dødelig utgang.

• Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
• Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
• Nitrazepam inntil 10 mg /døgn.

Blod-, spytt- og urinprøver
De fleste benzodiazepiner kan påvises minst én uke (inntil
3 uker) i urin. I spytt og blod er påvisningstiden fra 12 timer
til over én uke. Påvisningstiden er altså svært varierende
etter type benzodiazepin, hvor lenge man har brukt stoffet
og i hvilke doser.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.
• Ved bruk av to legemidler reduseres angitt døgndose
for begge legemidler med 50 %.
• Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler.
• Det er strengere regler for førerkortgruppe 2 og for
yrkessjåfører.
• Ved samtidig bruk av benzodiazepiner og andre legemidler, snakk med legen din.

Bilkjøring og helsekrav til førerkort
Benzodiazepiner tilhører gruppen trafikkfarlige legemidler
og er merket med en rød trekant på originalemballasjen.
Benzodiazepiner kan gi en kraftig reduksjon av kjøreevne,
og den dempende effekten på sentralnervesystemet gir
økt ulykkesrisiko. Kjøring i ruspåvirket tilstand er forbudt,
og straffes med bøter eller fengsel. I tillegg risikerer føreren å skade seg selv og andre, noe som kan medføre et
tungt ansvar, både etisk og juridisk.
Alle som skal ha førerkort, må fylle helsekravene. Ved
tvil om hvorvidt inntak av legemidler påvirker helsekravet
til førerkort, anbefales det å kontakte foreskrivende lege.

Benzodiazepiner og lovgivning
Dersom du får benzodiazepiner av legen, regnes det som
lovlig medisin. Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende
preparater er klassifisert som narkotika dersom de ikke er
gitt på resept. Strafferammen for bruk/besittelse er på 3
måneder fengsel, men straffes oftest med bøter.
Dersom man enten tilvirker, innfører, utfører, erverver,
oppbevarer, sender eller overdrar benzodiazepiner, vil dette
straffes etter Straffelovens kapittel 23 om vern av folkehelsen og det ytre miljø.

De generelle reglene vedrørende benzodiazepiner er:
For førerkort gruppe 1 (vanlig personbil) er helsekravene
oppfylt ved bruk av:
• Oksazepam inntil 30 mg/døgn eller
• Diazepam inntil 10 mg/døgn.
Helsekrav er også oppfylt ved bruk av følgende legemidler
dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før
kjøring:
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Utvikling diverse rusmidler
og medikamenter

Tabell 12

Skår

BRUK

-7

TILGJENGELIGHET
INTERESSE

-3

AGGREGERT DIFFERANSE

-20

Tabell 13

Skår

BRUK

-6

TILGJENGELIGHET

1

INTERESSE

-2

AGGREGERT DIFFERANSE

-7

Tabell 14
BRUK
TILGJENGELIGHET

52

-10

Skår
8
-12

INTERESSE

3

AGGREGERT DIFFERANSE

-1

Ritalin / Dexedrine
Ritalin er et reseptbelagt medikament som brukes av mennesker som har
diagnosen ADHD. Det aktive virkestoffet i Ritalin er metylfenidat, som er
et amfetaminlignende preparat. For de som har ADHD, skal Ritalin virke
på den måten at man får mer ro, får mer samlet konsentrasjon og mindre
“tankekjør”, blant annet. Hvis du ikke har fått Ritalin utskrevet av lege, er
det ulovlig å ta det og å oppbevare det (Ung.no).

Subutex / buprenorfin
Prisen for Subutex / Buprenorfin var hovedsakelig 100 kroner per tablett og
det eneste slanguttrykket som ble oppgitt var «Subb». Buprenorfin er et
syntetisk opioid og er virkestoffet i preparatene Subutex, Buprenorphine,
og Suboxone brukes i LAR-behandling (felleskatalogen.no). Subutex og
Buprenorphine er synonympreparater. Suboxone inneholder like mye av
virkestoffet buprenorfin, som de to andre buprenorfinpreparatene, men
er også tilsatt nalokson i hensikt å redusere mulighetene for injisering av
preparatet.

Xanor
Prisen på Xanor varierte fra 15 kroner til 50 kroner per tablett. Det ble
hevdet at det var en forskjell på norske piller, kalt «Bikkjebein» og piller
kjøpt av rumenske selgere. For «Bikkjebein» kostet det 50 kroner per
tabell, men ett brett med 10 Xanax fra rumenere kostet 200 kroner.
Slanguttrykkene var «Bikkjebein», «Gabor» og «Xanax».
Xanor, med virkestoffet alprazolam, er et legemiddel som har en
dempende effekt på sentralnervesystemet. Indikasjon for bruk er behandling av panikksyndrom (felleskatalogen.no).

Tabell 15

Skår

BRUK

10

TILGJENGELIGHET

-6

INTERESSE

6

AGGREGERT DIFFERANSE

10

Tabell 16

Skår

BRUK

1

TILGJENGELIGHET

0

INTERESSE

-2

AGGREGERT DIFFERANSE

-1

Tabell 17

Skår

BRUK

-1

TILGJENGELIGHET

0

INTERESSE

-4

AGGREGERT DIFFERANSE

-5

Valium
En tablett valium kostet ifølge alle informantene som kjente til bruk av
dette 20-25 kroner. Slanguttrykkene var «Sovepiller» og «Blå». Valium/
Stesolid/Vival er synonympreparater med virkestoffet diazepam. Indikasjon for bruk er nevroser og psykosomatiske tilstander preget av angst,
fobier, uro, spenning og aggresjon (felleskatalogen.no).

Rohypnol
Prisen for Rohypnol ble oppgitt å være fra 50 til 100 kroner per tablett.
Slanguttrykkene var «Hyppere», «Sovepiller», «Grønne» og «Hoppere».
Rohypnol/Flunitrazepam er et innsovningsmiddel i gruppen benzodiaze
piner. Medikamentene ble avregistrert for salg i Norge, henholdsvis i 2004
og 2012, men er fortsatt mulig å få kjøpt på apotek gjennom registreringsfritak. Rohypnol (flunitrazepam) smugles også inn til Norge, og selges på
det illegale markedet.

Rivotril
Prisen for Rivotril var hovedsakelig 20 kroner per tablett. Dette ble også
solgt i glass til 700 kroner. Slanguttrykket var hovedsakelig «Rivo». Rivotril
er et muskelavslappende, beroligende og angstdempende legemiddel
med virkestoffet klonazepam. Rivotril brukes til behandling av epilepsi og
kramper (felleskatalogen.no).
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Tabell 18

Skår

BRUK

12

TILGJENGELIGHET

8

INTERESSE

-1

AGGREGERT DIFFERANSE

19

Tabell 19

Skår

BRUK

-1

TILGJENGELIGHET

0

INTERESSE

2

AGGREGERT DIFFERANSE

1

Lyrica

Tabell 20

Skår

Prisen for Lyrica varierte. En informanten hevdet det kostet 50-75 kroner
per kapsel. En annen at 100 mg kostet 300 kroner, mens en siste mente
300 mg kostet 50-150 kroner. Lyrica er et legemiddel som inneholder
virkestoffet pregabalin og tilhører en gruppe legemidler som brukes for å
behandle epilepsi, nevropatisk smerte og generalisert angstlidelse (GAD)
hos voksne (felleskatalogen.no).

BRUK

0

TILGJENGELIGHET

-7

AGGREGERT DIFFERANSE

-6

Dolcontin

Tabell 21

Skår

Alle informantene oppga at 100mg Dolcontin kostet 100 kroner. Slang
uttrykk var «Dolcis», «Dolla» eller «Dolcisser». Dolcontin er morfin
tabletter med lang virketid. Medikamentet brukes mot sterke smerter,
særlig ved kreftsykdom. Metadon er et opioid som virker smertestillende
og som kan gi rus. Det har lignende effekt som heroin men virker lenger
og gir mindre rus. Metadon har vært brukt i flere tiår til legemiddelassistert vedlikeholdsbehandling for heroinavhengige, men også som ren
smertemedisin. Metadon brukt riktig som LAR-medisin skal ikke gi rus.
Metadon gir rus hos dem som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. De som har toleranse, vil ikke oppleve rus dersom stoffet tas i
foreskrevne doser (Rustelefonen.no). Ved analyser av kroppsvæsker kan
det være vanskelig å skille Dolcontin og metadon fra hverandre.

INTERESSE

1

BRUK

4

TILGJENGELIGHET

3

INTERESSE

1

AGGREGERT DIFFERANSE

8

Fentanyl
Fentanyl er et opioid som er 100 ganger mer potent enn morfin. Det har
vært på markedet siden 1960-tallet som injeksjonspreparat for bruk i
anestesien. Fentanyl finnes også som depotplaster for bruk som smerte
lindring ved kronisk smerte (spesielt hos kreftpasienter) (Legemiddelhandboka.no). Fentanyl finnes i Norge som depotplaster (Durogesic® og
Fentanyl®), injeksjonsvæske, nesespray og tabletter.

Metadon
Prisen for metadon varierte og ifølge en informant kom det veldig an på
selgeren. Det virker ikke som det er en felles måleenhet for metadon, noe
som gjør at prisanslagene spriker. En hevdet en flaske kostet 150-200
kroner, mens en annen hevdet 300 kroner. Størrelsen på flaske varierte
også. En mente det var 40-200mg pr flaske, mens en annen mente det
var 120-150mg. Det eneste slanguttrykket for metadon som ble oppgitt
var «Saft». Metadon brukes ved behandling av opioidavhengighet. Metadon har lignende egenskaper som heroin, ved at det demper abstinenssymptomer og trangen til inntak av heroin og andre opioider reduseres
(helsedirektoratet.no).
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Annen russtatistikk
Føre Var Oslo er kun en av flere rapporter som tar for seg russituasjonen i Oslo kommune.

Tabell 22: Antall brukere med betydelig eller
omfattende bruk
Oslo

Tabell 23
Helthetlig Russtatstikk for Oslo kommune 2017

Norge

Velferdsetaten gir årlig ut rapporten Helhetlig russtatistikk.
Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på:
http://bit.ly/Velferdsetaten-helhetlig-russtatistikk

Alkohol

32 %

34 %

Cannabis

21 %

22 %

Heroin

10 %

5%

Sentralstimulerende

17 %

16 %

Illegal LAR

2%

3%

Illegale legemidler

10 %

13 %

Annen rus

5%

6%

Dopingmidler

0%

0%

I Rapporten kan vi lese at et forsiktig anslag er at minst 5
000 til 6 000 personer i Oslo mottar tjenester i kommunen
og/eller av spesialisthelsetjenesten på bakgrunn av rus
problemer. Dette omfatter personer som har større rus
problemer, og tallene inkluderer ikke personer som mottar
forebyggende tjenester tidlig i sin ruskarriere. Rapporten
gir inngående kunnskap om hvordan rusproblemene ford
eler seg i ulike bydeler.
Gjennom Brukerplan har en rekke innbyggere fått kartlagt sine rusproblemer. Vi ser her at det vanligste er alkohol, etterfulgt av cannabis.
LAR
Tall fra Oslo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus viser at 1486 personer er i LAR. 1169 personer får behandling ved Oslo Universitetssykehus, mens
317 ved Akershus universitetssykehus. Dette er omtrent
samme antall pasienter som i 2016.
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Sprøyterommet
Sprøyterommet i Oslo hadde i 2017 hele 822 unike
brukere, og av disse var 51 nye brukere. Det er en liten
reduksjon i antall unike brukere sammenlignet med
tidligere år, det samme gjelder antall injeksjoner. I 2017
har det vært en reduksjon i antall ikke-dødelige overdoser ved Sprøyterommet. I 2017 var det 186 overdoser, noe
som er en reduksjon med om lag hundre, sammenlignet
med årene før. Det var tre måneder som utpeker seg med
lavt antall overdoser: januar (åtte overdoser), april (fire
overdoser) og juli (fem overdoser).

Hasjavvenning
Uteseksjonen i Oslo gjennomfører et hasjavvennings
program (HAP). Det har vært en jevn økning av personer
som deltar i programmet. Av de totalt 127 personene som
deltok i HAP i 2017, var 56 personer 23 år eller yngre. Et
stort flertall av deltagerne i programmet er menn.

2014

2015

2016

2017

Injeksjoner

35 392

35 223

33 140

30 284

Unike
brukere

1 212

9872

861

822

Nye brukere

48

34

47

51

Overdose

270

332

294

186

Utdelt brukerutstyr
I 2017 ble det distribuert over 1.5 millioner sprøyter/
kanyler. Tallene for 2017 er relativt likt som 2016,
men det har vært en klar økning siden 2015. For
røykefoile, er tendensen den samme.

Tabell 24
2014

2015

2016

2017

Utdelte kanyler VEL (Feltpleien i Velferdsetaten)

1 392 834

1 212 990

1 432 038

1 422 799

Utdelte kanyler SPH (Sykepleie på hjul)

84 193

82 386

87 743

9 119

Retur kanyler VEL (Feltpleien i Velferdsetaten)

558 518

524 384

565 132

558 743

Retur kanyler SPH (Sykepleie på hjul)

52 560

58 656

56 465

62 054

Utdelt røykefolie

X

21 068

24 896

24 918
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Næringsetatens årsberetning 2017
I Oslo er forvaltningen av alkoholloven lagt til Næringsetaten.
Deres årsberetning er tilgjengelig på:
http://bit.ly/Næringsetatens-årsberetning-2017
Nedgangen i inndragninger kan forklares med det nasjonale
prikktildelingssystemet som ble innført i 2016. Oslo hadde
tidligere en strengere praksis ved en rekke brudd, blant

annet skjenking til mindreårige. Tidligere gav dette en
ukes inndragning, mens det med det nye systemet gir åtte
prikker, og inndragning skjer først på 12 prikker. Manglede
betaling av gebyr var tidligere grunn til inndragning, mens
det nå gir to prikker.
Det har vært en økning i antall bevillinger de siste årene,
selv om det var en liten nedgang fra 2016 til 2017. Dette
omfatter både butikker og skjenkesteder.

Tabell 25: I beretningen er det sitert noen nøkkeltall for etaten
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2013

2014

2015

2016

2017

Salgs- og skjenkebevillinger

1456

1474

1522

1650

1625

Vedtak fattet av bevillingsseksjonen

3222

3435

3810

4268

4046

Kontroller av salgs- og skjenkebevillinger

4808

4783

4310

4458

4838

Inndragninger pga skjenkeovertredelser

18

9

18

1

6

Inndragninger pga vandel

4

12

2

3

6

Inndragninger pga manglede gebyr

25

24

15

0

0

Unge som oppsøker Legevakten på grunn av rus,
skal få tilbud om videre oppfølging dersom dette
er nødvendig. Ungdommen får en akuttsamtale av
Sosialt og ambulant akuttjeneste (SAA) etter kontakt
med skadelegevakten (OUS) og allmennlegevakten.
Det er skrevet en årsrapport fra dette arbeidet som er
tilgjengelig på:
http://bit.ly/Ungdom-og-Rus-på-Legevakten-i-Oslo
Ungdom og Rus på Legevakten i Oslo er en integrert del
av Sosial og ambulant akuttjeneste, som er en seksjon
under Avdeling for Psykososiale tjenester i Helseetaten,
Oslo kommune. Tjenesten er lokalisert på Legevakten
i Oslo. Tjenesten er døgnbemannet, og tilbyr akutt
samtale og oppfølgning til alle barn og

unge under 24 år som oppsøker Oslo kommunale legevakt etter en rushenvendelse. Hovedmålsetningen er
tidlig intervensjon og forebygging av rusavhengighet,
gjennom et oppfølgingstilbud for ungdommen og deres
pårørende.
I 2017 var det 731 hevendelser fra 590 ulike ungdommer i alderen 13-24 år. 82 ungdommer hadde mer enn èn
kontakt med Ungdom og rus i 2017. Toppmånedene for
henvendelser var mai, august og september. Dette kan
skyldes russetid og 17.mai. I denne perioden kommer det
mange unge, svært mange har drukket sprit. I forbindelse med semesterstartsfester eller ulike fadder
arrangementer i august og september, kommer mange
unge som har inntatt for mye rusmidler.
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Ungdommer prøver cannabis
tidligere i livsløpet sammenlignet
med tidligere

Ung i Oslo
Den ferske rapporten Ung i Oslo 2018 (Bakken, 2018), viser
de nyeste tallene på cannabisbruk blant Osloungdom.
Studien gjennomføres av NOVA. Alle Oslos offentligeog private skoler med ungdoms- og videregåendetrinn,
ble invitert til å delta. Undersøkelsen er gjennomført på
56 grunnskoler, og 28 videregående skoler. Totalt har
25.287 ungdommer besvart undersøkelsen, noe som gav
en svarprosent på 74 %. Det er viktig å være klar over at
lærlinger, elever med mye fravær og ungdom som ikke går
på skole, vil være underrepresentert eller ikke representert
i datamaterialet. Dersom man antar at disse gruppene
både er ekstra sårbare for bruk av illegale rusmidler, og kan
ha et høyere konsum, kan dette ha påvirkning for total
inntrykket data gir.
I rapporten kommer det frem at cannabisbruken blant
Osloungdom har økt kraftig fra 2015 til 2018. Fra 1996 til
2006 var det en tydelig nedgang i bruken blant ungdom,
mens det i perioden 2006-2015 har vært en stabil utvikling blant gutter, og en liten nedgang blant jenter. Tallene
fra 2018 viser at «Samlet har 15 prosent av ungdommene i
Oslo brukt cannabis i løpet av det siste året. Bruken er mer
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utbredt blant gutter enn jenter og øker mye gjennom
tenårene. Mot slutten av videregående har nærmere 4 av
10 gutter og litt over 2 av 10 jenter brukt cannabis. For noen
av ungdommene handler dette om en engangsforeteelse,
men de fleste av de som har prøvd, har gjort det flere
ganger. Bruken av hasj og marihuana er langt mer utbredt
i Oslo enn i resten av landet, og det er betydelig flere i Oslo
som har fått tilbud om slike stoffer» (Bakken 2018: 60).
Økningen i bruk skjer på alle alderstrinn, noe som
betyr at ungdommer prøver cannabis tidligere i livsløpet
sammenlignet med tidligere. Flere informanter oppgir
at det gir økt status å røyke hasj enn det gjorde tidligere. Rapporten viser også at flere unge med norskfødte
foreldre enn unge med innvandrerbakgrunn har brukt
cannabis. Ungdommenes sosioøkonomiske bakgrunn
er en begrenset forklaringsfaktor, med andre ord bruker
ungdom cannabis uavhengig av foreldrenes økonomiske
situasjon. I flere av bydelene med høy sosioøkonomisk
status er ungdomsforbruket av cannabis høyest.
Vi ser også at det er langt flere ungdommer i Oslo som
blir tilbudt hasj enn tidligere. I overkant av 40 prosent av

elevene i videregående skole har i løpet av de siste fire
ukene vært på en fest eller vært i en annen sammenheng,
der andre ungdommer har brukt hasj. Tilgangen til cannabis
må derfor kunne beskrives som lett for Osloungdommene.
Ung i Oslo 2015 inneholder noe eldre tall, men det ble
gjennomført en grundigere analyse av cannabisbrukerne.
Her sammenlignes blant annet tall fra Oslo med nasjonale tall. For 10. klasse er andelen som har prøvd cannabis
høyere i Oslo enn i resten av landet. I VG3 oppgir 25 prosent
av Osloungdommene at de har prøvd cannabis, mot 16
prosent på landsbasis. Blant elevene på videregående
som har prøvd cannabis to eller flere ganger det siste året,
oppgav 4,4 prosent at de brukte hasj daglig. 7,3 prosent
oppga at de brukte hasj flere ganger i uka og 7,2 prosent
omtrent èn gang i uka. Det er samtidig viktig å være klar
over at det bare er cirka to prosent som bruker hasj ukentlig
eller oftere. Flertallet av de som har brukt hasj mener at
bruken ikke har hatt noen negative konsekvenser, men fire
av ti mener det har fått konsekvenser for forholdet til foreldrene. En like stor andel mener det har fått konsekvenser
for skoleprestasjonene (Ung i Oslo 2015).

For alkohol er tendensen en annen. Alkoholbruken
blant ungdom i Oslo har gått betydelig ned siden 1996.
Unge med innvandrerbakgrunn drikker langt sjeldnere
alkohol enn ungdom med norskfødte foreldre. Det drikkes
mer alkohol blant eldre ungdommer, og i Vg3 oppgir 25
prosent av guttene og 18 prosent av jentene at de drikker
alkohol hver uke. 73 prosent av guttene oppgir å ha vært
tydelig beruset det siste året, mens 68 prosent av jentene
oppgir å ha vært det.
Ungdommen i Ung i Oslo blir også spurt om andre
narkotiske stoffer. Blant respondentene i Vg3 oppgir 9
prosent av guttene å ha prøvd MDMA, kokain eller amfet
amin. For jentene var tallet 4 prosent. På spørsmål om
de hadde tatt rusmidlet mer enn seks ganger, svarte 0,8
prosent ja på syntetiske rusmidler, 0,4 prosent på MDMA/
Ecstasy, 0,7 prosent på kokain, mens 0,2 prosent hadde
tatt amfetamin mer enn 6 ganger.
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Appendiks 1 – Analysetabeller
Få av datakildene som benyttes i Føre Var er direkte
sammenlignbare, derfor brukes en ”felles a nalyseenhet”,
en såkalt trendverdi. Slik kan en trekke ut mønstre,
sammenhenger og motsetninger fra de ulike kildedataene. De følgende tabellene sammenfatter de ulike indikatorene, slik at mønstre for de enkelte rusmidlene kan identifiseres. Tabell 25 inneholder materiale fra sekundærdata,
medieovervåkning, kjentmenn og trendpanel.
Analysetabellene inneholder verdier på en skala
fra en til fem, og tallene angir ulike tendenser for hvert
av rusmidlene fra forrige halvårsperiode til nåværende
halvårsperiode. Tallet 1 indikerer en sterk økning, og tallet
2 indikerer en gradvis økning. Hvis det ikke foreligger noen
endring, markeres dette med tallet 3. Tallet 4 indikerer en
gradvis nedgang, og 5 indikerer en sterk nedgang.
Det brukes ulike skalaer for kildene for omregning til
trendverdien som brukes i analysetabellene. Skalaene er
blitt utviklet på grunnlag av dataenes utviklingsmønster,
og fra erfaringsutveksling med kontaktpersoner tilknyttet
datakildene.

Skala for tallmateriale under 5
• Når begge tall er 5 eller mindre, markeres dette med tegnet * bak oppgitt
tendens.
• Når tallmaterialet er 5 eller mindre,
brukes ikke sterke endringer (1 eller 5).
• Da brukes kun gradvis økning markert
med 2*, ingen endring med 3* og gradvis
nedgang med 4*.
• Endres tallmaterialet kun med 1, utgjør
dette ingen endring = 3*.

Vekting av kildene
Informasjonskildene blir kategorisert og vektet avhengig
av hvor pålitelige de er med henblikk på å indikere tilgjengelighet og bruk av rusmidler. Størst vekt gis til data med
klare indikasjoner på faktisk bruk av rusmidler. Kildene har
følgende vekting:
Størst vekt (x4) er gitt data fra alkohol- og apoteksalg og
Trendpanel (brukstrender).
Nest størst vekt (x3) er gitt beslag fra tolletaten, tester fra
fengsel og blodprøver fra Oslo universitetssykehus (OUS),
trendpanel (tilgjengelighet) og Kjentmann (brukstrender).
Medium vekt (x2) er gitt data fra Rustelefonen, kjentmann
(tilgjengelighet).
Minst vekt (x1) er gitt data fra fengsel (beslag), medier og
lave forekomster av funn, uavhengig av kildeopphav (funn
som er markert med stjerne i tabellen).

Oppdeling av ”aggregert differanse”
For å få et mer detaljert bilde av hva som ligger bak de
vektede trendverdiene i tabell 26, deles den aggregerte
differansen inn i tre kategorier: bruk, tilgjengelighet og
interesse/bekymring. Bruk dekkes av kilder som sier noe
om brukstrender. Fra; prøver fra fengsel, OUS og alkoholsalg. Tilgjengelighet baseres på tilgjengelighetstrender
fra; Trendpanel og Kjentmann, antall og mengde beslag
fra toll og fengsel. Interesse/bekymring bygger på kildene;
Rustelefonen, Aftenposten, Dagsavisen og Norshroom.
Det lages et skjema for hvert rusmiddel (Mounteney
et. al, 2007: 44), der en tar utgangspunkt i enkeltkildenes
trendverdi (se tabell 26). Denne verdien multipliseres med
kildens vektede endringsverdi (som i tabell 27). Tallet en
kommer fram til summeres for alle kildene sortert under
henholdsvis bruk, tilgjengelighet og interesse. Hvert
rusmiddel får da en verdi for bruk, en verdi for tilgjengelighet og en verdi for interesse, som samlet vil tilsvare
totalverdien, dvs. den verdien som benevnes aggregert
differanse i tabell 27.

For å identifisere verdier og tendenser for de ulike rus
midlene, sammenfatter tabell 26 trendverdiene før og
etter de er vektet. I den vektede tabellen får vi en aggregert differanse for hvert rusmiddel, basert på summering
av positive og negative verdier.
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Skala for beslag, prøver, internettsider og hjelpetelefoner
1 = sterk økning dvs. fra +75 % og oppover
2 = gradvis økning dvs. fra +25 % til +74 %
3 = ingen endring dvs. fra +24 % til -12 %
4 = gradvis nedgang dvs. fra -13 % til -37 %
5 = sterk nedgang dvs. fra -38 % og nedover

Skala for alkoholsalg og apoteksalg
1 = sterk økning dvs. fra +11 % og oppover
2 = gradvis økning dvs. fra +5 % til +10 %
3 = ingen endring dvs. fra +4 % til -4 %
4 = gradvis nedgang dvs. fra -5 % til -10 %
5 = sterk nedgang dvs. fra -11 % og nedover

Skala for behandlingsdata
1 = sterk økning dvs. alt fra +30 % og oppover
2 = gradvis økning dvs. alt mellom +29 % til +10 %
3 = ingen endring dvs. alt mellom +9 % til -9 %
4 = gradvis nedgang dvs. alt mellom -10 % til -29 %
5 = sterk nedgang dvs. fra -30 % og nedover

Skala for trendpanel og kjentmenn
1 = gjennomsnittet ligger fra 2.3 og nedover
2 = gjennomsnittet ligger mellom 2.4 og 2.6
3 = gjennomsnittet ligger mellom 2.7 og 3.3
4 = gjennomsnittet ligger mellom 3.4 og 3.6
5 = gjennomsnitt fra 3.7 og oppover
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Tabell 26: Viser sammenfatning av rutinedata, trendpanelets opplysninger og media om tendenser i tilgjengelighet
og bruk av rusmidler i perioden 1. april - 30. september 2018
Tolletaten- TolletatenFengsel
Fengsel Fengsel OUSApotek antall beslag
mengde
antall beslag mengde funn urinprøver blodprøver
salg
beslagt

Anab. Steroider

1

2

Alkohol

4

3

3*

1

2*

3

Cannabis

3

5

3

4

3

3

3

5

Ecstasy / MDMA

3

Kokain

Bunnpris
salgstall

Ringnessamlet

3
3
1

Synt. cannabis
Amfetamin/
metamfet

Vinmonopol
salgstall

4*

4*

2

5

3

3

2*

2*

2*

2*

3

3

2

4

3

4

5

4

2

1

1

1

2

3

2*

3

2

3

1

3

3

2

3

3

3

2*

3

4

1

4*

3

3

1

1

3

3

2

5

4

4*

3

4

2

2

3

3

3

2

Fleinsopp

2*

2*

5

3

2

3*

3*

2*

4

LSD

1

1

5

3

2

3

3

1

2

GHB/GBL

2*

5

4*

4*

2*

2

2

2

1

Heroin

5

5

2*

2*

2*

3

2

1

3

Metadon
Subutex/
buprenorfin

2*

Xanor

5

5

Valium

5

5

2*

2*

1

2*

5

2

2

4

3

3

2

2

3

1

2*

3

4

2

1

2

2*

2

3

1

1

1

4*

1

3

3

1

2

2

2*

3

4*

3

3

4*

Rohypnol
Rivotril

3

3

Rustelefonen Trendpanel Trendpanel Kjentmann Kjentmann Aftenposten Norshroom
og
Oslo
brukstrend tilgjengelighet brukstrend tilgjengelighet
Dagsavisen

3*

3*

2

2*

2*

2

3

4

4

3

2

5

Dolcontin

4*

5

3

2

4

2*

3

2

2*

Lyrica

2*

2*

2*

2

3

1

1

4*

4*

5

4*

5

3

3

3

3

3*

4

4*

2

3

Ritalin/
Dexedrine

4*

5

Fentanyl

4*

5

3

3

4*

2*

2*

5

1

* = små tall/data
1 = sterk økning
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2 = gradvis økning

3 = ingen endring

4 = gradvis nedgang

5 = sterk nedgang

* = dette viser et lavt antall
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Tabell 27: Vektede og ikke-vektede verdier

Rusmidler/
kilder

x2

x1

0

x1

x2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anab. steroider

1

3

3

0

0

3

7

11

0

2

13

4

9

Alkohol

1

2

8

3

1

1

8

23

7

1

10

9

1

Cannabis

4

2

5

2

1

11

5

11

3

3

27

9

18

Synt. cannabis

1

2

2

0

0

1

4

4

0

0

6

0

6

Amfetamin/
metamfetamin

0

2

8

3

1

0

4

22

5

3

4

11

-7

Ecstasy/MDMA

3

1

5

1

0

10

1

13

1

0

21

1

20

Kokain

0

3

4

3

1

0

8

9

3

3

8

12

-4

Fleinsopp

0

4

3

1

1

0

6

6

1

2

6

5

1

LSD

3

2

3

0

1

7

4

9

0

2

18

4

14

GHB/GBL

1

6

0

2

1

1

13

0

2

3

15

8

7

Heroin

1

5

2

0

2

3

8

3

0

6

14

12

2

Metadon

0

3

3

1

0

0

10

7

3

0

10

3

7

Buprenorfin/
Subutex

2

5

1

1

0

6

8

4

2

0

20

2

18

Xanor/
alprazolam

3

2

1

1

2

9

4

4

1

6

22

13

9

Diazepam
Valium

3

5

4

0

2

6

10

9

0

6

22

12

10

Rohypnol/
flunitrazepam

0

1

3

2

0

0

1

10

2

0

1

2

-1

Rivotril

0

5

2

4

2

0

9

7

6

4

9

14

-5

Dolcontin/
morfin

0

4

2

2

1

0

8

7

5

1

8

7

1

Lyrica

2

4

1

1

0

7

6

4

1

0

19

1

19

Ritalin/
Dexedrine

0

0

6

3

4

0

0

18

4

8

0

20

-20

Fentanyl

1

1

2

3

1

1

4

4

6

3

6

12

-6

1 = sterk økning
2 = gradvis økning
3 = ingen endring
4 = gradvis nedgang
5 = sterk nedgang * = dette viser et lavt antall

Pluss Minus

Aggregert
differanse

Appendiks 2 - Metodiske begrensninger ved
bruk av sekundærdata
Dataene som benyttes i Føre Var er i stor grad indikatorer
på tilgjengelighet og bruk av rusmidler, og gir ikke et mål
på faktisk bruk. Det foreligger en del usikkerhet i data
materialet. Årsakene kan være flere, for eksempel:
Tolletatens data tilknyttet beslag: Endringer i tolletatens
arbeid og prioriteringer kan gi utslag fra måned til måned,
eller fra halvår til halvår. Dette kan få betydning for hvilke,
og hvor mange beslag, som er gjort. Etatenes beslagstall
sier ikke nødvendigvis så mye om hvilke mengder som
kommer ut på markedet og blir brukt illegalt. I tillegg kan
beslagstall påvirkes av lovendringer.

Fengslenes beslag/testing: I samsvar med de ovenfor
nevnte punktene, vil fengslenes egeninnsats innvirke på
dataene. I tillegg vil de ulike stoffenes «lagringstid», det
vil si hvor lenge stoffet kan spores i urinen, påvirke hvilke
substanser som gir positive testresultat. Noen medikamenter kan ha ulike preparatnavn, men samme virkestoff,
og kan derfor ikke skilles fra hverandre i urinanalyser,
eksempelvis Subutex og Suboxone som begge inneholder
buprenorfin.
Alkoholsalg: Salgstallene dekker kun det Vinmonopolet,
Bunnpris og Ringnes selv selger. Data over alkoholsalg
omfatter ikke legal eller illegal import eller hjemmebrygging/-brenning av alkohol.

Appendiks 3 – Datakilder som brukes som
sekundærdata i Føre var
Bunnpris, salgstall: Bunnpris er en dagligvarekjede med
butikker over hele Norge. Vi får data over antall solgte
enheter av øl, cider og rusbrus i Oslo.
Ringnes, salgstall: Data over salg av øl, rusbrus, cider og
svakvin til butikker, restauranter og utesteder i Oslo.
Kriminalomsorgen: Oslo fengsel og Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, prøver og funn: Data basert på
urintester, antall funn og mengde funn av rusmidler i
fengslene. Dataene fra fengslene blir slått sammen og
rapportert samlet. Urinprøvene analyseres av Oslo Universitetssykehus som lever tall direkte til oss.

Oslo Universitetssykehus - Seksjon for rettstoksikologisk analytikk, bilførertester: Positive analysesvar
på rusmidler fra blod- urin og spyttprøver hos bilførere
mistenkt for påvirket kjøring i Oslo.
Tollregion Oslo: Antall og mengde beslag. Data fra toll
etaten er sammensatt av antall og mengde beslag gjort
i Oslo distriktstollsted og data fra andre tollregioner som
rapporteres til tollregion Oslo.
Norsk medisindepot: Salg av medikamenter: data over
salg av et utvalg medikamenter med misbrukspotensial
fra apoteker i Oslo.

Vinmonopolet: Salgstall: data over salg av alkoholholdige
varer ved utsalgsstedene i Oslo kommune.
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Mediekilder

Informanter

Litteratur

Takk til

Aftenposten: Nettsiden til Aftenposten. Kommunika
sjonsavdelingen til Velferdsetaten har gjennomført et
kvantitativt søk på aktuelle substanser.

Trendpanel: Anonyme informanter, utvalgt på bakgrunn
av deres ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Oslo.
De skal etter planen besvare et spørreskjema hver
sjette måned og rapporterer om bruk, tilgjengelighet,
helseskader, pris, slanguttrykk og lignende.

Bakken, A. (2018). Ung i Oslo 2018.
(NOVA Rapport 6/18). Oslo: NOVA.
Bramness, J., G., og Madah-Amiri, D. (2017).
Bruk av rusmidler på ulike måter – ulik risiko.
SERAF-notat. Hentet fra: https://www.med.uio.
no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/
rapporter/2017/notat---bruk-av-rusmidler-paulike-mater.pdf
EMCDDA (2017): Europeisk narkotikarapport 2017:
Trender og utviklinger. Den europeiske unions
publikasjonskontor. Luxembourg.
Felleskatalogen.no
Helsedirektoratet.no
Mounteney, J. (2009). Methods for providing en earlier
warning of emerging drug trends. Dissertation for
the degree of philosophiae doctor (PhD),
University of Bergen, Norway
Rustelefonen.no
Ung.no
Ung i Oslo 2015 - Ungdom og cannabis – resultater fra
Ung i Oslo 2015 (Presentasjon av Patrick Lie Andersen).

KoRus Oslo ønsker å rette en stor takk til alle informantene som har delt sin kunnskap med oss gjennom
spørreundersøkelsen. Alle sekundærkildene som har
vært positive og jobbet hardt med å finne tallene vi
ba om. Internt på KoRus og i avdeling for forebygging
og sentrumsarbeid i Velferdsetaten ved Uteseksjonen
og RUStelefonen vil vi også rette en takk til Anniken
Sand for innspill underveis i prosessen, Lena Müller
for gjennomlesning, Alexander Sollie Hvaring for
teknisk bistand og gjennomlesning og Ola Tveiten for
datainnsamling. Børge Erdal bidro med tilgang til flere
kilder. Mange av tekstene om rusmidlene er hentet
fra Rustelefonens nye informasjonsbrosjyrer. Her har
Sturla Johansen, Peder Brinchmann Solvang og Martin
van Houtum fra Rustelefonen skrevet flere tekster.
Bjørnar Bergengen og Ola Tveiten fra KoRus Oslo og
Malin Rørendal fra Uteseksjonen har også bidratt med
tekster.

Dagsavisen: Nettsiden til Dagsavisen. Kommunikasjonsavdelingen til Velferdsetaten har gjennomført et
kvantitativt søk på aktuelle substanser.
Rustelefonen: Antall henvendelser. En nasjonal
informasjonstjeneste som kan kontaktes via telefon,
chat eller spørreskjema på hjemmesiden. Data over
antall henvendelser om rusmidler fra Oslo.
Norshroom: Internettforum om rusmidler.
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Kjentmenn: Ansatte ved videregående skoler i Oslo med
spesialoppgaver knyttet til rusmiddelspørsmål. De skal
etter planen svare på et spørreskjema hver sjette måned
og rapporterer om bruk, tilgjengelighet, pris, funn av
brukerutstyr og lignende.
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