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I 2018 fikk Kompetansesenter rus - Oslo midler fra Helse-
direktoratet til å utvikle og gjennomføre Føre Var. Føre Var 
Oslo – våren 2019 er andre rapport utarbeidet av KoRus Oslo 
med bistand og veiledning fra Kompetansesenter rus – 
region vest Bergen (KoRus Bergen). Kompetansesenter rus 
– region midt Trondheim har også gjennomført sin andre 
kartlegging våren 2019. Kartleggingene er gjennomført i 
tråd med KoRus Bergens manual «Føre Var: Kartlegging av 
rustrender» (Leirvåg & Mounteney, 2007). 

KoRus Oslo har fått uunnværlig støtte og veiledning i 
arbeidsprosessen fra våre samarbeidspartnere i Bergen 
og Trondheim. Fra 2002 har KoRus Bergen levert halv årige 
rapporter om utviklingen av rustrender og konsekven-
ser av rusmiddelbruk i Bergen. Kartleggingsmetodikken 
som ligger til grunn for vår rapport, er således velprøvd og 
utviklet i dialog med mange aktører over lang tid. Resul-
tatene 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 bidrar 
den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet. Føre Var 
rapporteringen vil bidra til systematisk og tidlig kjennskap 
til nye rusmidler, rustrender eller endringer i bruksmønster. 
Føre Var gjennomføres i landets tre største byer  sam tidig, 
noe som gir nye muligheter for nasjonale analyser og 
rapporteringer.

KoRus Oslo har så langt gode erfaringer med Føre Var. 
Prosjektet har fått god tilgang på data fra lokale,  regionale 
og nasjonale kilder. KoRus Oslo ønsker å takke infor-
manter, fagpersoner og samarbeidspartnere som gjennom 
dette året har bidratt med sin kunnskap og gjort Føre Var 
rapport eringen i Oslo mulig.
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Bakgrunn

Hva er Føre Var?
KoRus vest Bergen har siden våren 2002 utviklet og drevet 
et system for overvåkning av rustrender – Føre Var. KoRus 
Oslo har under veiledning fra KoRus vest Bergen gjennom-
ført sin andre kartlegging basert på denne metodikken. 
Metodikken har som målsetting å identifisere, overvåke 
og rapportere trender i bruk og tilgjengelighet av rus -
midler. KoRus Oslo samarbeider med ulike instanser og 
enkelt personer i byen, som gjør det mulig å innhente lokale 
data om rusmidler. På bakgrunn av disse opplysning-
ene  ut   arbeides det en rapport som distribueres bredt til 
instanser og fagpersoner som arbeider med rusproble-
matikk, og til andre aktuelle interessenter.  

Hvorfor Føre Var?
Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelbruken 
hos enkeltpersoner og instanser, men denne informa-
sjonen er ofte lite systematisert og kun tilgjengelig for 
internt bruk. Ved hjelp av Føre Var-metodikken inn  hentes 
og analyseres slik informasjon, der Føre Var formidler 
siste nytt på et tidligere tidspunkt enn mer tradisjonelle 
rapporteringssystemer. Dette gir 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 iverk-
sette kunnskapsbaserte, effektive og forebyggende tiltak.   

I 2007 ble det utarbeidet en manual «Føre Var: Kart-
legging av rustrender» (Leirvåg & Mounteney, 2007) 
rettet mot institusjoner som ønsker å etablere et system 
for overvåkning av lokale rusmiddeltrender. KoRus vest 
Bergen tilbyr opplæring i bruk av metoden. 

For mer informasjon, kontakt Else Kristin Utne Berg: 
else.kristin.utne.berg@bergenclinics.no. 

Framgangsmåte 
Føre Var baserer seg på kvalitative og kvantitative kilder 
som bidrar til å gi et pålitelig bilde av rusmiddelbruk i Oslo 
(Mounteney, 2009).  Kildene som benyttes i Føre Var Oslo 
– våren 2019 er:  
• 11 statistiske kilder som inkluderer russpesifikke data 

fra Tolletaten, Bredtveit fengsel, Oslo kretsfengsel, 
Oslo universitetssykehus, Apotekforeningen, Bunnpris, 
 Ringnes og Vinmonopolet

• Fire mediekilder som inkluderer Rustelefonen, Aften-
posten, Dagsavisen og Vårt Oslo

• Spørreskjema til kjentmenn/skoleansatte og trend panelet 

Trendpanel og kjentmenn
I denne rapporten har 29 personer vært respondenter i et 
anonymisert trendpanel, der alle er valgt ut på bakgrunn 
av sin kunnskap om rusmiddelbruk i Oslo. Panelet er bredt 

sammensatt og består av fagfolk, rusmiddelbrukere og 
personer med god kjennskap til ulike utelivs- og ungdoms-
kulturer, som gjester på utesteder eller ansatte i utelivs-
bransjen. Panelet deles inn i kategoriene «Det generelle 
samfunn», «Uteliv» og «Risiko-/etablert rusmiljø».

I denne rapporten har 13 kjentmenn/skoleansatte 
bidratt ved å besvare et spørreskjema om rusmiddelbruk 

blant elever i Oslo kommune. Kjentmenn/skoleansatte er 
fagpersoner som har spesielt ansvar for å observere og 
kjenne til rusmiddelbruk blant elever. Dette kan være råd-
givere, inspektører, lærere eller helsesøstre ved ungdoms- 
og videregående skoler. Deres svar er ikke et uttrykk for 
rusmiddelbruk blant elevmassen i skolene, men for de 
elever det er knyttet særskilt bekymring til. 

MEDIA

FØRE VAR 
RAPPORT

SEKUNDÆR-
DATA

TRENDPANEL KJENTMENN
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Hovedfunn
• Økning i bruk og tilgjengelighet av Lyrica 

• Økning i bruk, men svak nedgang i 
 tilgjengelighet på Xanor/Xanax 

• Økning i bruk, men svak nedgang i 
 tilgjengelighet på cannabis 

• Ingen markante endringer i bruk og 
 tilgjengelighet på resterende rusmidler 

Føre Var presenterer funn relatert til de ulike rusmidlene 
på følgende måte:

• Tendenser for de siste seks månedene, som dekker 
tidsrommet 1. oktober 2018 – 31. mars 2019. Disse blir 
forklart ved at den aggregerte differansen deles opp i 
bruk-, tilgjengelighet- og interesseindikatorer. 

• Beskrivelse av endringer som de ulike kildene har 
rapportert den siste perioden, sammenlignet med 
 perioden før. 

Data fra det siste halvåret 1. oktober 2018 – 31. mars 
2019 sammenlignes med data fra forrige halvårsperiode, 
som var 1. april 2018 – 30. september 2018. Unn  taket 
er data fra alkoholsalg og blodprøvene fra ruspåvirk-
ede  sjåfører, som sammenlignes med året før, perioden  

1.  oktober 2018 – mars 2019 sammenlignes med 1. oktober 
2017 – mars 2018. 

Det er kjent at alkoholsalget varierer avhengig av 
sesong, og Føre Var sammenligner derfor slike data med 
tilsvarende periode året før. I likhet med alkoholsalget 
sammenlignes blodprøvene fra ruspåvirkede sjåfører fra 
Oslo universitetssykehus med samme periode året før. 
Disse variasjonene forklares med at det er flere bilførere 
som blir tatt for ruspåvirket kjøring i sommermånedene. 

 
Data fra Aftenposten slås sammen med Dagsavisen og 

Vårt Oslo, mens data fra Bredtveit fengsel slås sammen 
med data fra Oslo kretsfengsel. Data fra Aftenposten, 
Dagsavisen og Vårt Oslo rapporteres samlet, i likhet med 
data fra Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel.  

Føre Var – våren 2019



98

KoRus Oslo er fortsatt i piloteringsfasen av Føre Var, der 
Føre Var – våren 2019 er andre kartlegging av rusmiddel-
bruk i Oslo. Dette innebærer at rapporten presenterer 
tendenser for de siste seks månedene. Ved å følge utvik-
lingen over tid vil rapporteringen kunne gi mer utfyllende 
beskrivelser av rustrendene i byen. Ved dette målepunktet 
bør rapporten leses med forsiktighet.  

Føre Var – våren 2019 viser økning i bruk og tilgjen-
gelighet av Lyrica.  I likhet med trendpanelet som rapport-
erte om økning i illegal bruk og tilgjengelighet av Lyrica for 
de siste seks månedene, rapporterte både Apotekforen-
ingen og Oslo universitetssykehus om økning. Data fra 
Tolletaten tilsier ingen rapporterte beslag av Lyrica i 
perioden oktober 2018 – mars 2019.  Det foreligger ingen 
informasjon om hvilke grupper som bruker Lyrica, og 
heller ingen kvalitative funn utover økning i illegal bruk og 
tilgjengelighet av stoffet. 

Føre Var – våren 2019 viser økning i bruk, men svak 
nedgang i tilgjengelighet på Xanor/Xanax, der data fra 
Tolletaten har hatt en innvirkning i indikator for tilgjen-
gelighet. De resterende kildene i Føre Var melder om økning 
i bruk, særlig Apotekforeningen, men også blodprøvene fra 
ruspåvirkede sjåfører. I perioden oktober 2018 – mars 2019 
var det flere respondenter i trendpanelet som kjente til 

illegal bruk av Xanor/Xanax. Disse rapporterte om økning 
i bruk, men stabilitet i tilgjengelighet. Samtidig foreligger 
det ingen informasjon som kan belyse hvilke grupper som 
bruker Xanor/Xanax illegalt, men vi vet at misbruk av 
benzodiazepiner er mer utbredt blant rusmiddelbrukere, 
da de ofte blir brukt i kombinasjon med andre rusmidler 
og sjeldent alene (Waal & Bramness, 2010). Årsaken til at 
Xanor/ Xanax skiller seg ut i rapporten er uvisst, men det 
kan tyde på at Xanor/Xanax foretrekkes i rusøyemed da 
det er et høypotent benzodiazepin. 

Økning i illegal bruk av Lyrica og Xanor/Xanax er interes-
sante funn – dette er medikamenter som Føre Var Oslo 
kommer til å følge videre. Enkelte i trendpanelet rapport-
erte om at Lyrica ble kombinert med heroin, og benzodia-
zepiner som Xanor/Xanax, ofte blir brukt i kombinasjon 
med andre rusmidler. Dette kan tyde på at disse stoffene 
hovedsakelig blir brukt i «Risiko-/etablert rusmiljø», men 
datamaterialet gir ingen informasjon som kan bekrefte 
dette. Føre Var Oslo kommer til å følge Lyrica og Xanor/
Xanax i arbeidet med Overdoseprosjektet i Velferdsetaten.

Føre Var – våren 2019 viser økning i bruk men svak 
nedgang i tilgjengelighet på cannabis, der data fra Toll-
etaten har hatt en innvirkning på indikator for tilgjen-
gelighet. Alle respondentene i Føre Var, plassert under 
kategoriene «Det generelle samfunn», «Uteliv» og «Risiko-/

Kommentar

etablert rusmiljø» kjente til bruk av cannabis i sine nett-
verk. Cannabis var rapportert som det nest mest brukte 
rusmiddelet, etter alkohol. Økning i bruk av cannabis 
samsvarer med Europeisk Narkotikarapport fra 2019, der vi 
ser at cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet 
i Europa, både når det gjelder prevalens for bruk, beslag 
og behov for behandling. THC-innholdet i cannabis er mer 
enn doblet de siste tiår, noe som gir grunn til bekymring 
for skadevirkninger ved bruk. I Føre Var Oslo – våren 2019 
rapporterte samtlige i trendpanelet om endringer de siste 
seks månedene; brukere av cannabis var yngre og bruk i 
det offentlige rom var mer utbredt. Kjentmenn/skole-
ansatte rapporterte om helse- og/eller sosiale konsekven-
ser av cannabisbruk, som fravær og konflikter. Salg av 
cannabis ble trukket frem som et middel for å oppnå sosial 
status ved skolene. Yngre brukere av cannabis og økt bruk 
i det offentlige rom kan tyde på at cannabisbruk har blitt 
mer normalisert i Oslo. 

Føre Var – våren 2019 viser ingen markante endringer 
i bruk og tilgjengelighet på de resterende rusmidlene i 
Føre Var, men det foreligger enkelte kvalitative funn som 
er interessante. Trendpanelet rapporterte om flere yngre 
brukere som oppholder seg i tunge rusmiljø og økning 
i bruk av kokain i det offentlige rom. Videre rapporterte 
trendpanelet om nye rusmidler som har blitt brukt de siste 

seks månedene, som Kratom, Mefedron, 6-APB, Meskalin 
og DMT. Disse rusmidlene klassifiseres som nye psyko-
aktive stoffer (NPS) og kan være et uttrykk for at rusmid-
delbildet er i endring. Stadig nye rusmidler blir lansert, noe 
som kan være utfordrende for både brukere og hjelpe-
apparatet, da innholdet, virkningene og ettervirkningene 
kan være ukjente. Antall rusmidler og endringer i bruker-
grupper understreker viktigheten av å følge utviklingen 
tett, noe vi mener Føre Var muliggjør gjennom hyppig 
rapportering av rusmiddeltendenser.

I Føre Var – våren 2019 foreligger det to metodiske 
begrensninger som er gjennomgående for vårens funn: 

• Data fra Tolletaten som rapporterer om antall og 
mengde beslag er én av tre kilder som måler tilgjengelig-
het av de ulike rusmidlene. I perioden oktober 2018 – mars 
2019 rapporterte Tolletaten nedgang i antall og mengde 
beslag for de fleste rusmidler, noe som har påvirket den 
aggregerte differansen.

• Spørreskjema for trendpanelet er fullstendig 
anonymisert. Dette innebærer at gruppene «Risiko-/
etablert rusmiljø», «Det generelle samfunn» og «Uteliv» 
rapporteres samlet, og ikke kan skilles fra hverandre i 
analysen. 

Metodiske begrensninger beskrives nærmere i Appen-
diks 2 – metodiske begrensninger. 
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RUSSPESIFIKKE 
FUNN
Rusmidlene som det rapporteres om i Føre Var er sortert i kategorier: Alkohol; 
 hallusinogene rusmidler – inkluderer cannabis, syntetisk cannabis, LSD og fleinsopp; 
sentralstimulerende midler – inkluderer amfetaminer, kokain og MDMA/ecstasy; nye 
psykoaktive rusmidler – 2 C-B; opioider – inkluderer heroin, metadon, buprenorfin 
(Subutex®, Buprenorfin®, Suboxone®) og morfin (Dolcontin®); andre medikamenter 
og syntetiske stoffer – inkluderer anabole virkestoffer, GHB/GBL, benzodia zepiner 
(Rohypnol®, Xanor®/Xanax®, Valium®/Vival®/Stesolid®, Rivotril®), ketamin og 
 pregabalin (Lyrica®).

Alkohol
Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe lignende kjemiske stoffer, men brukes i dagligtale 
om drikker som inneholder det rusgivende stoffet etanol. Effekten er først og fremst sløvende 
fordi alkohol demper sentralnervesystemet, men i små mengder har stoffet en stimulerende 
 effekt. Mengden alkohol i kroppen kan måles som promille i blodet, der 1 promille tilsvarer ca. 
1 gram ren alkohol per liter blod. Høyt inntak av etanol er giftig for kroppen - promille fra rundt 
2,5/3 kan være dødelig (Rustelefonen, 2019). 

Vinmonopolet og Ringnes hadde ingen endring i total-
salg av alkohol sammenlignet med fjorårets sesong. I 
samme tidsrom hadde Bunnpris i Oslo en nedgang i salg 
av alkohol (-8,7 %). Oppdelt i ulike alkoholsorter hadde 
Ringnes ingen endring i salg av øl (-1,1 %) og lettvin (-0,84 
%) men økning i salg av cider (+5,6 %) og rusbrus (+4,7 %). 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av alkohol. I samme 
periode hadde Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel en 
økning i antall og mengde beslag, mens urinprøvene fra 
fengslene viste en nedgang i bruk av alkohol. Oslo univer-
sitetssykehus hadde ingen endring i antall positive prøver 
på alkohol av personer mistenkt for ruspåvirket kjøring 
sammenlignet med fjorårets sesong.  Rustelefonen hadde 
ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om alko-
hol til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 
oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og 

Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på alkohol på sine 
nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av alkohol i perioden oktober 2018 – mars 
2019. Alle respondentene kjente til alkoholbruk i sitt nett-
verk. Samlet for trendpanelet ble alkohol rapportert som 
det mest brukte rusmiddelet, med de mest helse- og/eller 
sosiale konsekvensene. Det foreligger ingen kvalitative 
funn på hvilke sosiale- og/eller helseskadelige konsekven-
sene som var knyttet til bruk av alkohol. Alkohol ble brukt 
i kombinasjon med andre rusmidler; 13 av 29 respondenter 
kjente til bruk av kombinasjonen alkohol og cannabis, åtte 
av 29 kjente til bruk av kombinasjonen alkohol og kokain 
og to av 29 respondenter kjente til kombinasjonen av alko-
hol og amfetamin. Rapporterte slanguttrykk for alkohol 
var «Drikke», «Alko» og «Bjørnunge». 
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Antall salgsbevillinger  i Oslo kommune
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Figur 1

Figur 1. viser en økning i antall salgsbevillinger i perioden 2013 – 2018.  Økningen av  salgs-
bevillinger kan ses i sammenheng med utbygging av nye områder i Oslo. Det er også etablert 
nettbaserte dagligvarebutikker som for eksempel Kolonial.no som har salgsbevilling. 
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Figur 3

Figur 2. viser en økning i antall skjenkebevillinger i Oslo fra perioden 2013 – 2017 og en 
svak nedgang fra 2017 – 2018. I Oslo gis det skjenkebevilling for de ulike alkoholsortene, 
der skjenkestedet selv velger hvilke alkoholsorter de ønsker å selge gjestene. Valg av 
 alkoholsort vil påvirke aldersgrensen på skjenkestedet. Økningen av antall skjenkesteder 
kan ses i sammenheng med nye skjenkebevillinger på utradisjonelle steder, som i kantiner, 
på eldresentre eller båt.    

Figur 3. viser økning i antall skjenkekontroller i perioden 2015 – 2018. Økningen av antall 
skjenkekontroller kan ses i sammenheng med økning av antall skjenkesteder. Målet er at 
Oslo skal være en trygg hovedstad med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, noe 
som fordrer i hyppige skjenkekontroller. 

Tabell 1

Skår

BRUK -5

TILGJENGELIGHET -10

INTERESSE   -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-14

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på -5, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -10, som 

tilsvarer nedgang.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier svak nedgang i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for alkohol. Indikatoren for tilgjengelighet viser nedgang, der 

data fra Tolletaten og Bunnpris trekker ned den aggregerte  differansen. 

De resterende kildene i Føre Var rapporterer ikke om nedgang i bruk, 

tilgjengelighet og interesse. Med utgangspunkt i overnevnte beskriv-

elser ser vi ingen markant endring i bruk, tilgjengelighet og interesse for 

 alkohol ved dette målepunktet.  

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen endringer 
i bruk og tilgjengelighet av alkohol, der ni av 13 respon-
denter kjente til alkoholbruk blant elevene ved sine skoler. 
Blant de kjentmenn/skoleansatte som kjente til bruk 
av alkohol blant elevene, var alkohol rapportert som det 
tredje mest brukte rusmiddelet i skolene. Alkohol ble brukt 

i kombinasjon med cannabis, der fire av 13 kjente til denne 
kombinasjonen. Helse- og/eller sosiale konsekvenser ved 
alkoholbruk var knyttet til et stort inntak av alkohol, der 
fire av 13 kjentmenn rapportert om fravær og konflikter 
som et resultat av høyt alkoholbruk. 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av cannabis.  Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde nedgang i antall og 
mengde beslag, mens urinprøvene fra fengslene viste 
ingen endring i bruk av cannabis i samme periode. Oslo 
universitetssykehus hadde økning i antall  positive prøver 
på cannabis av personer mistenkt for ruspå virket kjøring 
sammenlignet med fjorårets sesong. Rus  telefonen hadde 
ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om canna-
bis til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i  perioden 
oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags avisen og 
Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på  cannabis på sine 
nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte økning i bruk og tilgjen-
gelighet av cannabis i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Alle respondentene kjente til cannabisbruk i sitt nettverk. 
Samlet for trendpanelet ble cannabis rapportert som det 

nest mest brukte rusmiddelet, med de nest mest helse- 
og/eller sosiale konsekvensene. Det foreligger ingen 
kvalitative funn på hvilke helse- og/eller sosiale konse-
kvenser som var knyttet til bruk av cannabis. Kombinasjon 
av cannabis med andre rusmidler; 13 av 29 kjente til bruk 
av kombinasjonen cannabis og alkohol, tre av 29 kjente 
til bruk av kombinasjonen cannabis og MDMA/ecstasy, 
tre av 29 kjente til bruk av kombinasjonen cannabis med 
resterende substanser i Føre Var, to av 29 kjente til bruk av 
kombinasjonen cannabis med MDMA/ecstasy og alkohol 
og to av 29 kjente til kombinasjonen av cannabis og GHB/
GBL. Trendpanelet rapporterte at den vanligste inntaks-
måte for cannabis var røyking, etterfulgt av  inhalator 
(vaporizer). Det rapporteres om endringer i bruk av canna-
bis; yngre bruker cannabis og cannabis brukes i det offent       -
lige rom. I trendpanelet rapporterte fire av 29 respon-
denter om kjennskap til cannabis kjøpt på internett og tre 

HALLUSINOGENE 
RUSMIDLER
Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesys-
temet og først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hal-
lusinogene da sansebedrag er et vanlig følge ved bruk av slike rusmidler. Det finnes 
en rekke forskjellige hallusinogener, både syntetiske og naturlige (Rustelefonen, 
2019). Føre Var – våren 2019 rapporterer på cannabis, syntetiske cannabinoider, LSD 
og fleinsopp i denne kategorien. 

Cannabis
Artene Cannabis sativa og Cannabis indica brukes i framstilling av cannabis som  rusmiddel. 
De antatt viktigste virkestoffene i cannabis er THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) og CBD 
 (cannabidiol). Det er i hovedsak THC som gir ruseffekt. THC kan dessuten gi uønskede  virkninger, 
som økt risiko for psykose, angst og avhengighet. THC kan også påvirke kognisjon som korttids-
hukommelse, konsentrasjon, impulskontroll, refleksjonsevne og motorikk. Risikoen  forsterkes 
med økende inntak av THC (Rustelefonen, 2019). 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av syntetiske canna-
binoider. Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde 
ingen beslag av stoffet, og urinprøvene fra fengslene 
viste ingen positive utslag. Oslo universitetssykehus 
hadde ingen positive prøver på syntetiske cannabinoider 
av  personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammen-
lignes med fjorårets sesong. Rustelefonen hadde nedgang 
i antall henvendelser/spørsmål om syntetiske canna-
binoider på deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i 
 perioden  oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags-
avisen og Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på syn-
tetiske cannabinoider på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte økning i bruk og tilgjengelig-
het på syntetiske cannabinoider i perioden oktober 2018 
– mars 2019, der fem av 29 respondenter kjente til bruk 
av syntetiske cannabinoider i sitt nettverk. Blant trend-
panelet som kjente til bruk av syntetiske cannabinoider 
var røyking rapportert som den vanligste inntaksmåten. I 
trendpanelet rapporterte fem av 29 kjennskap til kjøp av 
syntetiske cannabinoider på internett. Det er ingen kvali-
tative funn utover overnevnte beskrivelser.  

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av syntetiske cannabinoider. 

Syntetiske  
cannabinoider
Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler med cannabislignende effekter – 
 hovedsakelig dempende men også med hallusinogene egenskaper. De fleste av disse stoffene har 
imidlertid langt sterkere virkninger sammenlignet med naturlige cannabisprodukter som hasj og 
marihuana (Rustelefonen, 2019). 

Tabell 3

Skår

BRUK   1

TILGJENGELIGHET -11

INTERESSE   -2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-12

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 1, tilsvarer ingen endring.  

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -11, 

tilsvarer nedgang.      

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -2, tilsvarer ingen 

endring.  

Den aggregerte differansen tilsier svak nedgang i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for syntetiske cannabinoider, men det er hovedsakelig data fra 

Tolletaten som trekker ned den aggregerte differansen. De resterende 

kildene er sprikende, og tallmaterialet er lavt. Med utgangspunkt i over-

nevnte beskrivelser ser vi ingen markant endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for syntetiske cannabinoider ved dette målepunktet. 

Tabell 2

Skår

BRUK  13

TILGJENGELIGHET -11

INTERESSE   -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  1

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 13, som tilsvarer økning. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -11, som 

tilsvarer nedgang.  .  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring.  

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet 

og interesse for cannabis, men indikatoren for bruk tilsier svak økning 

og indikatoren for tilgjengelighet tilsier svak nedgang. Det er hoved-

sakelig data fra Tolletaten som trekker ned den aggregerte differansen. 

Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi økning i bruk-, svak 

nedgang i tilgjengelighet og ingen endring i interesse for cannabis ved 

dette målepunktet. 

av 29 rapporterte at cannabis har blitt  sterkere. Videre ble 
det rapportert at 1 gram cannabis kostet mellom 100-150 
kroner. Cannabis er rusmiddelet med flest rapport erte 
slanguttrykk som «Weed», «Grønt», «Tjall», «Bønne», 
«Hasj», «Gress», «Rev», «J» og «Joint». 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte økning i bruk 
og tilgjengelighet av cannabis, der ti av 13 responden-
ter kjente til cannabisbruk blant elevene på sine skoler. 

Blant de kjentmenn/skoleansatte som kjente til bruk av 
cannabis blant elevene, var cannabis rapportert som det 
nest mest brukte rusmiddelet i skolene. Kombinasjon av 
cannabis med andre rusmidler; fire av 13 kjente til kom-
binasjonen cannabis og alkohol. Kvalitative funn viste at 
konsekvensene ved cannabisbruk var knyttet til fravær og 
konflikter, der salg av cannabis har vært brukt som middel 
for å oppnå sosial status.
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av fleinsopp.  Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag, og 
urinprøvene fra fengslene hadde ingen positive utslag 
på fleinsopp i samme periode. Oslo universitets sykehus 
hadde ingen positive prøver på fleinsopp av personer 
mistenkt for ruspåvirket kjøring. Rustelefonen hadde 
ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om flein-
sopp til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 
oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og 
Vårt Oslo hadde en nedgang i antall treff på fleinsopp på 
sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av fleinsopp i perioden oktober 2018 – mars 
2019, der 16 av 29 respondenter hadde kjennskap til bruk av 
fleinsopp i sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente til 
bruk av fleinsopp var den vanligste inntaksmåten å svelge 
(spise eller drikke) fleinsopp.  Videre ble det rapp ortert at 
1 gram kostet mellom 100-200 kroner. Rapporterte slang-
uttrykk for fleinsopp var «Sopp» og «Flein». Det er ingen 
kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser.

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av fleinsopp. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
nedgang i antall og mengde beslag av LSD. Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag, og urin-
prøvene fra fengslene viste ingen positive utslag på LSD 
i samme periode. Oslo universitetssykehus hadde ingen 
positive prøver på LSD av personer mistenkt for ruspå virket 
kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. Rustelefonen 
hadde ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om 
LSD til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 
oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og 
Vårt Oslo hadde en nedgang i antall treff på LSD på sine 
nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte økning i bruk og tilgjen-
gelighet av LSD i perioden oktober 2018 – mars 2019, der 
16 av 29 respondenter kjente til bruk av LSD i sitt nett-
verk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av LSD var 
det vanligste inntaksmåten å svelge LSD. Videre ble det 
rapportert at 1 mikrogram kostet 100 kroner. I trendpanelet 
rapporterte to av 29 om kjennskap til kjøp av LSD på inter-
nett. Rapporterte slanguttrykk for LSD var «Syre». Det er 
ingen kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser.

To av 13 Kjentmenn/skoleansatte rapporterte om 
kjennskap til bruk av LSD, der tilgjengeligheten på rus-
middelet viser ingen endring. Det er ingen kvalitative funn 
utover overnevnte beskrivelser. 

LSD
LSD (lysergsyredietylamid) er et syntetisk rusmiddel. LSD er i ren konsentrert form en flytende 
væske. Stoffet er meget potent og inntas som regel gjennom munnen, ofte i form av LSD- 
impregnerte papirbiter eller tabletter (Rustelefonen, 2019).

Tabell 4

Skår

BRUK  4 

TILGJENGELIGHET -9

INTERESSE   -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-6

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 4, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -9, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for LSD ved dette målepunktet, da verdien er lav. 

Fleinsopp
Det finnes mange vekster i naturen som har hallusinogene virkninger, eksempelvis fleinsopp. 
 Psilocybin og psilocin er virkestoffene i fleinsopp. I Norge har vi arten Psilocybe semilanceata som 
er en spiss fleinsopp. 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 (Rustelefonen, 2019).   

Tabell 5

Skår

BRUK  0

TILGJENGELIGHET -12

INTERESSE   -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-13

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 0, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -12, som 

tilsvarer nedgang.

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier svak nedgang i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for fleinsopp, men det er hovedsakelig data fra Tolletaten som 

trekker ned den aggregerte differansen. Tilgjengelighet på fleinsopp er 

vanskelig å måle, da fleinsopp vokser i norsk natur. Det betyr at flein sopp 

er tilgjengelig utenfor våre referanser, noe som utfordrer indikatoren for 

tilgjengelighet. De resterende kildene i Føre Var viser ingen endringer i 

bruk og interesse. Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi 

ingen markant endring i bruk, tilgjengelighet og interesse for fleinsopp 

ved dette målepunktet.  
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
nedgang i antall og i mengde beslag av amfetamin/
metamfetamin. Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel 
hadde økning i antall og mengde beslag, der urinprøvene 
fra fengslene viste en økning i positive utslag på amfet-
amin/metamfetamin i samme periode. Oslo univer-
sitetssykehus hadde ingen endringer i positive prøver 
for amfetamin/metamfetamin av personer mistenkt for 
ruspåvirket kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. 
Rustelefonen hadde ingen endringer i antall henvendelser    /
spørsmål om amfetamin/metamfetamin til deres hjelpe-
telefoner, nettside eller chat i perioden oktober 2018 – 
mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde 
ingen endringer antall treff på amfetamin/metamfetamin 
på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk, men 
økning i tilgjengelighet av amfetamin/metamfetamin i 

perioden oktober 2018 – mars 2019, der 18 av 29 respon-
denter hadde kjennskap til bruk av amfetamin/metam-
fetamin i sitt nettverk. Blant trendpanelet som hadde 
kjennskap til bruk av amfetamin/metamfetamin var den 
vanligste inntaksmåten å sniffe amfetamin/metamfet-
amin, etterfulgt av injisering. Kombinasjon av amfetamin/
metamfetamin med andre rusmidler; to av 29 rapporterte 
om kombinasjonen amfetamin/metamfetamin og alkohol 
og amfetamin/metamfetamin og heroin. Trendpanelet 
rapporterte at 0,5 gram kostet 200 kroner. Rapporterte 
slanguttrykk for amfetamin/metamfetamin var «Speed», 
«Joggesko», «Makka» og «Pepper». Det er ingen kvalitative 
funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ikke om kjenn-
skap til bruk eller tilgjengelighet av amfetamin/metam-
fetamin. 

SENTRAL-
STIMULERENDE 
RUSMIDLER
Sentralstimulerende rusmidler påvirker sentralnervesystemet og gir økt  våkenhet, 
økt selvfølelse, nedsatt appetitt, og rusfølelse med hevet stemningsleie og 
 kritikkløshet. Sentralstimulerende midler gir økt blodtrykk og puls og kan også 
 utløse angstanfall, irritabilitet, paranoia og hallusinasjoner (Store medisinske 
 leksikon, 2019).  Føre Var – våren 2019 rapporterer på amfetamin/metamfetamin, 
kokain og MDMA/ecstasy i denne kategorien. 

Amfetamin/ 
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. Metamfetamin kan også forekomme som krystaller som røykes, men dette er svært lite 
utbredt i Norge (Rustelefonen, 2019).  
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
nedgang i antall og mengde beslag av kokain.  Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag på 
kokain, mens urinprøvene fra fengslene viste en nedgang i 
positive utslag på kokain i samme periode.

Oslo universitetssykehus hadde økning i positive utslag 
på kokain for personer mistenkt for ruspåvirket kjøring 
sammenlignet med fjorårets sesong. Rustelefonen hadde 
økning i antall henvendelser/spørsmål om kokain til deres 
hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden oktober 2018 
– mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo viste 
ingen endring i antall treff på kokain på sine nettsider i 
samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og tilgjen-
gelighet av kokain i perioden oktober 2018 – mars 2019, der 
21 av 29 respondenter hadde kjennskap til bruk av kokain 
i sitt nettverk. Blant trendpanelet som hadde kjennskap 
til bruk av kokain var den vanligste inntak småten å sniffe 
kokain, etterfulgt av røyking. Kombi nasjon av kokain og 
andre rusmidler; åtte av 29 hadde kjennskap til kombina-
sjonen av kokain og alkohol. Videre ble det rapportert at 1 
gram kokain kostet mellom 600-1200 kroner. Rapporterte 
slanguttrykk for kokain var «Kola/Cola» og «Coke». Det er 
ingen kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av kokain. 

Kokain
Kokain er et sentralstimulerende stoff som utvinnes av bladene på kokabusken (Erythroxylon 
coca). 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. Kokain er et sterkt avhengighetsskapende stoff (Rustelefonen, 2019). 

Tabell 7

Skår

BRUK  2

TILGJENGELIGHET -9

INTERESSE    2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-5

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 2, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -9, som 

tilsvarer ingen endring. 

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for kokain ved dette målepunktet, da verdien er lav.  

Tabell 6

Skår

BRUK  3

TILGJENGELIGHET -2

INTERESSE    0 

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  1

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 3, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -2, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -0, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet 

og interesse for amfetamin / metamfetamin ved dette målepunktet, da 

verdien er lav. 
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MDMA/Ecstasy
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 krystaller eller pulverform, men forekommer også som tabletter og blir da gjerne 
omtalt som ecstasy. Vanlige fysiske reaksjoner inkluderer våkenhet, temperaturstigning, 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 (Rustelefon, 2019).

Tabell 8

Skår

BRUK  5

TILGJENGELIGHET -12

INTERESSE   -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-8

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 5, som tilsvarer ingen endring.

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -12, som 

tilsvarer nedgang.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for MDMA / ecstasy, men indikatoren for tilgjengelighet tilsier 

svak nedgang. Det er hovedsakelig data fra Tolletaten som trekker ned 

den aggregerte differansen. De resterende kildene viser ingen tydelige 

tegn til nedgang. Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi 

ingen endring i bruk, tilgjengelighet og interesse for MDMA / ecstasy ved 

dette målepunktet, da verdien er lav. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av MDMA/ecstasy. 
Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag 
av MDMA/ecstasy, mens urinprøvene viste nedgang i 
positive utslag på MDMA/ecstasy i samme periode. Oslo 
universitetssykehus hadde økning i positive utslag på 
MDMA/ecstasy for personer mistenkt for ruspåvirket 
kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. Rustele fonen 
hadde ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om 
MDMA/ecstasy til deres hjelpetelefoner, nettside eller 
chat i periode oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, 
Dagsavisen og Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på 
MDMA/ ecstasy på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av MDMA/ecstasy i perioden oktober 2018 
– mars 2019, der 25 av 29 respondenter hadde kjennskap 
til bruk av MDMA/ecstasy i sitt nettverk. Blant trend-
panelet som kjente til bruk av MDMA/ecstasy i sitt nett-
verk, var vanligste inntaksmåte å svelge MDMA/ecstasy, 
etterfulgt av sniffing.  Kombinasjon av MDMA/ecstasy 
og andre rusmidler; syv av 29 hadde kjennskap til kombi-
nasjonen av MDMA/ecstasy og alkohol, tre av 29 hadde 
kjennskap til kombinasjonen MDMA/ecstasy og LSD, 
MDMA/ecstasy og cannabis, MDMA/ecstasy og DMT, to 
av 29 hadde kjennskap til kombinasjonen MDMA/ecstasy, 
cannabis og alkohol. Det ble rapportert at 1 gram kostet 

mellom 800-1200 kroner.  I trendpanelet hadde fire av 29 
respondenter kjennskap til MDMA/ecstasy kjøpt på inter-
nett. Rapporterte slanguttrykk for MDMA/ecstasy var 
«Emma», «Molly» og «Ex». Det er ingen kvalitative funn 
utover overnevnte beskrivelser. 

Tre av 13 Kjentmenn/skoleansatte rapporterte om 
kjennskap til bruk av MDMA/ecstasy, og bruk og tilgjen-
geligheten på rusmiddelet viser ingen endring. Det er 
ingen kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser.  
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
nedgang i antall og mengde beslag av 2C-B. Bredtveit 
 fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag av 2C-B, 
og urinprøvene fra fengslene hadde ingen positive utslag 
på stoffet i samme periode. Oslo universitetssykehus 
hadde ingen positive utslag på 2C-B for personer mistenkt 
for ruspåvirket kjøring. Rustelefonen hadde nedgang i 
antall henvendelser/spørsmål om 2C-B til deres hjelpe-
telefoner, nettside eller chat i perioden oktober 2018 – 
mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde 
ingen treff på 2C-B på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av 2C-B i perioden oktober 2018 – mars 

2019, der ni av 29 respondenter kjente til bruk av 2C-B i 
sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av 
2C-B i sitt nettverk var vanligste inntaksmåte å svelge 
2C-B. Kombinasjon av 2C-B med andre rusmidler; to av 29 
respondenter kjente til kombinasjonen 2C-B og MDMA/
ecstasy. I trendpanelet hadde fire av 29 respondenter 
kjennskap til kjøp av 2C-B på internett og rapporterte 
slang uttrykket for rusmiddelet var «2C-B». Det er ingen 
kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av 2C-B. 

NYE PSYKO-
AKTIVE STOFFER
Nye psykoaktive stoffer (NPS) er kjemisk fremstilte og syntetiske stoffer som 
 etterligner virkningen av etablerte og kjente rusmidler (Rustelefonen, 2019). Føre Var 
– våren 2019 rapporterer på 2C-B i denne kategorien.  

2C-B
2C-B (4-bromo-2,5-dimetoksyfenetylamin) er både et stimulerende og hallusinogent stoff som 
finnes i pille- og pulverform. 2C-B tilhører stoffgruppen fenetylaminer, og er kjemisk beslektet med 
for eksempel meskalin. Ved lave doseringer er den stimulerende effekten mest fremtredende, og 
virkningen kan sammenlignes med MDMA (ecstasy). Ved høyere doseringer er hallusinasjoner vanlige 
og virkningen kan sammenlignes med fleinsopp eller LSD. 2C-B er veldig potent, der virkningen kan 
endre seg dramatisk med doseforskjeller på kun noen milligram (Rustelefonen, 2019). 

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 0, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -12, som 

tilsvarer nedgang.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -1, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier svak nedgang i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for 2C-B. Det er hovedsakelig data fra Tolletaten som trekker 

ned den aggregerte differansen, men resten av datamaterialet er sårbart, 

da det er få kilder som rapporterer på 2C-B. Med utgangspunkt i over-

nevnte beskrivelser ser vi ingen markant endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for 2C-B ved dette målepunktet. 

Tabell 9

Skår

BRUK  0

TILGJENGELIGHET -12

INTERESSE    -1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-14
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OPIODER
Opioider er en felles betegnelse på stoffer som binder seg til bestemte seter 
 (opioid-reseptorer) på celleoverflatene i kroppen. Gruppen opioider inkluderer 
 stoffer som er direkte utvunnet fra opiumsvalmuen (opiater), varianter av disse 
stoffene, eller kunstig fremstilte stoffer med tilsvarende virkning. Opioidene har 
felles virkninger som er mer eller mindre tydelige, avhengig av inntaksmåte, dose, 
tilvenningsgrad og miljøet de inntas i. Virkningene kan være smertestillende, dersom 
bruker i utgangspunktet har sterke smerter. Hvis smerter er fraværende vil opioidene 
gi en følelse av rus og velvære. Kvalme, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlige 
virkninger. De fleste opioider kan redusere den kritiske sansen, påvirke reaksjons-
evnen og øke risikovilligheten (Folkehelseinstituttet, 2019).  
 I Norge skyldes fire av fem overdosedødsfall inntak av opioider med sprøyte 
 (Helsenorge, 2017). Føre Var – våren 2019 rapporterer på heroin, metadon, Subutex/
Suboxone (buprenorfin), morfin (Dolcontin) og fentanyl i denne kategorien. Føre Var 
rapporterer om illegal bruk av de overnevnte legemidlene. 

Heroin
Heroin er et halvsyntetisk opioid. Det ble tidligere brukt som smertestillende medikament, men 
er i dag klassifisert som illegalt rusmiddel i Norge (Rustelefonen, 2019). Heroin er utledet fra det 
smertestillende stoffet morfin som finnes i opiumsvalmuen og har rask halveringstid  (minutter). 
Det foreligger vanligvis i pulverform som løses i vann og injiseres, men kan også røykes (Store 
 medisinske leksikon, 2018). Bruk av heroin medfører risiko for overdose, der livstruende 
 symptomer inkluderer pustestans og bevisstløshet, som i ytterste konsekvens kan medføre død 
(Rustelefonen, 2019). 

Tabell 10

Skår

BRUK  -1

TILGJENGELIGHET -8

INTERESSE     1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-8

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på -1, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -8, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 1, som tilsvarer ingen 

endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelig og 

interesse for heroin ved dette målepunktet, da verdien er lav.  

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall beslag, men ingen endringer i mengde 
beslag av heroin. Bredtveit fengsel og Oslo krets fengsel 
hadde nedgang i antall og mengde beslag av heroin, i 
likhet med urinprøvene fra fengslene. Oslo universitets-
sykehus hadde ingen positive utslag på heroin for  personer 
mistenkt for ruspåvirket kjøring. Rustelefonen hadde 
økning i antall henvendelser/spørsmål om heroin til deres 
hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden oktober 2018 
– mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde 
nedgang i antall treff på heroin på sine nettsider i samme 
periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av heroin i perioden oktober 2018 – mars 
2019, der 13 av 29 respondenter kjente til bruk av heroin i 
sitt nettverk. 

Samlet for trendpanelet ble heroin rapportert som det 
tredje mest brukte rusmiddelet. Heroin ble også rapport-
ert som rusmiddelet med de tredje mest helse- og/eller 
 sosiale konsekvensene, uten at det foreligger kvalitative 
funn på hvilke konsekvenser som er knyttet til heroin-
bruk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av heroin i sitt 
nettverk var vanligste inntaksmåte injisering av heroin, 
etterfulgt av røyking. Kombinasjon av heroin med andre 
rusmidler; to av 29 kjente til kombinasjonen av heroin og 
amfetamin/metamfetamin, og heroin og Lyrica. Trend-
panelet rapporterte at 0,2 gram heroin kostet 200 kroner, 
og to av 29 respondenter rapporterte at heroin har blitt 
renere. Rapporterte slanguttrykk for heroin var «Dop» og 
«Minus». 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av heroin. 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll-
etaten nedgang i antall og mengde beslag av metadon. 
 Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag 
av  metadon, mens urinprøvene viste en nedgang i antall 
positive prøver i samme periode. Oslo universitetssyke-
hus hadde økning i antall positive utslag for metadon for 
personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet 
med fjorårets sesong. Apotekforeningen hadde ingen 
endringer i antall solgte preparater av metadon. Rus -
telefonen hadde nedgang i antall henvendelser/spørs-
mål om metadon til deres hjelpetelefoner, nettside eller 
chat i perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, 

Dags avisen og Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på 
 metadon på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet på metadon i perioden oktober 2018 – 
mars 2019, der elleve av 29 respondenter kjente til bruk av 
 metadon i sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente til 
bruk av metadon i sitt nettverk var vanligste inntaksmåte 
å svelge metadon, etterfulgt av injisering. Rapporterte 
slanguttrykk for metadon var «Saft». Det er ingen kvalita-
tive funn utover overnevnte beskrivelser.  

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av metadon. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll-
etaten ingen beslag av Subutex/Suboxone (buprenor-
fin).  Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde en 
økning i antall og mengde beslag, der urinprøvene også 
viste økning i antall positive prøver i samme periode. 
Oslo universitetssykehus hadde ingen endringer i antall 
positive utslag for Subutex/Suboxone (buprenorfin) for 
personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet 
med fjorårets sesong. Apotekforeningen hadde økning i 
antalls solgte preparater av Subutex Suboxone (buprenor-
fin) for perioden oktober 2018 – mars 2019. Rustelefonen 
hadde ingen endringer i antall henvendelser/spørsmål om 
Subutex/Suboxone (buprenorfin) til deres hjelpetelefoner, 
nettside eller chat i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde nedgang i 
antall treff på Subutex/Suboxone (buprenorfin) på sine 
nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet på Subutex/Suboxone (buprenorfin) i 
 perioden oktober 2018 – mars 2019, der 12 av 29 respon-
denter kjente til bruk av Subutex/Suboxone (buprenor-
fin) i sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente til 
bruk av Subutex/Suboxone (buprenorfin) i sitt nettverk 
var  vanligste inntaksmåte å svelge stoffet, etterfulgt av 
 kategorien «Annet» - uten at dette er spesifisert. Trend-
panelet rapporterte at 8 mg kostet 100 kroner og rapport-
erte slanguttrykk for Subutex/Suboxone (buprenorfin) var 
«Sub». Det er ingen kvalitative funn utover overnevnte 
beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjenn-
skap til bruk eller tilgjengelighet av Subutex/Suboxone 
 (buprenorfin).  

Metadon
Metadon (4,4-difenyl-6-dimetylaminoheptanon-3) er et syntetisk opiat med morfinlignende 
 virkninger. I likhet med andre opioider har metadon en smertestillende og bedøvende  effekt, 
og brukes hovedsakelig som substitusjonsbehandling i legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR). Metadon kommer vanligvis i tablettform eller som mikstur, absorberes godt og har lang 
 virkningstid. Det har vært registrert økt forekomst av dødsfall med blandingsforgiftninger med 
metadon, spesielt hos personer som har brukt metadon uten å delta i LAR (Store medisinske 
 leksikon, 2017).

Tabell 11

Skår

BRUK  -3

TILGJENGELIGHET -4

INTERESSE   -3

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-4

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på -3, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -4, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -3, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for metadon, da verdien er lav. 

Subutex/Suboxone
Buprenorfin er et syntetisk opioid som brukes i substitusjonsbehandling av opioidavhengighet,  
kalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Buprenorfin er virkestoffet i Subutex og Suboxone,  
der  Suboxone også er tilsatt nalokson som skal forhindre misbruk av legemiddelet  
(Felleskatalogen, 2019). 

Tabell 12

Skår

BRUK   7

TILGJENGELIGHET  4

INTERESSE   -2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  9

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 7, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på 4, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen tilsier ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Subutex / Suboxone (buprenorfin), da verdien er lav. 



3332

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten, 
Bredtveit og Oslo kretsfengsel ingen beslag av Dolcontin 
(morfin) mens urinprøvene viste ingen endring i antall 
positive utslag på stoffet. Oslo universitetssykehus hadde 
økning i antall positive utslag for Dolcontin (morfin) for 
personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet 
med fjorårets periode, mens Apotekforeningen hadde 
nedgang i antall solgte preparater av Dolcontin (morfin) i 
perioden oktober 2018 – mars 2019.  Rustelefonen hadde 
økning i antall henvendelser/spørsmål om  Dolcontin 
(morfin) til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i 
 perioden oktober 2018 – mars 2019.  Aftenposten, Dags-
avisen og Vårt Oslo hadde en nedgang i antall treff på 
Dolcontin (morfin) på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og tilgjen-
gelighet på Dolcontin (morfin) i perioden oktober 2018 
– mars 2019, der ni av 29 respondenter kjente til bruk av 
Dolcontin (morfin) i sitt nettverk. Blant trend panelet som 
kjente til bruk av Dolcontin (morfin) var vanligste inntaks-
måte å injisere Dolcontin (morfin), etterfulgt av katego-
rien «Annet» - uten at dette er spesifisert. Trend panelet 
rapporterte at 1 tablett kostet 100 kroner og rapporterte 
slanguttrykk for Dolcontin (morfin) var «Dolcisser». Det er 
ingen kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av Dolcontin (morfin). 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av fentanyl. Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag, og heller 
ingen positive utslag på fentanyl i urinprøvene i samme 
periode. Oslo universitetssykehus hadde ingen endring i 
antall positive utslag for fentanyl for personer mistenkt 
for ruspåvirket kjøring, men tallmaterialet er lavt. Apotek-
foreningen hadde økning i antall solgte preparater som 
inneholder fentanyl i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Rustelefonen hadde ingen endring i antall henvendelser/
spørsmål om fentanyl til deres hjelpetelefoner, nettside 

eller chat i perioden oktober 2018 – mars 2019, men tall-
materialet er lavt. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo 
hadde en nedgang i antall treff på fentanyl på sine nett-
sider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet på fentanyl i perioden oktober 2018 – mars 
2019, der fem av 29 respondenter kjente til bruk av  fentanyl 
i sitt nettverk. Det er ingen kvalitative funn utover over-
nevnte beskrivelser.

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk og tilgjengelighet av fentanyl. 

Dolcontin
Morfin er et alkaloid (basiske og nitrogenholdinge plantestoffer) som kan utvinnes fra opiums-
valmuen Papaver somniferum. Morfin blir brukt som et smertestillende legemiddel i medisinsk 
behandling og er virkestoffet i Dolcontin. Når morfin blir brukt som et illegalt rusmiddel er dosen 
langt høyere og hyppigere enn ved medisinsk bruk (Store medisinske leksikon, 2018). 

Tabell 13

Skår

BRUK  -2

TILGJENGELIGHET   0

INTERESSE     0

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

 -2

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på -2, som tilsvarer ingen endring.

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på 0, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 0, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Dolcontin (morfin), da verdien er lav. 

Fentanyl
Fentanyl er et sterktvirkende syntetisk opioid som brukes i smertebehandling. Fentanyl 
brukes hovedsakelig som intravenøs injeksjon, men finnes også i form av nesespray,  plaster 
og  sugetabletter. Fentanyl er 75–100 ganger sterkere enn morfin og har rask virkningstid. 
 Legemiddelet har flere av de samme virkningene som andre opioider, men er særlig potent  
(Store medisinske leksikon, 2019).     

Tabell 14

Skår

BRUK   4

TILGJENGELIGHET -12

INTERESSE   -2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-10

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 4, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -12, som 

tilsvarer nedgang. 

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelig-

het og interesse for fentanyl, men indikator for tilgjengelighet viser 

svak nedgang. Det er hovedsakelig data fra Tolletaten som trekker ned 

den aggregerte differansen. De resterende kildene er sprikende. Med 

utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi ingen markant endring i 

bruk, tilgjengelighet og interesse for fentanyl ved dette målepunktet, da 

verdien er nokså lav.  
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av anabole steroider. 
Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde økning i 
antall beslag, men ingen endring i mengde beslag. Urin-
prøvene fra fengslene viser ingen positive utslag på 
anabole  steroider i samme periode. Oslo universitetssyke-
hus hadde ingen positive prøver for anabole steroider for 
personer mistenkt for ruspåvirket kjøring. Apotekforen-
ingen hadde økning i antall solgte preparater som inne-
holder anabole steroider. Rustelefonen hadde økning i 
antall henvendelser/spørsmål til deres hjelpetelefoner, 
nettside eller chat i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde nedgang i 

antall treff på anabole steroider på sine nettsider i samme 
periode. 

Trendpanelet rapporterer ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av anabole steroider i perioden oktober 
2018 – mars 2019, der åtte av 29 respondenter kjente 
til bruk av anabole steroider i sitt nettverk. Blant trend-
panelet som kjente til bruk av anabole steroider i sitt nett-
verk ble det rapportert at den mest vanlige inntaksmåten 
er kategorien «Annet» - uten at dette er spesifisert, etter-
fulgt av injisering. Det er ingen kvalitative funn utover 
overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk eller tilgjengelighet av anabole steroider. 

ANDRE  
MEDIKAMENTER 
OG SYNTETISKE 
STOFFER
Føre Var – våren 2019 rapporterer på anabole steroider, GHB/GBL, Ritalin og  
ketamin i denne kategorien. Føre Var rapporterer om illegal bruk av de overnevnte 
legemidlene.

Anabole steroider
Anabole-androgene steroider (videre kalt anabole steroider) består av syntetiske stoffer og 
 testosteron. Felles for alle anabole steroider er at de både har en anabol virkning (fremmer 
 muskelvekst) og en androgen virkning (fremmer effekter på sekundære kjønnskarakteristika) 
men i varierende mengdeforhold fra preparat til preparat. Anabole steroider kan brukes medisinsk 
i terapeutiske doser ved visse sykdommer, men brukes i all hovedsak ulovlig som prestasjons-
fremmende midler, fordi bruk i kombinasjon med trening fører til en raskere utvikling av muskel-
masse og styrke. Det finnes mange varianter av anabole steroider, og de inntas som regel som 
injeksjonsvæske eller piller, men finnes også som krem og plaster. De inntas gjerne i kurer, hvor en 
periode med bruk følges av en periode uten bruk. Noen bruker anabole steroider kontinuerlig uten 
pause, ofte i perioder med lavere og høyere doser (Rustelefonen, 2019). 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll-
etaten nedgang i antall beslag og ingen endring mengde 
beslag av GHB/GBL. Bredtveit fengsel og Oslo kretsfeng-
sel hadde ingen beslag av GHB/GBL i perioden oktober 
2018 – mars 2019, mens urinprøvene viste ingen endring 
i antall  positive utslag på stoffet. Oslo universitetssyke-
hus hadde en økning i antall positive utslag på GHB/GBL 
for personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammen-
lignes med fjorårets sesong. Rustelefonen hadde ingen 
endring i antall henvendelser/spørsmål om GHB/GBL til 
deres hjelpetelefoner, nettside og chat i perioden oktober 
2018 – mars 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo 
hadde nedgang i antall treff på GHB/GBL på sine nettsider 
i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet på GHB/GBL i perioden oktober 2018 – mars 
2019, der 18 av 29 respondenter rapporterte om kjennskap 
til bruk av GHB/GBL i sitt nettverk. Blant trendpanelet 
som kjente til bruk av GHB/GBL var vanligste inntaksmåte 
å svelge GHB/GBL, der 1 dose (kork) kostet 100 kroner. 
Rapporterte slanguttrykk for GHB/GBL var «GHB», «Gæbb» 
og «Gro». Det er ingen kvalitative funn utover overnevnte 
beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk eller tilgjengelighet av GHB/GBL. 

GHB/GBL
GHB er et dempende rusmiddel som fremstilles syntetisk. GHB omsettes hovedsakelig i væske-
form, men også som pulver eller gelatinkapsler. Virkningen av GHB er en alkohollignende rus med 
følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet. Det er små forskjeller i størrelsen på en ønsket 
rusdose og en potensiell overdose. For stor dose resulterer i svimmelhet, snøvling, kvalme og 
brekninger, samt svekket koordinasjon. I verste fall kan en overdose medføre bevisstløshet og død 
som følge av pustestans (Rustelefonen, 2019).  

Tabell 16

Skår

BRUK   3

TILGJENGELIGHET  -3

INTERESSE    -2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  -2

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 3, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -3, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på -2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for GHB / GBL ved dette målepunktet, da verdien er lav. 

Tabell 15

Skår

BRUK   4

TILGJENGELIGHET -5

INTERESSE     2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

   1

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 4, som tilsvarer ingen endring.  

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -5, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for anabole steroider ved dette målepunktet, da verdien er lav. 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll-
etaten nedgang i antall og mengde beslag av Ritalin. 
Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde økning i 
antall og mengde beslag, mens urinprøvene fra feng-
slene viste nedgang i antall positive prøver på Ritalin i 
samme periode. Oslo universitetssykehus hadde økning i 
antall positive utslag på Ritalin for personer mistenkt for 
ruspåvirket kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. 
Apotekforeningen hadde økning i antall solgte prepa-
rater med Ritalin i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Rus  telefonen hadde økning i antall henvendelser/spørs-

mål om Ritalin til deres hjelpetelefoner, nettside og chat 
i  perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags-
avisen og Vårt Oslo hadde økning i antall treff på Ritalin på 
sine nettsider i samme periode.

Trendpanelet rapporterer ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av Ritalin i perioden oktober 2018 – mars 
2019, der 14 av 29 respondenter kjente til bruk av Ritalin 
i sitt nettverk. Det er ingen kvalitative funn utover over-
nevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk og tilgjengelighet av Ritalin. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av ketamin.  Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag av  ketamin 
og urinprøvene viste heller ingen funn av  ketamin i samme 
periode. Oslo universitetssykehus hadde ingen positive 
prøver på ketamin for personer mistenkt for ruspåvirket 
kjøring. Apotekforeningen hadde ingen solgte preparater 
som inneholder ketamin i perioden oktober 2018 – mars 
2019. Rustelefonen hadde økning i antall henvendelser/ 
spørsmål om ketamin til deres hjelpetele foner, nettside 
og chat i perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, 
Dagsavisen og Vårt Oslo hadde en økning i antall treff på 
ketamin på sine nettsider i samme periode.  

Trendpanelet rapporterte økning i bruk og tilgjen-
gelighet av ketamin i perioden oktober 2018 – mars 2019, 
der ti av 29 respondenter kjente til bruk av  ketamin i 
sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente til bruk 
av  ketamin i sitt nettverk var vanligste inntaksmåte 
 kategorien «Annet» - uten at dette er spesifisert, etter-
fulgt av  sniffing. Trendpanelet rapporterte at 1 gram 
ketamin kostet 1000 kroner. Rapporterte slanguttrykk for 
ketamin var «Ket». Det er ingen kvalitative funn utover 
overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte rapporterte ingen kjennskap 
til bruk og tilgjengelighet av ketamin. 

Ritalin
Metylfendidat er virkestoffet i Ritalin, og er et sentralstimulerende legemiddel som brukes I 
behandling av ADHD og narkolepsi. Ritalin gir økt konsentrasjonsevne og mer målrettet aktivitet 
ved ADHD. Effekten av metylfendidat reduserer også både fysisk og psykisk utmattelse og brukes 
derfor også i behandlingen av narkolepsi. De vanligste bivirkningene av Ritalin er nedsatt  appetitt, 
magesmerter, hodepine og innsovningsvansker. Høyt inntak av metylfendidat kan gi eufori og 
er avhengighetsskapende, men risikoen for misbruk anses å være lavere enn for andre sentral-
stimulerende midler som eksempelvis amfetamin (Store medisinske leksikon, 2018).

Tabell 17

Skår

BRUK   4

TILGJENGELIGHET -4

INTERESSE     5

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  5

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 4, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -4, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 5, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Ritalin ved dette målepunktet, da verdien er lav. 

Ketamin
Ketamin er et legemiddel som brukes til narkose og smertelindring. Som rusmiddel fås  ketamin 
vanligvis i pulverform, men kan også finnes i væskeform. Stoffet sniffes, tas oralt, eller injiseres. 
Avhengig av dosering og bruksmåte vil ketamin kunne virke både dempende, stimulerende 
og  hallusinogent på sentralnervesystemet. Mindre doser ketamin gir en mildt stimulerende 
og avslappende rus. Moderate doser kan gi dissosiative virkninger. Man kan oppleve endret 
 virkelighetsoppfatning og drømmeliknende tilstander. Kroppen bedøves og motorikken svekkes. 
Brukeren kan bli forvirret, og det kan bli vanskelig å fungere i sosiale sammenhenger. Ved høye 
doser oppleves kraftig dissosiasjon og desorientering (Rustelefonen, 2019).  

Tabell 18

Skår

BRUK   4

TILGJENGELIGHET  -9

INTERESSE     3

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  -2

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 4, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -9, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 3, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for ketamin ved dette målepunktet, da verdien er lav. 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll-
etaten nedgang i antall og mengde beslag av Valium/
Vival/ Stesolid. Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel 
hadde nedgang i antall og mengde beslag og urinprøvene 
fra fengslene viste nedgang i antall positive prøver på 
Valium/Vival/Stesolid i samme periode. Oslo universitets-
sykehus hadde økning i antall positive prøver for  personer 
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignes med fjor-
årets sesong. Apotekforeningen hadde økning i antall 
solgte preparater av Valium/Vival/Stesolid. Rus  telefonen 
hadde økning i antall henvendelser/spørsmål om Valium/
Vival/Stesolid til deres hjelpe   tele foner, nettside og chat i 
 perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags-
avisen og Vårt Oslo hadde nedgang i antall treff på Valium/
Vival/Stesolid på sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte ingen endring i bruk og 
tilgjengelighet av Valium/Vival/Stesolid i perioden  oktober 
2018 – mars 2019, der 12 av 29 respondenter kjente til 
bruk av Valium/Vival/Stesolid i sitt nettverk. Blant trend-
panelet som kjente til bruk av Valium/Vival/Stesolid i sitt 
nettverk var vanligste inntaksmåte å svelge Valium/Vival/
Stesolid, etterfulgt av kategorien «Annet» - uten at dette 
er spesifisert. Trendpanelet rapporterte at 5 mg Valium/
Vival/Stesolid kostet mellom 20 og 25 kroner. Det er ingen 
kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk eller tilgjengelighet av Valium i perioden oktober 2018 
– mars 2019. 

BENZODIAZE-
PINER OG LYRICA 
Benzodiazepiner (og benzodiazepinliknende preparater) er legemidler som brukes 
som sovemedisin, samt beroligende, muskelavslappende og krampestillende 
midler. Benzodiazepiner brukes i medisinsk sammenheng for å behandle  tilstander 
som søvnvansker, angstlidelser og epilepsi (Rustelefonen, 2019). Benzodiaze-
piner er vanedannende legemidler, og bruk av benzodiazepiner over tid kan føre til 
 toleranseutvikling (Bramness & Vøyvik, 2018).  I Føre Var – våren 2019 rapporterer på 
Valium/Vival/Stesolid, Xanor/Xanax, Rohypnol, Rivotril og Lyrica i denne kategorien. 
Føre Var rapporterer om illegal bruk av de overnevnte legemidlene. 

Valium/Vival/Stesolid
Virkestoffet i Valium/Vival/Stesolid er diazepam som brukes for å dempe angst og uro, stanse 
kramper og reduseres spenning i muskulaturen (Det store medisinske leksikon, 2018).  

Tabell 19

Skår

BRUK   1

TILGJENGELIGHET -15

INTERESSE     1

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

  -13

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 1, som tilsvarer ingen endring.  

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -15, som 

tilsvarer ingen nedgang.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 1, som tilsvarer ingen 

endring. 

Den aggregerte differansen viser nedgang i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for valium, men det er hovedsakelig data fra Tolletaten som 

trekker den aggregerte differansen ned. De resterende kildene i Føre Var 

er sprikende. Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi ingen 

markant endring i bruk, tilgjengelighet og interesse for Valium ved dette 

målepunktet. 



4342

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
nedgang i antall og mengde beslag av Xanor/Xanax. 
Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel hadde ingen beslag 
av Xanor/Xanax, men urinprøvene viste økning i antall 
positive prøver på stoffet. Oslo universitetssykehus hadde 
økning i antall positive prøver for personer mistenkt for 
ruspåvirket kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. 
Apotekforeningen hadde økning i antall solgte prep arater 
av Xanor/Xanax i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Rustelefonen hadde økning i antall henvendelser/ spørsmål 
om Xanor/Xanax til deres hjelpetelefoner, nettside og chat 
i perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags-
avisen og Vårt Oslo hadde ingen treff på Xanor Xanax på 
sine nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte økning i bruk og ingen 
endring i tilgjengelighet av Xanor/Xanax i perioden 
 oktober 2018 – mars 2019, der 13 av 29 respondenter kjente 
til bruk av Xanor/Xanax i sitt nettverk. Blant trend panelet 
som kjente til bruk av Xanor/Xanax i sitt nettverk var 
vanligste inntaksmåte å svelge Xanor/Xanax, etterfulgt 
av injisering av stoffet. Trendpanelet rapporterte at 2 mg 
Xanor/Xanax koster 50 kroner og rapporterte slanguttrykk 
for stoffer var «Bikkjeben» og «X». Det er ingen kvalitative 
funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap 
til bruk eller tilgjengelighet av Xanor/Xanax i perioden 
 oktober 2018 – mars 2019. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av Rohypnol.  Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde nedgang i antall og 
mengde beslag, mens urinprøvene fra fengslene hadde 
økning i antall positive prøver på Rohypnol i samme  periode. 
Oslo universitetssykehus hadde økning i antall positive 
prøver på Rohypnol for personer mistenkt for ruspåvirket 
kjøring sammenlignes med fjorårets sesong. Apotekforen-
ingen hadde nedgang i antall solgte prep arater av Rohypnol 
i perioden oktober 2018 – mars 2019. Rus  telefonen hadde 
nedgang i antall henvendelser/ spørsmål om Rohypnol til 
deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden oktober 
2018 – mars 2019. Aftenposten, Dags avisen og Vårt Oslo 
hadde økning i antall treff på Rohypnol på sine nettsider i 
samme perioden. 

Trendpanelet rapporterte om økning i bruk og ingen 
endring i tilgjengelighet av Rohypnol i perioden oktober 
2018 – mars 2019, der ni av 29 respondenter kjente til bruk 
av Rohypnol i sitt nettverk. Blant trendpanelet som kjente 
til bruk av Rohypnol i sitt nettverk var vanligste inntaksmåte 
å svelge Rohypnol, etterfulgt av injisering. Trend panelet 
rapporterte at 1 tablett kostet mellom 40-100 kroner, og 
rapporterte slanguttrykk for Rohypnol var «Hyppere» og 
«Flunizer». Det er ingen kvalitative funn utover overnevnte 
beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til bruk 
eller tilgjengelighet av Rohypnol i perioden oktober 2018 – 
mars 2019. 

Xanor/Xanax
Virkestoffet i Xanor/Xanax er alprazolam som er et høypotent benzodiazepin. Xanor/Xanax er 
et beroligende legemiddel som brukes særlig i behandling av panikkangst (Store medisinske 
 l eksikon, 2018). 

Tabell 20

Skår

BRUK   16

TILGJENGELIGHET  -12

INTERESSE      2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

   6

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 16, som tilsvarer økning.  

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -12, som 

tilsvarer nedgang.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet 

og interesse for Xanor / Xanax, men indikatoren for bruk viser økning. 

Det er hovedsakelig data fra Tolletaten som trekker ned den aggregerte 

differansen ned, mens hovedvekten av de resterende kildene melder om 

økning. Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser ser vi økning i bruk, 

svak nedgang i tilgjengelighet og ingen endring i interesse for Xanor / 

Xanax ved dette målepunktet. 

Rohypnol
Virkestoffet i Rohypnol er flunitrazepam som har en hurtig og kortvarig virkning. Flunitrazepam 
brukes som sovemiddel og i forbindelse med anestesi (Det store medisinske leksikon, 2018). 

Tabell 22

Skår

BRUK   2

TILGJENGELIGHET -6

INTERESSE    0

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

-4

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 2, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -6, som 

tilsvarer ingen endring. 

Interesse: Indikatoren interesse viser en verdi på 0, som tilsvarer ingen 

endring.  

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Rohypnol ved dette målepunktet, da verdien er lav. 
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I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Toll etaten 
ingen beslag av Lyrica. Bredtveit fengsel og Oslo krets-
fengsel hadde økning i antall og mengde beslag, og urin-
prøvene fra fengslene viste økning i antall positive prøver 
på Lyrica i samme periode. Oslo universitets sykehus 
hadde økning i antall positive prøver på Lyrica for  personer 
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignes med fjor-
årets sesong. Apotekforeningen hadde økning i antall 
solgte preparater av Lyrica i perioden oktober 2018 – mars 
2019. Rustelefonen hadde økning i antall henvendelser/
spørsmål om Lyrica til sine hjelpetelefoner, nettside og 
chat i perioden oktober 2018 – mars 2019. Aftenposten, 
Dagsavisen og Vårt Oslo hadde økning i antall treff på sine 
nettsider i samme periode. 

Trendpanelet rapporterte om økning i bruk og tilgjen-
gelighet av Lyrica i perioden oktober 2018 – mars 2019, 
der ti av 29 respondenter kjente til bruk av Lyrica i sitt 
nettverk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av Lyrica 
i sitt nettverk var vanligste inntaksmåte å svelge Lyrica, 
etterfulgt av kategorien «Annet» - uten at dette er spesi    -
fisert. Kombinasjon av Lyrica og andre rusmidler; to av 29 
respondenter rapporterte om kombinasjonen Lyrica og 
heroin. Det er ingen kvalitative funn utover overnevnte 
beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk eller tilgjengelighet av Lyrica i perioden oktober 2018 
– mars 2019. 

I perioden oktober 2018 – mars 2019 hadde Tolletaten 
nedgang i antall og mengde beslag av Rivotril. Bredtveit 
fengsel og Oslo kretsfengsel hadde nedgang i antall og 
mengde beslag, og urinprøvene fra fengslene viste nedgang 
i antall positive prøver på stoffet i samme periode. Oslo 
universitetssykehus hadde økning i antall  positive prøver 
på Rivotril for personer mistenkt for ruspåvirket kjøring 
sammenlignet med fjorårets sesong. Apotekforeningen 
hadde økning i antall solgte preparater av  Rivotril i perio-
den oktober 2018 – mars 2019. Rustelefonen hadde økning 
i antall henvendelser/spørsmål om Rivotril til sine hjelpe-
telefoner, nettside og chat i perioden oktober 2018 – mars 
2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo hadde ingen 
endring i antall treff på sine nettsider i samme periode.

Trendpanelet rapporterte om økning i bruk og tilgjen-
gelighet av Rivotril i perioden oktober 2018 – mars 2019, 
der 14 av 29 respondenter kjente til bruk av Rivotril i sitt 
nettverk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av  Rivotril 
i sitt nettverk var den vanligste inntaksmåten å svelge 
Rivotril, etterfulgt av injisering. Trendpanelet rapporterte 
at 1 tablett kostet mellom 20-25 kroner, og rapporterte 
slanguttrykk for Rivotril var «Rivo». To av 29 respondenter 
rapporterte at Rivotril har blitt svakere. Det er ingen andre 
kvalitative funn utover overnevnte beskrivelser. 

Kjentmenn/skoleansatte hadde ingen kjennskap til 
bruk eller tilgjengelighet av Rivotril i perioden oktober 2018 
– mars 2019. 

Rivotril
Virkestoffet i Rivotril er klonazepam som brukes i behandlingen av epilepsi og kroniske 
 (nevropatiske) smerter. Det er et smertedempende og beroligende legemiddel (Det store 
 medisinske leksikon 2018).  

Tabell 23

Skår

BRUK   5

TILGJENGELIGHET  -6

INTERESSE      2

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

   1

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 5, som tilsvarer ingen endring. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på -6, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 2, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser ingen endring i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Rivotril ved dette målepunktet, da verdien er lav. 

Lyrica
Virkestoffet i Lyrica er pregabalin og brukes i behandling av visse typer epilepsi, nevropatiske 
smerter og generaliserende angstlidelse (GAD) hos voksne. I epileptisk behandling forskrives 
Lyrica i tillegg til annen type behandling, og virker som et supplement for å holde epilepsien under 
kontroll. Ved nevropatiske smerter brukes Lyrica som et smertedempende legemiddel og som 
beroligende i behandling av GAD (Felleskatalogen, 2016). 

Den 1. juni 2018 ble pregabalin flyttet fra reseptgruppe C til reseptgruppe B, med formålet om 
å minimere risikoen for misbruk, avhengighet og seponering (Statens legemiddelverk, 2018). 
 Bakgrunnen for endringen var en bekymring knyttet til avhengighet, men også illegal bruk av 
legemiddelet (RELIS, 2014). 

Tabell 24

Skår

BRUK   19

TILGJENGELIGHET   6 

INTERESSE     3

AGGREGERT 
 DIFFERANSE 

 28

Bruk: Indikatoren for bruk viser en verdi på 19, som tilsvarer økning. 

Tilgjengelighet: Indikatoren for tilgjengelighet viser en verdi på 6, som 

tilsvarer ingen endring.  

Interesse: Indikatoren for interesse viser en verdi på 3, som tilsvarer 

ingen endring. 

Den aggregerte differansen viser økning i bruk, tilgjengelighet og 

interesse for Lyrica. Det er kun indikatoren for bruk som tilsier økning, og 

det er hovedsakelig denne som trekker opp den aggregerte  differansen. 

Samtidig rapporterer de resterende kildene i Føre Var om økning i bruk, 

tilgjengelighet og interesse. Med utgangspunkt i overnevnte beskrivelser 

er det økning i bruk og tilgjengelighet på Lyrica ved dette  måletidspunktet. 
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Appendiks 1 – Analysetabeller

Få av datakildene som benyttes i Føre Var er direkte 
sammenlignbare, derfor brukes en felles analyseenhet, en 
såkalt trendverdi. Slik kan en trekke ut mønstre, sammen-
henger 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/skoleansatte og trend-
panelet for perioden oktober 2018 – mars 2019. 

Analysetabellene inneholder verdier på en skala fra en 
til fem, og tallene angir ulike tendenser for hvert av rus -
midlene fra forrige halvårsperiode til nåværende halvårs-
periode. 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. I 
de russpesifikke analysene har vi kun brukt kategoriene 
økning, ingen endring og nedgang, da dette er vår andre 
rapportering.  

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 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 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

Skala for tallmateriale under 5
• Når begge tall er 5 eller mindre,  markeres 

dette med stjerne - tegnet * bak oppgitt 
tendens. 

• Når tallmaterialet er 5 eller mindre, 
brukes ikke sterke endringer, det vil si 
verdien 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) 
Alkoholsalg
Apoteksalg
Trendpanelet – bruk 

Nest størst vekt (x3) 
Data fra Tolletaten (antall og mengde beslag)
Urinprøver fra fengslene (Oslo universitetssykehus)
Blodprøver fra ruspåvirkede sjåfører (Oslo universitets-
sykehus) Trendpanelet - tilgjengelighet 
Kjentmenn/skoleansatte – bruk

 
Medium vekt (x2) 
Rustelefonen (antall henvendelser/spørsmål)
Kjentmenn/skoleansatte - tilgjengelighet 

Minst vekt (x1) 
Fengslene (antall og mengde beslag) 
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo (antall treff) 
Lave forekomster av funn, uavhengig av kildeopphav (funn 
som er markert med stjerne i tabellen)

For å identifisere verdier og tendenser for de ulike rusmid-
lene, sammenfatter tabell 26 trendverdiene før og etter 
at de er vektet. I den vektede tabellen får vi en aggregert 
differanse for hvert rusmiddel, basert på summering av 
positive og negative verdier.

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 noen om bruks trender. 
Disse er; urinprøver fra fengslene (Oslo universitets-
sykehus), blodprøver fra ruspåvirkede sjåfører (Oslo 
universitets sykehus), salgstall av legemidler (Apotek-
foreningen), salgstall fra Vinmonopolet, Bunnpris og 
 Ringnes, trendpanelet og kjentmenn/skoleansatte. 

Tilgjengelighet baseres på tilgjengelighetstrender og 
dekkes av kildene; antall og mengde beslag (Tolletaten), 
antall og mengde beslag (fengslene), trendpanelet og 
kjentmenn/skoleansatte. 

Interesse/bekymring dekkes av kildene; antall 
henvend elser/spørsmål (Rustelefonen) og antall treff 
(Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo). 

Det lages et skjema for hvert rusmiddel (Mounteney 
et. al, 2007: 44), der en tar utgangspunkt i enkeltkildenes 
trendverdi (se tabell 25). Denne verdien multipliseres med 
kildens vektede endringsverdi (som i tabell 26). 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 tilgjenge-
lighet og en verdi for interesse, som samlet vil tilsvare 
totalverdien, dvs. den verdien som benevnes aggregert 
differanse i tabell 26. 
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Tabell 25: viser en sammenfatning av russpesifikk data i perioden oktober 2018 – mars 2019. 
Tallmaterialet markert med stjerne = Tallmaterialet under 5.  

Toll etaten-              
antall beslag

Toll etaten-               
mengde 
beslagt

Fengsel antall 
beslag

Fengsel  -                      
mengde funn 

OUS
urinprøver

OUS 
blod prøver

Apotek salgstall Vin .polet 
 salgs tall

Bunnpris 
salgstall

Ringnes
salgstall Rustelefonen 

Oslo
Trendpanel

bruk

Trendpanel Kjentmann 
bruk

Kjentmann 
tilgjengelighet

Aftenposten
Dagsavisen

Vårt Oslo

Anab. Steroider 4 4  2* 3* 2  1 3  3 5 

Alkohol 5 5  1 1 4* 3 3  4  3 3 3  3  3 3*  4 

Cannabis 5 5 5  5  3  2 3 2 2 1 2 4 

Synt. cannabis 5 5 4*  2* 2*  4  

Amfetamin/
metamfet

5  4  1 1 2  3 
        

3 3  2  3  

Ecstasy / MDMA 5 5 4*  1 3 3  3  3* 3* 4  

Kokain                   5 4  4* 2 2 3  3  3  

Fleinsopp 5  5  3* 3  3  4* 

LSD 5 "5 3 2  2  3* 4 

GHB/GBL 4  3*  3*  2  3 3  3  5 

Heroin 5 3 4*  4*  4* 2 3 3 4  

Metadon 4* 4 4 1 3 4 3 3  4 

Subutex/ 
buprenorfin

1 1 2 3 2 3 3 3 5

Xanor 5  5 2*  2  1 2 2  3 

Valium 5  5  4* 5 5 2  2  2 3 3  4 

Rohypnol 5 3 2*  2*  4 4* 2  3  2* 

Rivotril 4* 5  4* 4* 5  2 2 2 2  2  3* 

Dolcontin 3  1 5  1* 3  3  5 

Lyrica 2* 1 2*  1 1  1* 2  2  2* 

Ritalin/ 
Dexedrine

4*  5 2*  1 4* 2* 2  1  3  3 2* 

Fentanyl 5 5 3*  2 3*  3*  3* 5 

2 C-B 5 5   4* 3  3 

Ketamin 5 5 2* 2 2 1 

* = små tall/data

1 = sterk økning 2 = gradvis økning 3 = ingen endring 4 = gradvis nedgang 5 = sterk nedgang * = dette viser et lavt antall
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Tabell 26: viser vektede og ikke-vektede verdier

x2 x1 0 x1 x2

Rusmidler/
kilder 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Pluss Minus Aggregert 

differanse 

Anab. steroider 1 2 3 2 5 2 5 8 6 1 9 8 1

Alkohol 2 0 8 3 2 2 0 24 6 6 4 18 -14

Cannabis 1 4 2 1 5 3 12 5 1 8 18 17 1

Synt. cannabis 0 2 0 2 2 0 2 0 2 6 2 14 -12

Amfetamin/ 
metamfetamin

2 2 4 1 1 2 6 10 3 3 10 9 1

Ecstasy/MDMA 1 0 5 2 2 3 0 11 2 6 6 14 -8

Kokain                   0 2 3 2 1 0 5 8 4 3 5 10 -5

Fleinsopp 0 0 3 1 2 0 0 8 1 6 0 13 -13

LSD 0 2 2 1 2 0 7 3 1 6 7 13 -6

GHB/GBL 0 1 5 1 1 0 3 11 3 1 3 5 -2

Heroin 0 1 3 4 1 0 2 10 4 3 2 10 -8

Metadon 1 0 3 5 0 3 0 11 10 0 6 10 -4

Subutex / 
Suboxone /
Buprenorfin 

2 2 4 0 1 2 7 0 0 1 11 2 9

Xanor/ 
Xanax

1 4 1 0 2 8 10 3 0 12 18 12 6

Valium / Vival / 
Stesolid

0 3 2 2 4 0 9 7 2 20 9 22 -13

Rohypnol 0 4 2 2 1 0 7 6 5 3 7 11 -4
Rivotril 0 5 1 3 2 0 16 1 3 6 16 15 1

Dolcontin 2 0 3 0 2 4 0 10 0 5 8 10 -2
Lyrica 4 5 0 0 0 9 10 0 0 0 28 0 28

Ritalin 2 4 2 2 1 3 7 7 2 3 13 8 5
Fentanyl 0 1 4 0 3 0 4 4 0 7 4 14 -10
2 C-B 0 0 2 1 2 0 0 7 2 6 0 14 -14
Ketamin 1 3 0 0 2 1 8 0 0 6 10 12 -2

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

Appendiks 2 - Metodiske begrensninger
Metodikken i Føre Var har som målsetning å identi-

fisere, overvåke og rapportere trender i bruk og tilgjenge-
lighet av rusmidler. Føre Var Oslo er i piloteringsfasen og 
har enda ikke nådd et nullpunkt i rapporteringen – verdien 0 
som tilsier stabilitet for russpesifikke data. Føre Var – våren 
2019 rapporterer derfor om tendenser fremfor trender ved 
dette måletidspunktet. 

Antall kilder er en metodisk begrensing som er særlig 
fremtredende ved dette måletidspunktet. Kildene som 
benyttes i Føre Var blir plassert i bruk-, tilgjengelighet- og 
interesseindikatorer, med et formål om å rapportere sta-
bilitet eller endringer i bruk, tilgjengelighet og interesse 
på ulike rusmidler. Kildene som blir plassert under de ulike 
indikatorene har ulik vekting, noe som igjen påvirker rappor-
t erte funn. 

Føre Var – våren 2019 har tatt spesielt hensyn til data fra 
Tolletaten som rapporterer om antall og mengde beslag av 
utvalgte rusmidler. Tolletaten er én av tre kilder som rappor-
t erer om tilgjengelighet på de ulike rusmidlene, der analy-
sen viser en nedgang i antall og mengde beslag for de fleste 
rusmidler i perioden oktober 2018 – mars 2019.  Kontroll-
intensiteten, endringer i rutiner og prioriteringer kan være 
mulige årsaker til nedgang i antall og mengde beslag for de 
siste seks månedene, men det foreligger ingen informasjon 

som kan bekrefte at dette er tilfellet. Tolletaten har hatt 
store utslag på indikator for tilgjengelighet, da Tolletaten 
har en vekting på X3, noe som har påvirket den aggregerte 
differansen på hvert enkelt rusmiddel – også substanser 
uten rapporterte beslag, som for eksempel Lyrica. 

For å styrke validiteten og reliabiliteten i rapporten har 
KoRus Oslo valgt å legge stor vekt på helheten i datamat-
erialet, og inkludert de resterende kildene i analysen av funn. 
Føre Var – våren 2019 rapporterer derfor om svak nedgang 
i tilgjengelighet på cannabis og Xanor/Xanax, og økning i 
tilgjengelighet av Lyrica, da resterende kilder i Føre Var 
rapporterer om økning i bruk, tilgjengelighet og interesse. 

Avslutningsvis foreligger det en metodisk begrensning 
tilknyttet spørreskjema for trendpanelet. Spørreskjemaet 
har blitt fullstendig anonymisert, noe som har resultert i 
at Føre Var – våren 2019 ikke rapporterer på russpesifikke 
data innenfor kategoriene «Risiko-/etablert rusmiljø», «Det 
 generelle samfunn» og «Uteliv». Dette medfører at besvar-
elsene fra overnevnte grupperinger ikke kan skilles fra 
hverandre i datamaterialet, noe som begrenser analysen i 
rapporten. Analysen kan derfor ikke beskrive tendensene 
innenfor de ulike kategoriene – hvilke grupper som melder 
om økning, stabilitet eller nedgang på de ulike stoffene i 
Føre Var. 

Appendiks 3 – Kilder
Sekundærdata
Bunnpris, salgstall: Data over antall solgte enheter av øl, 
cider og rusbrus i Oslo.
Ringnes, salgstall: Data over salg av øl, rusbrus, cider og 
 lettvin til butikker, restauranter og utesteder i Oslo.
Kriminalomsorgen, Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel: 
Data på antall og mengde beslag, Data fra fengslene er slått 
sammen og rapporteres samlet. 
Oslo universitetssykehus, urinprøver og blodprøver: Data 
fra urinprøver (Bredtveit fengsel og Oslo kretsfengsel) og 
 rus påvirkede sjåfører. 
Vinmonopolet, salgstall: Data av solgte alkoholholdige varer 
ved utsalgsstedene i Oslo kommune.
Tolletaten, antall og mengde beslag: Data fra antall og 
mengde beslag i regionen. 
Apotekforeningen, salg av legemidler: Data over salg av et 
utvalg medikamenter med misbrukspotensial fra apoteker i 
Oslo.

Mediekilder
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo – antall treff på 
nettside: Kommunikasjonsavdelingen til Velferdsetaten har 
gjennomført et kvantitativt søk på aktuelle substanser.
Rustelefonen, antall henvendelser: En nasjonal informa-
sjonstjeneste som kan kontaktes via telefon, chat eller 
spørre skjema på hjemmesiden. Data over antall henven d-
elser om rusmidler fra Oslo.

Trendpanelet
Anonyme informanter, utvalgt på bakgrunn av deres 
ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Oslo har besvart et 
spørreskjema om bruk og tilgjengelighet av rusmidler i 
 perioden oktober 2018 – mars 2019.  

Kjentmenn/skoleansatte
Ansatte ved videregående skoler i Oslo med spesialoppgaver 
knyttet til rusmiddelspørsmål har besvart et spørreskjema 
om bruk og tilgjengelighet av rusmidler i perioden oktober 
2018 – mars 2019. 
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TAKK
KoRus Oslo ønsker å rette en stor takk til alle 
informantene som har delt sin kunnskap om 
rusmiddelbruk i Oslo, til sekundærkildene for 
datamaterialet og godt samarbeid, til Rus -
telefonen for tekstbidrag, til Uteseksjonen for 
innhenting av data, til samarbeidspartnere for 
deres kompetanse på rusfeltet og til KoRus 
vest Bergen for støtte og veiledning underveis 
i prosessen. 
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