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FORORD

Siden 2018 har Kompetansesenter rus - Oslo mottatt
midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre og
utvikle Føre Var i Oslo. Føre Var Oslo – høsten 2019
er den tredje rapporten utarbeidet av KoRus Oslo.
Rapporten er utarbeidet med god bistand og veiledning fra Kompetansesenter rus – region vest Bergen
(KoRus Bergen). Kartleggingene er gjennomført i
tråd med KoRus Bergens manual «Føre Var: Kartlegging av rustrender» (Leirvåg & Mounteney, 2007).
KoRus Trondheim har også gjennomført sin tredje
kartlegging høsten 2019. Samtlige Føre Var-rapporteringer fra storbyene i Norge kan på sikt legge
grunnlag for en videre nasjonal trendrapportering.
Resultatene fra Føre Var rapporteres og kom
muniseres 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 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 kan bidra til at Oslo får syste

matisert og tidlig kjennskap til nye rusmidler, rus
tendenser eller endringer i bruksmønster. Rapport
ene vil derfor på sikt kunne gi bedre grunnlag for å
utvikle forebyggende og skadereduserende tiltak i
Oslo og nasjonalt.
KoRus Oslo har fått god støtte i arbeidsprosessen
fra våre samarbeidspartnere i Bergen og Trondheim.
Prosjektet har fått tilgang på data fra en rekke lokale,
regionale og nasjonale kilder. KoRus Oslo ønsker
å takke informanter, fagpersoner og samarbeids
partnere som har bidratt med sin kunnskap og gjort
Føre Var-rapporteringen i Oslo mulig. Det rettes
også en stor takk til våre spesialkonsulenter Mirna
Aleric og Skule Wigenstad som har utarbeidet og
skrevet rapporten. De har holdt i samarbeidet med
våre partnere i Bergen og Trondheim, de har samlet
informanter og samarbeidspartnere i Oslo, de har
arbeidet målrettet og systematisk med kartleggingen over tid, for stadig å heve kvaliteten på våre
Føre Var-rapporter.
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Bakgrunn
Hva er Føre Var?
Føre Var er en metodikk utviklet ved KoRus vest
Bergen i 2002. Føre Var-metoden har som mål
setting å identifisere, overvåke og rapportere
trender i bruk og tilgjengelighet av rusmidler. Siden
2002 har KoRus vest Bergen benyttet denne metodikken til å kartlegge kommunes rustrender. KoRus
Oslo har denne høsten, under veiledning fra KoRus
vest Bergen, gjennomført sin tredje kartlegging basert
på Føre Var-metoden med Oslo kommune som utgangspunkt. KoRus Oslo har samarbeidet med ulike
instanser og enkeltpersoner i Oslo som har gjort
det mulig å innhente lokale data om rusmidler. De
lokale dataene har blitt a nalysert og samlet til et
datamateriale basert på Føre Var-metoden. Datamaterialet fremstilles gjennom denne rapporten og
distribueres bredt til instanser og fagpersoner som
jobber med rusproblematikk. Rapporten forsøker å
beskrive et bilde av bruk og tilgjengelighet av ulike
rusmidler i grupper som «Det generelle samfunn»,
«Uteliv» og «Risiko-/etablert rusmiljø» basert på
data fra de ulike kildene beskrevet i Appendiks 1 analysetabeller. Rapportens formål er ikke å gi et
uttrykk for rusmiddelsituasjonen i Oslo, men rapporten forsøker å beskrive endringer i miljøer obser
vert gjennom Føre Var-metoden som brukes i denne
kartleggingen.
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Hvorfor Føre Var?
Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelbruken hos enkeltpersoner og instanser, men denne
informasjonen er ofte lite organisert og ofte kun
tilgjengelig for internt bruk. Føre Var innhenter og
analyserer informasjon som allerede er tilgjengelig
fra andre kilder, samt innheter kunnskap fra personer
med god kjennskap til ulike rusmiljøer i Oslo.
Da Føre Var gjennomføres to ganger i året, er
målet å formidle de siste rustendensene i data
materialet på et tidligere tidspunkt enn mer tradi
sjonelle rapporteringssystemer. Dette gir fagperoner
og politikere mulighet til å iverksette virksomme og
effektive tiltak basert på oppdatert informasjon om
rusmiddelbruk blant de ulike gruppene. Oppdatert
kunnskap vil forbedre muligheten til å iverksette
kunnskapsbaserte, effektive og målrettede skade
reduserende tiltak.
I 2007 ble det utarbeidet en manual «Føre Var:
Kartlegging av rustrender» (Leirvåg & Mounteney,
2007) rettet mot institusjoner som ønsker å etablere
et system for overvåkning av lokale rusmiddel
trender. KoRus vest Bergen tilbyr opplæring i bruk
av metoden. For mer informasjon, ta kontakt med
Else Kristin Utne Berg:
Else.kristin.utne.berg@bergensklinikkene.no
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Føre Var – høsten 2019
Føre Var Oslo har nå gjennomført sin tredje kartlegging og presenterer derfor rustendenser fremfor
trender blant miljøer i Oslo. Føre Var – høsten 2019
sammenligner tidsrommet 1. oktober 2018 – 31. mars
2019 med 1. april 2019 – 30. september 2019. Unntak
fra overnevnte tidsperioder gjelder blodprøvene
fra ruspåvirkede sjåfører, som vi mottar fra Oslo
universitetssykehus og alkoholomsetningen fra Vinmonopolet, Bunnpris og Ringnes. Politiets kontroll
av sjåfører er hyppigere om høsten enn om våren,
noe som gjør det naturlig at antall positive prøver på
ruspåvirkede sjåfører vil øke i vinterhalvåret. Derfor
sammenlignes blodprøvene fra Oslo universitets
sykehus med data fra fjorårets sesong. I likhet med
Oslo universitetssykehus sammenlignes tallene fra
alkoholomsetningen med fjorårets s esong, grunnet
større omsetning av alkohol i sommerhalvåret enn i
vinterhalvåret.
Føre Var-metodikken baserer seg på kvalitative og
kvantitative kilder som tar sikte på å gi et s amlet
bilde av lokale rusmiddeltrender (Mounteney,
2009). Føre Var Oslo – høsten 2019 rapporterer
om rusmiddeltendenser blant miljøer i Oslo og har
benyttet følgende kilder:
•

10 statistiske kilder som inkluderer russpesi
fikke data fra Tolletaten, Bredtveit 
fengsel,
Oslo kretsfengsel, Oslo universitets
sykehus,
Apotekforeningen, Bunnpris, Ringnes og Vinmonopolet.

•

Spørreskjema til personer med kjennskap til
ulike russcener i Oslo, herunder Kjentmenn/
skoleansatte og et utvalgt trendpanel.

•

Fire kilder som indikerer interessen for stoffene,
herunder Rustelefonen, Aftenposten, Dagsavisen
og Vårt Oslo.

Statistiske kilder
Føre Var – høsten 2019 består av 10 statistiske
kilder. Dette er tall KoRus Oslo innhenter fra ekst
erne instanser som rapporterer antall treff på kon
krete substanser for en gitt tidsperiode. Dette kan
for eksempel være antall tollbeslag av cannabis eller
antall liter alkohol solgt på Bunnpris. Disse t allene
sammenlignes med samme tall fra forrige tids
periode ved at den prosentvise differansen regnes
ut. Den prosentvise differansen gir en indikasjon på
endring og får en skår basert på denne endringen.
For mer informasjon om utregningene, skårene
og hvordan de ulike statistiske kildene vektes, se
Appendiks 1 - analysetabeller.
Trendpanel
I denne rapporten har 27 personer vært respon
denter i et anonymt trendpanel. Informantene
er valgt ut på bakgrunn av sin kunnskap om rus
middelbruk blant ulike miljøer i Oslo. Informantgruppen er bredt sammensatt og består av fagfolk,
rusmiddelbrukere og individer med god kjennskap
til for
skjellige rus
arenaer. KoRus Oslo har inn
hentet informanter fra tre ulike samfunnsgrupper.
«Det generelle samfunnet» som gruppe forsøker å
gjenspeile majoriteten ved å ha kontakt med store
deler av samfunnet. Eksempler på respondenter er
studenter fra ulike fagmiljøer, ambulansesjåfører,
legevakt, politi og andre yrkes
grupper. Gruppen
«Uteliv» forsøker å gjenspeile ulike utelivsscener.
Eksempler på respondenter er bartendere, DJs og
gjester ved ulike scener i Oslo. Den siste g
 ruppen er
«Risiko-/etablert rusmiljø» som forsøker å gjenspeile
de t yngre russcenene i Oslo. Eksempler på respon
denter i denne kategorien er rusbrukere eller fag
personer som jobber tett med disse. Trendpanelet
blir spurt om de kjenner til bruk av k onkrete rusmidler
i sitt miljø. Dette kan enten være det s osiale miljøet
de er en del av, eller det nettverket de er tilknyttet

gjennom sin a rbeidsplass. Ut ifra h
 vilke rusmidler
de kjenner til har blitt brukt i overnevnte miljøer,
blir de spurt om de har observert endringer i bruk og
tilgjengelighet på rusmidlene de kjenner til. Videre
blir de spurt om de har observert andre endringer
som omhandler rusmidlene. Respondentenes svar
fra «Det generelle samfunn», «Uteliv» og «Risiko-/
etablert rusmiljø» samles til ett data
materiale.
For mer informasjon om utregningene, skårene
og hvordan trendpanelets besvarelser vektes, se
Appendiks 1 - analysetabeller.
Kjentmenn/skoleansatte
Rapporten har også innhentet informasjon fra
13 Kjentmenn/skoleansatte som jobber med
rusproblem
atikk på skoler i Oslo. Informantene
er fagpersoner som har et spesielt ansvar for å
observere og kjenne til rusmiddelbruk blant elever.
Dette kan være rådgivere, inspektører, lærere
eller helsesøstre ved ungdoms- og videregående
skoler. Kjentmenn/skoleansatte har blitt spurt

om de kjenner til bruk av konkrete rusmidler blant
elever på sine respektive skoler. Ut ifra hvilke rusmidler de kjenner til har blitt brukt av elevene, blir

de spurt om de har observert endringer i bruk og
tilgjengelighet på rusmidlene de kjenner til. Videre
blir de spurt om de har observert andre endringer
som omhandler rusmidlene. For mer informasjon
om utregningene, skår og hvordan Kjentmenn/
skoleansattes besvarelser vektes, se Appendiks 1 analysetabeller.
Interessekilder
Rapporten inneholder fire mediekilder/interessekilder som indikerer interessen for stoffene. Disse
kildene er Rustelefonen, Aftenposten, Dagsavisen
og Vårt Oslo. For Rustelefonen får vi antall henvendelser om de bestemte stoffene fra personer bosatt
i Oslo. For avisene gjør vi søk på antall ganger de
ulike rusmidlene er nevnt i en gitt tidsperiode. Dette
sammenlignes så med tall fra forrige periode og en
prosentvis differanse regnes ut for hvert enkelt
stoff. Den prosentvise differansen gir en indikasjon
på endring og hvert enkelt rusmiddel får en skår
basert på denne endringen. For mer informasjon om
utregningene, skårene og hvordan interessekilder
vektes, se Appendiks 1 - analysetabeller.

TRENDPANEL

KJENTMENN

FØRE VAR
RAPPORT

MEDIA
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Aggregert differanse
Føre Var er en metodikk som forsøker å kartlegge
rustendenser og rustrender over tid. Det gjøres
ved å kartlegge endring i bruk, tilgjengelighet og
interesse på en rekke ulike rusmidler. Endringene
vises gjennom en prosentvis differanse som regnes
ut ved å sammenligne to måletidspunkt. Basert på
den prosentvise differansen mellom de to måle
tidspunktene, som viser endringen, får rusmidlene
en skår. Hvert enkelt rusmiddel får én skår fra hver
enkelt kilde. Kildene vektes ulikt – avhengig av hvor
nøye de kartlegger bruk, tilgjengelighet og i nteresse.
Skårene fra de ulike kildene sammenstilles, noe
som gir en aggregert differanse. Den aggregerte
differansen er en sammenstilling av rustendensene,
basert på informasjonen fra alle kildene. Den ag
gregerte differansen gir en bestemt verdi. Et høyt
tall betyr i denne sammenhengen en økning i bruk,
tilgjengelighet eller interesse, mens et negativt lavt
tall betyr en nedgang i bruk, tilgjengelighet eller
interesse. Den aggregerte differansen brukes som
et verktøy for å kartlegge e ndring, der verdien +/10 gir en indikasjon på økning eller nedgang, mens
verdien +/- 9 tilsvarer ingen endring.
I rapporten presenteres den aggregerte
differansen for bruk, tilgjengelighet og interesse i
tillegg til den samlede aggregerte differansen. I Føre
Var Oslo – høsten 2019 har vi følgende kilder under
indikator for bruk; urinprøver fra fengslene (Oslo
universitetssykehus), blodprøver fra rus
påvirkede
sjåfører (Oslo universitetssykehus), salgstall av lege
midler (Apotekforeningen), salgstall fra Vinmono
polet, Bunnpris og Ringnes, besvarelser fra trendpanel og Kjentmenn/skoleansatte. Under indikator
for tilgjengelighet har vi følgende kilder; a ntall og
mengde beslag (Tolletaten), 
antall og mengde
beslag (Bredtveit og Oslo fengsel) og besvarelser

Metodiske begrensninger
fra trendpanel og Kjentmenn/skoleansatte. Under
indikator for interesse har vi følgende kilder; antall
henvendelser til Rustelefonen, og antall treff i Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo.
Under ser vi et fiktivt eksempel på hvordan funnene
i rapporten presenteres ved å lese den aggregerte
differansen:

•

RUSMIDDEL «ABC»
BRUK
TILGJENGELIGHET

Føre Var Oslo – høsten 2019 er KoRus Oslos tredje
kartlegging av bruk, tilgjengelighet og interesse for
ulike rusmidler, noe som innebærer at vi analyserer
tendenser fremfor trender. Føre Var Oslo er fortsatt
i piloteringsfasen av Føre Var. I den sammenhengen
ønsker vi å gjøre oppmerksom på noen metodiske
begrensninger som fremkommer i denne kartleggingen:

10
3

INTERESSE

-5

AGGREGERT DIFFERANSE
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Indikasjonen for «Bruk» viser en aggregert differanse på 10, som kan tilsi at det har vært liten økning
i bruk av rusmiddelet «ABC», basert på kildene i
Føre Var.
Under indikator for tilgjengelighet har den
aggregerte differansen en verdi på 3, noe som kan
tilsi at tilgjengeligheten på rusmiddel «ABC» er
uendret basert på kildene i Føre Var.
Under indikator for interesse har den a ggregerte
differansen en verdi på -5, noe som kan tilsi at
interessen for rusmiddel «ABC» er uendret basert
på kildene i Føre Var.

•

•

Føre Var Oslo – høsten 2019 er den tredje
kartleggingen gjort av KoRus Oslo gjennom
Føre Var-metoden, noe som innebærer en
usikkerhet tilknyttet endringene som blir presentert i rapporten. Endringene som frem
kommer ved bruk, tilgjengelighet og interesse
for de ulike rusmidlene kan være naturlige
varia
sjoner 
fremfor rustrender. Å kartlegge
bruk, tilgjengelighet og interesse over tid vil gi
et mer nøyaktig bilde enn hva som presenteres
i denne rapporten. Derfor må rusanalysene i
rapporten leses med forsiktighet.
Føre Var Oslo – høsten 2019 baserer seg på
færre kilder enn Føre Var Bergen. Et lavere
antall kilder vil naturligvis påvirke den aggregerte d
ifferansen i den forstand at enkelte
kilder, avhengig av kildenes vekting, vil kunne få
større påvirkningskraft på den aggregerte differansen. I tillegg til få kilder er det flere kilder
som melder om få treff på de ulike rusmidlene.
Disse kildene vektes lavere dersom det er fem
eller færre treff i begge tids
periodene som
sammenlignes. Dette vil likevel gi et utslag på
den aggregerte differansen og må poengteres.
Føre Var Oslo – høsten 2019 har få kilder under
indikator for tilgjengelighet. Data fra T
 olletaten
(antall og mengde beslag) og Bredtveit og Oslo

fengsel er de eneste sekundærkildene som
måler tilgjengeligheten på de ulike rusmidlene.
Med utgangspunkt i vektingen av de ulike
kildene får Tolletatens innsats stor innvirkning
under indikator for tilgjengelighet.
•

Føre Var Oslo – høsten 2019 samler inn data
fra ulike instanser. Innsatsen til disse og hvilke
individer som kontrolleres vil være avgjørende
for hvilke rusmidler vi får treff på, og hvilke
endringer som presenteres i rapporten. For
eksempel vil antall tollbeslag være avhengig
av Tolletatens innsats. Et høyt kontrolltrykk
vil avdekke flere smuglerforsøk og således vil
Tolletaten gjøre flere beslag. Det samme gjelder
beslagstallene fra fengslene. Det er i stor grad
kontrolltrykket og hvem som kontrolleres som
avgjør hvor mye som avdekkes i antall beslag,
mengde beslag og positive urinprøver.

•

Føre Var Oslo – høsten 2019 presenterer et utvalg av kilder og respondenter det er knyttet
usikkerhet til. Data fra Bredtveit og Oslo
fengsel er basert på en bestemt subgruppe i
samfunnet – innsatte, og vil derfor kun beskrive
bruk og tilgjengelighet for rusmidler innenfor
fengselsmurene. Bruk og tilgjengeligheten av
de ulike rusmidlene vil være avhengig av hvilke
rusmidler som er tilgjengelige innenfor fengs
lene, og vil på den måten ikke gjenspeile bruk
og tilgjengelighet i resten av samfunnet.

•

Føre Var Oslo – høsten 2019 innhenter data fra
Rustelefonen som er plassert under indikator
for interesse. Rustelefonen melder om at de
har hatt en nedgang i antall henvendelser om
sommeren, og at dette kan forklare nedgangen
i treff på de ulike stoffene i deres tallmateriale.

Hovedfunn
•
•
•
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Nedgang i bruk, men ingen endring i tilgjengelighet og interesse for Rivotril
(klonazepam).
Nedgang i bruk, men ingen endring i tilgjengelighet og interesse for Valium/
Vival/Stesolid (diazepam).
Ingen endring i bruk, tilgjengelighet og interesse for Lyrica (pregabalin).
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Kommentar
Den aggregerte differansen tilsier at det, gjennom
Føre Var-metoden, er nedgang i bruk, men ingen
endring i tilgjengelighet eller interesse for Rivotril
(klonazepam). Den samlede verdien viser en nedgang til tross for at trendpanelet melder om ingen
endring i bruk. Blant trendpanelet som kjenner til
illegal bruk av Rivotril (klonazepam) er disse hovedsakelig representert i gruppen «Risiko-/etablert rusmiljø». Samtidig rapporterer Apotekforeningen om
sterk nedgang i salgstall for legemiddelet, i likhet
med urinprøvene tatt i Bredtveit og Oslo fengsel.
Indikator for tilgjengelighet og interesse viser ingen
endring til tross for at trendpanelet melder om
gradvis økning i tilgjengelighet av Rivotril (klonazepam) og interessekildene viser gradvis nedgang.
Den aggregerte differansen tilsier at det,
gjennom Føre Var-metoden, er nedgang i bruk,

men ingen endring i tilgjengelighet eller interesse for Valium/Vival/Stesolid (diazepam). I likhet
med trendpanelet som melder om ingen endring i
bruk eller tilgjengelighet på Valium/Vival/Stesolid
(diaze
pam) ser vi at Apotek
foreningen og urinprøvene fra fengslene rapporterer om sterk nedgang
i bruk. Blant trendpan
elet som kjente til illegal
bruk av Valium/Vival/Stesolid (diazepam) er disse
hovedsakelig representert i gruppen «Risiko-/etablert
rusmiljø». Indikator for t ilgjengelighet og interesse
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viser gradvis- til sterk nedgang i tilgjengelighet og
interesse for legemidlene.
Den aggregerte differansen tilsier at det,
gjennom Føre Var-metoden, er ingen endring i bruk,
tilgjengelighet og interesse for Lyrica (pregabalin).
Lyrica (pregabalin) har i de foregående kartleg
gingene blitt trukket frem som et hovedfunn med
hovedsakelig økning i bruk. Trendpanelet melder
samsvarende om økning i illegal bruk av Lyrica
(pregabalin), representert i gruppene «Risiko-/etablert rusmiljø» og «Det generelle samfunn». Det er
viktig å poengtere at det kun er syv respondenter
som kjenner til illegal bruk av Lyrica (pregabalin), og
at dette tallmaterialet er lavt. De resterende kildene
i Føre Var melder om ingen endring, til gradvis og
sterk nedgang i bruk, tilgjengelighet og interesse.
Videre ser vi at den aggregerte differansen er
negativ for en rekke ulike rusmidler som alkohol,
kokain og MDMA/ecstasy, noe vi mener er interes
sant, da trendpanelet hovedsakelig melder om
ingen endring i bruk og tilgjengelighet av disse
substansene. Trendpanelet rapporterer om bruk
av alkohol, kokain og MDMA/ecstasy i gruppene
«Uteliv», «Det generelle samfunn» og «Risiko-/etablert rusmiljø». Samtidig er det en betydelig andel av
Oslos rusmiddelbruk som finner sted i Oslos uteliv.
En studie gjennomført av Folke
helseinstituttet

i 2017 viste at om lag en av fem personer testet
positivt på bruk av illegale rusmidler de siste 48
timene. 
Studien viste at Oslo, sammenlignet
med andre byer på Østlandet, hadde et høyere
bruk av c annabis, MDMA/ecstasy og kokain i utelivet (Bretteville-Jensen, Andreas, Furuhaugen og
Gjerde, 2019). Selv om den aggregerte differansen
i Føre Var Oslo – høsten 2019 viser nedgang i bruk,
tilgjengelighet og interesse for kokain og MDMA/
ecstasy, viser utelivsstudien at disse rusmidlene er
utbredt i Oslos uteliv. Risky substance use among
young adults in the nightlife arena: An underused
setting for risk-reducing interventions? (Nordfjærn,
Bretteville-Jensen, Edland-Gryt og Gripenberg, 2016)
trekker frem utelivet som en arena hvor det kan
gjøres mye skadereduserende arbeid for å redusere
de negative skadevirkningene av rusbruk.
Cannabis skiller seg ut i analysen der den aggregerte differansen viser en økning med en verdi på
15. Trendpanelet melder om gradvis økning i bruk
og tilgjengelighet av cannabis, mens Kjentmenn/
skoleansatte melder om sterk økning i bruk og til
gjengelighet av stoffet. Europeisk Narkotikarapport
fra 2019 viser 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 skade
virkninger ved bruk. De resterende kildene i Føre Var
er sprikende når det gjelder bruk, tilgjengelighet og
interesse for cannabis, der tallmaterialet viser hele
spekteret, fra sterk økning, gradvis økning, ingen
endring, gradvis nedgang og sterk nedgang.
Den kvalitative analysen av datamaterialet i Føre
Var Oslo – høsten 2019 beskriver andre e ndringer i
bruk, tilgjengelighet og interesse. Flere av respondentene i trendpanelet rapporterer at rusbrukere i
Oslo har blitt yngre og at flere stoffer kombineres
enn tidligere. Rapporteringen om at stadig flere
rusbrukere er yngre går igjen i datamaterialet fra
tidligere kartlegginger, men det er uvisst hvilke
referansepunkt som ligger bak disse beskrivelsene.
I trendpanelet rapporterer 78 % av respondentene
at de er en del av et miljø eller et nettverk i aldersgruppen 26-40 år. Når det gjelder kombinasjon av
rusmidler er det spesielt alkohol, cannabis, MDMA,
kokain, heroin og benzodiazepiner som kombineres.
Det er også en del som melder om ulike kombi
nasjoner av nye psykoaktive stoffer, og det fremkommer i analysen at kombinasjonene gjøres for å
o ppnå en ønsket ruseffekt eller redusere virkningene
av andre rusmidler.
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RUSSPESIFIKKE
FUNN
Rus- og legemidlene som det rapporteres om i Føre Var Oslo – høsten
2019 er sortert i følgende kategorier: Alkohol, Hallusinogene rusmidler
(cannabis), Sentralstimulerende midler (amfetamin/metamfetamin,
kokain, MDMA/ecstasy), Opioider (heroin, metadon, Subutex®/
Suboxone®/Temgesic®), Benzodiazepiner (Xanor®/Xanax®, Valium®/
Vival®/Stesolid®, Rivotril®, Sobril®) og Andre medikamenter og
syntetiske stoffer (Lyrica®, Ritalin®/Dexedrine®).

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).

Tabell 1
Skår
BRUK
TILGJENGELIGHET

-3

INTERESSE

-2

AGGREGERT
DIFFERANSE

12

-15

-20

Vinmonopolet rapporterer om økning i salg av
øl og sterkvin, men ingen endring av totalsalget
sammenlignet med fjorårets sesong. Ringnes og
Bunnpris rapporterer om sterk nedgang sammen
lignet med fjorårets sesong, der salgsnedgangen
for øl og cider var sterkere enn for vin og rusbrus.
I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019
rapporterer Tolletaten om gradvis økning i antall
beslag, men sterk nedgang i mengde beslag av
alkohol. I samme periode rapporterer Oslo og

Bredtveit fengsel ingen endring i antall beslag, men
sterk nedgang i mengde beslag. Urinprøvene fra
fengslene viser gradvis økning i bruk av alkohol, men
dette tallmaterialet er lavt. Oslo universitetssykehus
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Antall skjenkebevillinger i Oslo kommune
Figur 2
har ingen endring i antall positive prøver på alkohol av
personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammen
lignet med fjorårets sesong. Rustelefonen rapport
erer om gradvis nedgang i antall henvendelser til
deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden
1. april 2019 – 30. september 2019. Aftenposten,
Dagsavisen og Vårt Oslo viser ingen endring i antall
treff på alkohol på deres nettsider i samme periode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring
i bruk og tilgjengelighet av alkohol for perioden 1.
april 2019 – 30. september 2019. Alle respondentene, bortsett fra én, rapporterer om alkoholbruk i
sitt nettverk. Samlet for trendpanelet ble alkohol
rapportert som det mest brukte- og mest skadelige
rusmiddelet. Dette kan ha sammenheng med at
alkohol samlet sett er det mest brukte rusmiddelet,
uavhengig av rusmiljø. Trendpanelet rapport
erer

at alkohol blir brukt i kombinasjon med samtlige rusmidler, spesielt cannabis, MDMA, kokain,
amfetamin og GHB.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
endring i bruk og tilgjengelighet av alkohol for

perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, der
10/13 respondenter kjente til alkoholbruk blant
elever på sine respektive skoler. Blant de Kjentmenn/skoleansatte som kjente til bruk av alkohol
blant elever på sine skoler, var alkohol rappor
tert som det mest brukte rusmiddelet. Alkohol
blir brukt i k ombinasjon med samtlige rusmidler,
som cannabis og Ritalin. Helse- og/eller sosiale
konsekvenser ved alkoholbruk er knyttet til fravær
fra skole, søvnproblemer og andre psykiske helseplager, uten at disse er spesifisert.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 alkohol
sortene, 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.

Antall salgsbevillinger i Oslo kommune

Antall skjenkekontroller i Oslo kommune

Figur 1

Figur 3
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Figur 1. viser en økning i antall salgsbevillinger i perioden 2013 – 2018. Økningen av
salgsbevillinger 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. 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 resulterer i hyppige skjenkekontroller.
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Cannabis

HALLUSINOGENE
RUSMIDLER
Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker
sentralnervesystemet og først og fremst forårsaker en endret
bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene 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 – høsten 2019 rapporterer på cannabis i denne kategorien.

Artene Cannabis sativa og Cannabis indica brukes i framstilling av cannabis som
rusmiddel. De antatt viktigste virkestoffene i cannabis er THC (delta-9-tetrahydro
cannabinol) 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 p
 åvirke k ognisjon som korttidshukommelse, konsentrasjon, impuls
kontroll, refleksjonsevne og motorikk. Risikoen forsterkes med økende inntak av THC
(Rustelefonen, 2019).

Tabell 2
Skår
BRUK

8

TILGJENGELIGHET

9

INTERESSE

-2

AGGREGERT
DIFFERANSE
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I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rap
porterer Tolletaten om gradvis nedgang i antall,
men gradvis økning i mengde beslag av cannabis.
I samme p
eriode rapporterer Oslo og B
redtveit
fengsel om g
 radvis økning i antall- og sterk økning
i mengde 
beslag, mens urinprøvene fra fengs
lene viser sterk nedgang i bruk av cannabis. Oslo
universitetssykehus rapporterer om gradvis økning
i antall positive prøver på cannabis av personer
mistenkt for rus
påvirket kjøring sammenlignet
med fjorårets sesong. Rustelefonen rapport
erer
om gradvis nedgang i antall henvendelser til deres
hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 1. april
2019 – 30. september 2019. Aftenposten, Dagsavisen
og Vårt Oslo viser ingen endring i antall treff på
cannabis på deres nettsider i samme periode.
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Trendpanelet rapporterer om gradvis økning i både
bruk og tilgjengelighet av cannabis for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019, der 24/27
respondenter kjente til bruk av rusmiddelet i sitt
nettverk. Blant trendpanelet som kjente til bruk av
cannabis i sitt nettverk blir cannabis rapportert som
det nest mest brukte rusmiddelet, rangert som ett
av tre rusmidler med største risiko for helse- og/
eller sosiale konsekvenser ved bruk. Dette kan ha
sammenheng med at cannabis er det andre mest
brukte u
 smiddelet, uavhengig av rusmiljø. Trendpanelet rapporterer at cannabis blir brukt i kombi
nasjon med samtlige rusmidler, spesielt alkohol,
MDMA og kokain. Røyking er fortsatt rapportert
som den mest brukte inntaksmåten av cannabis.
Trendpanelet rapporterer at 1 gram cannabis kostet
mellom 100-150 kroner i kartleggingsperioden, og
at vanlige slanguttrykk for cannabis var «Bønne»,
«Joint», «Weed», «Tjall», «Rev», «Grønt» og «Brunt».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om sterk
økning i bruk og tilgjengelighet av cannabis for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, der 10/13
respondenter kjente til bruk av cannabis blant elever
på sine respektive skoler. Cannabis ble rapportert
som det nest mest brukte rusmiddelet på skolene,
og ble oftest kombinert med alkohol. Helse- og/eller
sosiale konsekvenser ved cannabisbruk var knyttet
til fravær fra skole, konsentrasjonsvansker, konflikter,
søvnproblemer og andre psykiske helseplager, uten
at disse er spesifisert.
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SENTRALSTIMULERENDE
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 – høsten
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 b
 eslektet,
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).

Tabell 3
Skår
BRUK

18

3

TILGJENGELIGHET

-5

INTERESSE

-2

AGGREGERT
DIFFERANSE

-4

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rap
porterer Tolletaten om ingen endring i antall- men
sterk nedgang i mengde beslag av amfetamin/
metamfetamin. I samme periode rapporterer Oslo
og Bredtveit fengsel om gradvis nedgang i både
antall og mengde beslag, mens urinprøvene fra
fengslene viser gradvis økning i bruk av amfetamin/
metamfetamin.
Oslo universitetssykehus rapporterer om ingen
endring i antall positive prøver på amfetamin/

metamfetamin av personer mistenkt for ruspåvirket
kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. Rus
telefonen rapporterer om gradvis nedgang i antall
henven
d
elser på amfetamin/metamfetamin til
deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i p
 erioden
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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 4
Skår
BRUK
TILGJENGELIGHET
INTERESSE
AGGREGERT
DIFFERANSE
1. april 2019 – 30. september 2019. Aftenposten,
Dagsavisen og Vårt Oslo viser sterk nedgang i a ntall
treff på amfetamin/metamfetamin på deres nettsider i samme p
 eriode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring
i bruk og tilgjengelighet av amfetamin/metam
fetamin for perioden 1. april 2019 – 30. september
2019, der 18/27 respondenter kjente til bruk av rusmiddelet i sitt nettverk. Blant respondentene som
kjente til bruk av amfetamin/metamfetamin i sine
nettverk er disse nokså jevnt fordelt over gruppene
«Det generelle samfunn» (6/18), «Uteliv» (5/18) og
«Risiko- etablert rusmiljø» (7/18). Trendpanelet rapporterer at amfetamin
/metamfetamin blir brukt
i kombinasjon med samtlige rusmidler, spesielt
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alkohol og benzodiazepiner. Sniffing, etterfulgt
av injisering, er rapportert som den mest brukte
inntaksmåten av amfetamin/metamfetamin.
Trendpanelet rapporterer at 1 gram amfetamin/
metamfetamin kostet mellom 200-400 kroner i
kartleggingsperioden og at vanlige slanguttrykk for
amfetamin/metamfetamin var «Speed», «Fort»,
«Makka», «Pepper» og «Joggesko».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
endring i bruk, men gradvis økning i tilgjengelighet
av amfetamin/metamfetamin, men dette tall
materialet er lavt, da kun 2/13 respondenter kjente
til bruk av rusmiddelet på sine respektive skoler.
Det foreligger ingen funn utover overnevnte
beskrivelser.

-3
-10
1
-12

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rap
porterer Tolletaten om sterk nedgang i både antall
og mengde beslag. I samme periode rappor
terer Oslo og Bredtveit fengsel om ingen beslag
av kokain, mens urinprøvene fra fengslene viser
gradvis økning av bruk, men dette tallmaterialet er
lavt. Oslo universitetssykehus rapporterer om ingen
endring i antall positive prøver på kokain av p
 ersoner
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet med
fjorårets 
sesong. Rustelefonen rap
por
terte om
et stabilt antall henvendelser om kokain til deres
hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 1. april

2019 – 30. september 2019. Aftenposten, Dags
avisen og Vårt Oslo viser gradvis økning i antall treff
på kokain på deres nettsider i samme periode.
Trendpanelet rapporterer om gradvis nedgang
i bruk og ingen endring i tilgjengelighet av kokain
for perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, der
20/27 respondenter kjente til bruk av rusmiddelet
i sitt nettverk. Blant respondentene som kjente til
bruk av kokain i sine nettverk er disse jevnt fordelt
over gruppene «Det generelle samfunn» (6/20),
«Uteliv» (7/20) og «Risiko- etablert rusmiljø» (7/20).
Kokain ble rapportert som ett av tre rusmidler
med størst risiko for helse- og/eller sosiale konse
kvenser. Dette kan ha sammenheng med at det
er et rusmiddel som flere i trendpanelet rappor
terer på, uavhengig av rusmiljø. Trendpanelet rap
porterer om at kokain blir brukt i kombinasjon med
samtlige rusmidler, spesielt alkohol, cannabis og
MDMA. Sniffing er rapportert som den mest brukte
inntaksmåten av kokain. Trendpanelet rapporterer
at 1 gram k okain kostet 1000 kroner i kartleggings
perioden, og de vanligste slanguttrykkene for
kokain var «Coke» og «Cola».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
endring i bruk og tilgjengelighet av kokain, men
dette tallmaterialer er lavt, da kun 4/13 respon
d
enter kjente til bruk av rusmiddelet på sine
respektive skoler. Det foreligger ingen funn utover
overnevnte beskrivelser.
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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. 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 5
Skår
BRUK

-7

TILGJENGELIGHET

5

INTERESSE

-4

AGGREGERT
DIFFERANSE

-6

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019
rapporterer Tolletaten om ingen endring i a ntall men
sterk økning i mengde beslag av MDMA/ecstasy.
I samme periode rapporterer Oslo og Bredtveit
fengsel om ingen beslag av MDMA/ecstasy og urinprøvene fra fengslene viser ingen tegn til bruk. Oslo
universitetssykehus rapporterer om sterk nedgang i
antall positive prøver på MDMA/ecstasy av p
 ersoner
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammen
lignet
med fjorårets sesong. Rustelefonen rapporterer
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om sterk nedgang i antall henvendelser på MDMA/
ecstasy til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat
i perioden 1. april 2019 – 30. september 2019. Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo v iser ingen endring
i antall treff på MDMA/ecstasy på deres nettsider i
samme periode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i
bruk og tilgjengelighet av MDMA/ecstasy, der 20/27
respondenter kjente til bruk av rusmiddelet i sitt
nettverk. Blant respondentene som kjente til bruk
av MDMA/ecstasy er disse nokså jevnt fordelt over
gruppene «Det generelle samfunn» (8/20), «Uteliv»
(7/20) og «Risiko- etablert rusmiljø» (5/20). MDMA/
ecstasy blir brukt i kombinasjon med samtlige rusmidler, spesielt alkohol, cannabis, GHB og LSD. Å
svelge MDMA/ecstasy er rapportert som den mest
brukte inntaksmåten. Trendpanelet rapporterer at 1
gram MDMA kostet 1000 kroner og at 1 pille e cstasy
kostet mellom 100-200 kroner i kartleggings
perioden. Vanligste slanguttrykk for MDMA/ecstasy
var «Molly», «Emma», «Ex» og «Knips».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om gradvis
økning i bruk og tilgjengelighet av MDMA/ecstasy,
men dette tallmaterialer er lavt, da kun 4/13
respondenter kjente til bruk av rusmiddelet på sine
respektive skoler. Det foreligger ingen funn utover
overnevnte beskrivelser.
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OPIOIDER
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 fellesvirkninger 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. Nedsatt evne til selvkritikk,
likegyldighet og virkelighetsflukt kan være mer eller mindre fremtredende.
Kvalme, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. De fleste opioidene
kan redusere den kritiske sansen, påvirke reaksjonsevnen og øke risiko
villigheten (Folkehelseinstituttet, 2015). Føre Var - høsten 2019 rapporterer
på heroin, metadon og Subutex/Suboxone/Temgesic i denne kategorien.
Føre Var rapporterer på illegal bruk av de overnevnte legemidlene.

Heroin
Heroin er et halvsyntetisk opioid. Det ble tidligere brukt som smertestillende m
 edikament,
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).

Tabell 6
Skår
BRUK

5

TILGJENGELIGHET

-4

INTERESSE

-4

AGGREGERT
DIFFERANSE

-3

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rappor
terer Tolletaten om gradvis nedgang i a ntall- og
sterk nedgang i mengde beslag av heroin. I samme
periode rapporterer Oslo og Bredtveit fengsel om
ingen beslag av heroin og urinprøvene i fengslene
viser ingen tegn til bruk. Oslo universitetssykehus
rapporterer om gradvis økning i antall positive prøver
på heroin av personer mistenkt for rus
påvirket
kjøring sammenlignet med fjorårets s esong, men
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dette tallmaterialet er lavt. Rus
telefonen viser
sterk nedgang i antall henvendelser til deres hjelpetelefoner, nettside eller chat i perioden 1. april 2019
– 30. september 2019. Aftenposten, Dagsavisen og
Vårt Oslo viser ingen endring i antall treff på heroin
på deres nettsider i samme periode.
Trendpanelet rapporterer om gradvis økning
i bruk og tilgjengelighet av heroin for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019, der 10/27 respon
denter kjente til bruk av rusmiddelet i sitt nettverk.
Blant trendpanelet som kjente til bruk av heroin i
sitt nettverk er disse hovedsakelig representert i
«Risiko- etablert rusmiljø» (6/10). Heroin er rappor
tert som ett av de mest brukte rusmidlene med stor
risiko for helse- og/eller sosiale konsekvenser ved
bruk. Trendpanelet rapporterer at heroin blir kombi
nert med samtlige rusmidler, spesielt amfetamin
og benzodiazepiner. Injisering, etterfulgt av røyking,
er den mest brukte inntaksmåten for heroin. Trendpanelet rapporterer at 1 gram heroin kostet 1000
kroner i kartleggingsperioden og de vanligste slang
uttrykkene for heroin var «Dop», «Friskmelding»,
«Minus», «Brunt» og «Hest».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelig av heroin for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
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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 legemiddel
assistert 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).

Subutex/
Suboxone/Temgesic
(buprenorfin)
Buprenorfin er et syntetisk opioid som brukes i substitusjonsbehandling av opioid
avhengighet, 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 8
Tabell 7
Skår
BRUK

-8

TILGJENGELIGHET

-4

INTERESSE

-3

AGGREGERT
DIFFERANSE

-15

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rapporterer Tolletaten om ingen endring i antall- men
sterk nedgang i mengde beslag av metadon. Oslo
og Bredtveit fengsel rapporterer om ingen beslag
for perioden, men urinprøvene fra fengslene viser
ingen endring i bruk av metadon. Oslo universitets
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sykehus rapporterer om ingen endring i antall
positive prøver på metadon av personer mistenkt
for ruspåvirket kjøring sammenlignet med fjorårets
sesong. Apotek
foreningen rapporterer om sterk
nedgang i salg av metadon i perioden 1. april 2019
– 30. september 2019. Rustelefonen rapporterer
om sterk nedgang i antall henvendelser og Aften
posten, Dagsavisen og Vårt Oslo viser gradvis nedgang i antall treff på metadon på deres nettsider i
samme periode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i
bruk og tilgjengelighet av metadon for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019, der 6/27 respon
denter kjente til bruk av rusmiddelet i sitt nettverk.
Blant trendpanelet som kjente til bruk av metadon
i sitt nettverk er disse hovedsakelig representert i
«Risiko- etablert rusmiljø» (5/10). Å svelge metadon
er rapportert som den mest brukte inntaksmåten,
og det vanligste slanguttrykket for metadon var
«Saft».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelig av metadon for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.

Skår
BRUK

-6

TILGJENGELIGHET

-3

INTERESSE

-4

AGGREGERT
DIFFERANSE

-13

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rapporterer Tolletaten om ingen beslag av Subutex/
Suboxone/Temgesic (buprenorfin). I samme periode
rapporterer Oslo og Bredtveit fengsel om sterk nedgang i antall- og gradvis nedgang i mengde b
 eslag
og urinprøvene fra fengslene viser sterk nedgang
i bruk. Oslo universitetssykehus rapporterer om
sterk økning i antall positive prøver på Subutex/

Suboxone/Temgesic (buprenorfin) av personer
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet med
fjorårets sesong. Apotekforeningen rapport
erer
om sterk nedgang i salg av Suboxone/Subutex/
Temgesic (buprenorfin) for perioden 1. april 2019
– 30. september 2019. Rustelefonen rapporterer
om sterk nedgang i antall henvendelser og Aften
posten, Dagsavisen og Vårt Oslo viser sterk nedgang i antall treff på Subutex/Suboxone/Temgesic
(buprenorfin) på deres nettsider i samme periode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i bruk
og tilgjengelighet av Subutex/Suboxone/Temgesic
(buprenorfin) for perioden 1. april 2019 – 30. sep
tember 2019, der 6/27 respondenter kjente til bruk
av legemidlene i sine nettverk. Blant trendpanelet
som kjente til bruk av legemidlene i sine nettverk er
disse hovedsakelig representert i «Risiko- etablert
rusmiljø» (5/10). Å svelge Subutex/Suboxone/
Temgesic (buprenorfin) er rapportert som den mest
brukte inntaksmåten.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelig av Subutex/
Suboxone/Temgesic (buprenorfin) for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019.
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BENZODIAZEPINER
Benzodiazepiner (og benzodiazepinliknende preparater) er legemidler
som brukes som sovemedisin, samt beroligende, muskelavslappende
og krampestillende midler. Disse stoffene blir imidlertid også brukt
som rusmidler. Benzodiazepiner brukes i medisinsk sammenheng
for å behandle tilstander som søvnvansker, angstlidelser og epilepsi
(Rustelefonen, 2019). I Føre Var – høsten 2019 rapporterer på Valium/
Vival/Stesolid, Xanor/Xanax, Rivotril og Sobril i denne kategorien.
Føre Var rapporterer om illegal bruk av de overnevnte legemidlene.

Valium/Vival/
Stesolid (diazepam)
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 11
Skår
BRUK

-14

TILGJENGELIGHET

-3

INTERESSE

-1

AGGREGERT
DIFFERANSE

-18

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rapporterer Tolletaten om gradvis nedgang i antall
men sterk nedgang i mengde beslag av Valium/
Vival/Stesolid. I samme perioden rapporterer Oslo
og Bredtveit fengsel om sterk økning i antall og
mengde beslag og urinprøvene fra fengslene viser
sterk nedgang i bruk. Oslo universitetssykehus rapporterer om ingen endring i antall positive prøver
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på Valium/Vival/Stesolid av personer mistenkt for
ruspå
virket kjøring sammenlignet med fjorårets
sesong. Apotek

foreningen rapporterer om sterk
nedgang i salg av Valium/Vival/Stesolid for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019. Rustelefonen
rapporterer om ingen endring i antall henvendelser
til deres hjelpetelefoner, chatt og nettside, mens
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo viser gradvis
nedgang i antall treff på Valium/Vival/Stesolid på
deres nettsider i samme periode.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i
bruk og tilgjengelighet av Valium/Vival/Stesolid for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, der 11/27
respondenter kjente til illegal bruk av legemidlene
i sine nettverk. Blant trendpanelet som kjente
til illegal bruk av legemidlene i sine nettverk var
disse hovedsakelig representert i «Risiko- etablert
rusmiljø» (6/11). Å svelge Valium/Vival/Stesolid
er rapportert som den mest brukte inntaksmåten
og trendpanelet rapporterer at 1 tablett kostet 20
kroner i kartleggingsperioden.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelighet av Valium/
Vival/Stesolid for perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
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Xanor/Xanax
(alprazolam)
Virkestoffet i Xanor / Xanax er alprazolam og brukes spesielt i behandling av panikkangst.
Xanor / Xanax er et beroligende legemiddel (Store medisinske leksikon, 2018).

Tabell 12
Skår
BRUK

-3

TILGJENGELIGHET

-4

INTERESSE

-3

AGGREGERT
DIFFERANSE

-10

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rap
porterer Tolletaten om ingen endring i antall- men
sterk nedgang i mengde beslag av Xanor/Xanax.
Oslo og Bredtveit fengsel om ingen beslag av
Xanor/Xanax for samme periode, mens urinprøvene
fra fengslene viser gradvis økning i bruk, men dette
tallmaterialet er lavt. Oslo universitetssykehus
rapporterer om gradvis nedgang i antall positive
prøver på Xanor/Xanax av personer mistenkt for
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rus
påvirket kjøring sammenlignet med fjorårets
sesong. Apotek

foreningen rapporterer om gradvis nedgang i salg av Xanor/Xanax for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019. Rustelefonen
rapporterer om sterk nedgang i antall henvendelser
til deres hjelpetelefoner, chat og nettside, mens
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo viser gradvis økning i antall treff på deres nettsider i samme
periode. Dette tallmaterialet er lavt.
Trendpanelet rapporterer om gradvis økning i
bruk, men ingen endring i tilgjengelig av Xanor/
Xanax for perioden 1. april 2019 – 30. september
2019, der 9/27 respondenter kjente til illegal bruk
av legemidlene i sine nettverk. Blant trendpanelet
som kjente til illegal bruk av legemidlene i sine nett
verk var disse hovedsakelig representert i «Risikoetablert rusmiljø» (6/9). Å svelge Xanor/Xanax er
rapportert som den mest brukte inntaksmåten, og
trendpanelet rapporterer at det vanligste slang
uttrykket for Xanor/Xanax var «Bikkjeben».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelighet av Xanor/
Xanax for perioden 1. april 2019 – 30. september
2019.

Rivotril (klonazepam)
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 13
Skår
BRUK

-18

TILGJENGELIGHET

-4

INTERESSE

-3

AGGREGERT
DIFFERANSE

-25

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rapporterer Tolletaten om sterk nedgang i antall
og mengde beslag av Rivotril. I samme periode
rapporterer Oslo og Bredtveit fengsel om gradvis
økning i antall- og sterk økning i mengde beslag,
der urinprøvene fra fengslene viser sterk nedgang i
bruk. Tallmaterialet for antall beslag er lavt.
Oslo universitetssykehus rapporterer om sterk
nedgang i antall positive prøver på Rivotril av

 ersoner mistenkt for ruspåvirket kjøring sammen
p
lignet med fjorårets sesong. Apotekforeningen
rapporterer om sterk nedgang i salg av Rivotril for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019. Rus
telefonen rapporterer om sterk nedgang i antall
henvendelser til deres hjelpetelefoner, chat og nettside, mens Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo
viser gradvis nedgang i antall treff på deres nett
sider i samme periode. Dette tallmaterialet er lavt.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring
i bruk, men gradvis økning i tilgjengelighet på
Rivotril for perioden 1.april 2019 – 30. september
2019, der 11/27 respondenter kjente til illegalt
bruk av legemiddelet i sitt nettverk. Blant trend
panelet som kjente til illegalt bruk av legemiddelet
i sitt nettverk var disse hovedsakelig representert
i «Risiko- etablert rusmiljø» (7/11). Å svelge Rivotril
er rapportert som den mest brukte inntaksmåten.
Trendpanelet rapporterer at 1 tablett kostet 20
kroner i kartleggingsperioden og at det vanligste
slanguttrykket for Rivotril er «Rivo».
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelighet av Rivotril for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
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Sobril (oxazepam)
Sobril er et benzodiazepin med dempende effekt og virker beroligende og muskel
avslappende. Sobril regnes for å være et av de mildere legemidlene blant benzodiazepiner.
Virkestoffet i Sobril heter oxazepam og brukes først og fremst som et beroligende/
angstdempende medikament, der store doser gir rusvirkning (Rustelefonen, 2019).

Tabell 14
Skår
BRUK

-3

TILGJENGELIGHET

5

INTERESSE

2

AGGREGERT
DIFFERANSE

4

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rappor
terer Tolletaten om gradvis nedgang i antall- og sterk
økning i mengde beslag av Sobril. Tallmaterialet til
antall beslag er lavt. I samme periode rapporterer
Oslo og Bredtveit fengsel om gradvis økning i antall
og mengde beslag, men dette tallmaterialet er lavt.
Urinprøvene fra fengslene viser gradvis nedgang i
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bruk av Sobril. Oslo universitetssykehus rapporterer
om gradvis nedgang i antall positive prøver på Sobril
av personer mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet med fjorårets sesong. Apotekforeningen
rapporterer om ingen endring i salg av Sobril for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019. Rus
telefonen rapporterer om gradvis økning i antall
henvendelser til deres hjelpetelefoner, chat og nettside, mens Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo
viser ingen endring i antall treff på deres nettsider i
samme periode. Dette tallmaterialet er lavt.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i
bruk og tilgjengelig på Sobril for perioden 1. april
2019 – 30. september 2019, der 9/27 respondenter
kjente til illegal bruk av Sobril i sitt nettverk. Blant
trendpanelet som kjente til bruk av Sobril i sitt nett
verk er disse mest representert i «Risiko- etablert
rusmiljø» (5/9). Å svelge Sobril er rapportert som
den mest brukte inntaksmåten og trendpanelet
rapporterer at 1 tablett kostet 20 kroner i kartleggingsperioden.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelighet av Sobril for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
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Lyrica (pregabalin)
ANDRE
MEDIKAMENTER
OG SYNTETISKE
STOFFER
Føre Var – høsten 2019 rapporterer på illegal bruk av Lyrica og Ritalin/
Dexedrine i denne kategorien.

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 lege
middelverk, 2018).

Tabell 9
Skår
BRUK

-1

TILGJENGELIGHET

-1

INTERESSE

-5

AGGREGERT
DIFFERANSE

-7

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rapport
erer Tolletaten om ingen beslag av Lyrica. I samme
periode rapporterer Oslo og Bredtveit fengsel om
ingen endring i antall beslag- men gradvis nedgang
i mengde beslag, der urinprøvene fra fengslene viser
gradvis nedgang i bruk. Dette tallmaterialet er lavt.
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Oslo universitetssykehus rapporterer om gradvis
nedgang i antall positive prøver på Lyrica av personer
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet med
fjorårets sesong. Apotekforeningen rapport
erer
om gradvis nedgang i salg av Lyrica for perioden
1. april 2019 – 30. september 2019. Rustelefonen
rapporterer om sterk nedgang i antall henvendelser
til deres hjelpetelefoner, chat og nettside, mens
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo viser gradvis
nedgang i antall treff på deres nettsider i samme
periode. Dette tallmaterialet er lavt.
Trendpanelet rapporterer om sterk økning i bruk,
men ingen endring i tilgjengelighet på Lyrica for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, der 7/27
respondenter kjente til illegal bruk av Lyrica i sitt
nettverk. Blant trendpanelet som kjente til illegal
bruk av Lyrica i sitt nettverk, er disse hovedsakelig
representert i «Risiko- etablert rusmiljø» (3/7) og
«Det generelle samfunn» (3/7). Å svelge Lyrica er
rapportert som den mest brukte inntaksmåten.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterer om ingen
kjennskap til bruk og tilgjengelighet av Lyrica for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
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Ritalin/Dexedrine
(metylfenidat/
deksamfetamin)
Ritalin (metylfenidat) og Dexedrine (deksamfetamin) er sentralstimulerende
legemidler som brukes i behandling av ADHD og narkolepsi. Ritalin og Dexedrine gir økt
konsentrasjonsevne og mer målrettet aktivitet ved ADHD. Effekten av metylfendidat og
deksamfetamin reduserer også både fysisk og psykisk utmattelse, og brukes derfor også i
behandlingen av narkolepsi. De vanligste bivirkningene av Ritalin og Dexedrine er nedsatt
appetitt, magesmerter, hodepine og innsovningsvansker (Felleskatalogen, 2018). Høyt
inntak av metylfendidat og deksamfetamin kan gi eufori og er avhengighetsskapende,
men risikoen for misbruk anses å være lavere enn for andre sentralstimulerende midler
som eksempelvis amfetamin (Store medisinske leksikon, 2018).

Tabell 10
Skår
BRUK

-10

TILGJENGELIGHET

0

INTERESSE

-5

AGGREGERT
DIFFERANSE

-15

I perioden 1. april 2019 – 30. september 2019 rappor
terer Tolletaten om ingen endring i antall- men sterk
økning i mengde beslag av Ritalin. Tallmaterialet for
antall beslag er lavt. I samme periode rapporterer
Oslo og Bredtveit fengsel om gradvis nedgang i
antall- og sterk nedgang i mengde beslag. Tall
materialet for antall beslag er lavt. Urinprøvene fra
fengslene viser ingen tegn til bruk av Ritalin. Oslo
universitetssykehus rapporterer om gradvis ned-
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gang i antall positive prøver på Ritalin av personer
mistenkt for ruspåvirket kjøring sammenlignet med
fjorårets sesong, men dette tallmaterialet er lavt.
Apotekforeningen rapporterer om sterk nedgang i
salg av Ritalin for perioden 1. april 2019 – 30. sep
tember 2019. Rustelefonen rapporterer om sterk
nedgang i antall henvendelser til deres hjelpe
telefoner, chat og nettside. Aftenposten, Dagsavisen
og Vårt Oslo viser gradvis nedgang i antall treff på
Ritalin på deres nettsider i samme periode, men
dette tallmaterialet er lavt.
Trendpanelet rapporterer om ingen endring i
bruk og tilgjengelig av Ritalin for perioden 1. april
2019 – 30. september 2019, der 9/27 respondenter
kjente til bruk av legemiddelet i sitt nettverk. Blant
trendpanelet som kjente til bruk av legemiddelet
i sitt nettverk er disse spredt utover kategoriene
«Det generelle samfunn» (4/9), «Uteliv» (3/9) og
«Risiko- etablert rusmiljø» (2/9). Å svelge Ritalin er
rapportert som den mest brukte inntaksmåten.
Kjentmenn/skoleansatte rapporterte om gradvis
nedgang i bruk og tilgjengelighet av 
Ritalin for
perioden 1. april 2019 – 30. september 2019, men kun
2/13 respondenter kjente til bruk av legemiddelet
blant elever på sine respektive skoler.
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Appendiks 1 – analysetabeller

Brukstrend: For cannabis høsten 2019 ser det slik ut i trendpanelet:
ENDRING

Få av datakildene som benyttes i Føre Var er direkte
sammenlignbare, derfor brukes en felles analyse
enhet, en såkalt trendverdi. Slik kan en trekke ut
mønstre, sammenhenger og motsetninger fra de
ulike kildedataene. De følgende tabellene sammen
fatter de ulike indikatorene, slik at mønstre for
de enkelte rusmidlene kan identifiseres. Tabell 15
inneholder materiale fra sekundærdata, medie
overvåkning, trendpanel og Kjentmenn/skoleansatte
for perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
Analysetabellene inneholder verdier på en s kala
fra en til fem, og tallene angir ulike tendenser for
hvert av rusmidlene fra forrige halvårsperiode til
nåværende halvårsperiode. Tallet 1 indikerer en
sterk økning, og tallet 2 indikerer en gradvis økning.
Hvis det ikke foreligger noen endring, markeres
dette med tallet 3. Tallet 4 indikerer en gradvis nedgang, og 5 indikerer en sterk nedgang.
Det brukes ulike skalaer for kildene for omregning til trendverdien som brukes i analysetabellene.
Skalaene er utviklet av KoRus Bergen på grunnlag av
dataenes utviklingsmønster, og fra erfaringsutveksling
med kontaktpersoner tilknyttet datakildene.

Skala for tallmaterialet 5 eller under
Dersom begge tallene hos en kilde er 5 eller mindre,
markeres dette med stjerne - tegnet * bak oppgitt
tendens. Når tallmaterialet er 5 eller mindre, brukes
ikke sterke endringer, som 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*. Basert på differansen mellom de ulike måle
tidspunktene, får kildene en vekting. Under vises
hvilken prosentvis differanse som gir hvilken skår
på de ulike kildene.
Utregning: Trendpanel og Kjentmenn/
skoleansatte
For å finne skåren på trendpanel og Kjentmenn
brukes følgende utregning: Dersom respondenten
svarer sterk økning ganges antall svar med 1. Antall
svar med gradvis økning ganges med 2, ingen
endring ganges med 3, gradvis nedgang ganges
med 4, mens sterk nedgang ganges med 5. Deretter
summeres svarene og deles på antall respondenter
som kjenner til rusmiddelet.

ANTALL

FORMEL (MULTIPLIKASJON)

STERK ØKNING

3

1

3

GRADVIS ØKNING

4

2

8

INGEN ENDRING

16

3

48

GRADVIS NEDGANG

1

4

4

STERK NEDGANG

0

5

0

TOTAL SKÅR
SKÅR DELT PÅ ANTALL RESPONDENTER

Skala for alkohol- 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/
skoleansatte
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

63/24
2,62

SKÅR

2

Vekting
Da enkelte kilder mer nøyaktige med å måle
endringer vektes kildene ulikt. Vektingen Føre

Var-metodikken benytter er beskrevet i Monitoring
emerging drug trends: Psychometrics and validity
in earlier warning systems (Mounteney, Stoove &
Haugland (2011: 36).
Kildene vurderes etter fem kriterier, som alle kan
gi en ulik skår basert på egenskaper ved kilden. Det
er et krav om at kilden gir russpesifikk informasjon
om konkrete rusmidler.

Sensitivity angir hvor russpesifikk informasjon
kildene har om stoffene. For eksempel vil blodprøveanalyser vektes høyt, mens mer tilfeldige
registreringer, vil ha en lavere vekting. Kilden kan
her få skåren 2 (høy), 1 (medium) og 1 (lav).
Directness angir hvordan stoffene er brukt eller
tenkt brukt. Her vil blod- og urinprøver gi en høy
skår, mens interessekilder vil få en lav skår. Kildene
kan få skåren 3 (direkte bruk), 2 (indirekte bruk), 1
(indirekte marked) og (0) indirekte interesse.
Coverage Population angir om kilden rapporterer
på hele samfunnet, eller subgrupper. Her får kildene
skåren 1 (hele samfunnet) elle 0 («andre»).
Coverage geography. Kilden kan få skåren 2 (by), 1
(regional) eller 0 (nasjonal).
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VERDI

Reliability angir hvordan data samles inn. Kilden
kan her få skåren 2 (høy), 1 (medium) og 1 (lav).
Dersom datainnsamlingen gjennomføres syste

matisk vil kilden få en høy skår.
Skala for beslag, prøver og interessekilder
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

SUM

Deretter summeres skåren for kildene, og basert på
den totale summen får de en vekting fra x1 (3-4), x2
(5-6), x3 (7-8) eller x4 (9-10).
Kildene får dermed følgende vekting:
Størst vekt (x4):
Alkoholsalg
Apoteksalg
Trendpanelet – bruk
Blodprøver fra ruspåvirkede sjåfører (Oslo
universitetssykehus)
Nest størst vekt (x3):
Data fra Tolletaten - antall beslag
Urinprøver fra fengslene (Oslo universitetssykehus)
Trendpanelet – tilgjengelighet
Skoleansatte – bruk
Medium vekt (x2)
Rustelefonen – antall henvendelser/spørsmål
Skoleansatte - tilgjengelighet
Data fra Tolletaten - mengde beslag
Minst vekt (x1)
Fengslene – antall og mengde beslag
Aftenposten, Dagsavisen og Vårt Oslo – antall treff
Lave forekomster av funn, uavhengig av kilde
opphav (funn som er markert med stjerne i tabellen).
For å identifisere verdier og tendenser for de ulike
rusmidlene, sammenfatter tabell 16 trendverdiene
før og etter de er vektet. I den vektede tabellen får vi
en aggregert differanse for hvert rusmiddel, b
 asert
på summering av positive og negative verdier.

39

Tabell 15 viser en sammenfatning av russpesifikk data i perioden 1. april 2019 – 30. september 2019.
Tallmaterialet markert med stjerne = Tallmaterialet under 5.
Vekting

x3
Toll
etaten
antall
beslag

x2

x1

x1

x3

x4

Toll
etaten
mengde
beslag

Fengsel
antall
beslag

Fengsel mengde
funn

OUS
Fengsel
urinprøver

OUS
blodprøver

Apotek
salgstall

x4

x4

x4

Vinmonopol
salgstall
totalt

Vinmonopolet
- salgstall øl

Vinmonopolet
- salgstall
brennevin

Vinmonopolet
- salgstall
sterkvin

3

2

3

2

x4

x4

x4

x4

x4

x4

x2

x4

x3

x3

x2

x1

Vinmonopolet
- salgstall
svakvin

Bunnpris
salgstall

Ringnes
- salgstall
øl

Ringnes
- salgstall
cider

Ringnes
- salgstall
Vin

Ringnes
- salgstall
Rusbrus

Ringnes
Salgstall
totalt

Rus
telefonen

Trendpanelbruk

Trendpanel
- tilgjeng
elighet

Kjentmenn/
skole
ansatte
- bruk

Kjentmenn/
skole
ansatte
- tilgjeng
elighet

Dagsavisen,
Aften
posten, Vårt
Oslo

3

5

5

5

4

4

5

4

3

3

3

3

3

Alkohol

2

5

3

5

2*

3

Cannabis

4

2

2

1

5

2

4

2

2

1

1

3

Amfetamin/
metam
fetamin

3

5

4

4

2

3

3

3

3

3*

2*

5

MDMA/ecstasy

3

1

5

5

3

3

2*

2*

3

Kokain

5

5

3

3

4

3

3*

3*

2

Heroin

4

5

2*

5

2

2

3*

3*

3

Metadon

3*

5

Subutex/
Suboxone/
Temgesic

2*

5

4

3

3

5

4

3

3

4

5

1

5

4

3

3

5

2*

4

4

5

2

3

Xanor/Xanax

3

5

Valium/Vival/
Stesolid

4

5

1

1

5

3

5

3

3

3

Rivotril

5

5

2*

1

5

4

5

4

3

2

4*

3*

4

4*

4

4

5

1

3

4*

4*

5

5

3

3

2

3

3

Lyrica
Ritalin/
Dexedrine

3*

1

4*

5

Sobril

4*

1

2*

2*

1 = Sterk økning
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x4

2 = Gradvis økning

4

3 = Ingen endring

3

4 = Gradvis nedgang

3*
3*

4*

2*
4

4*

4*
3*

5 = Sterk nedgang
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Tabell 16 viser vektede og ikke-vektede verdier
Aggregert differanse
For å få et mer detaljert bilde av hva som ligger
bak de vektede trendverdiene i tabell 16, deles den
aggregerte differansen inn i tre kategorier; bruk,
tilgjengelighet og interesse.
Bruk dekkes av kilder som sier noen om bruks
trender. Disse er; urinprøver fra fengslene (Oslo
universi
tetssykehus), blodprøver fra ruspåvirkede
sjåfører (Oslo universitetssykehus), salgstall av
legemidler (Apotekforeningen), 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 dekkes av kildene; antall henvendelser/
spørsmål (Rustelefonen) og antall 
treff (Aften
posten, Dagsavisen og Vårt Oslo).
Basert på modellen utviklet av Mounteney et. al
(2007: 44), lages et skjema for hvert rusmiddel, der
en tar utgangspunkt i enkeltkildenes trendverdi
(se tabell 15). Denne verdien multipliseres med
kildens vektede endringsverdi (som i tabell 16).
Tallet en kommer fram til summeres for alle kildene
sortert under henholdsvis bruk, tilgjengelighet og
interesse. Hvert rusmiddel får da en verdi for bruk,
en verdi for tilgjengelighet og en verdi for interesse,
som samlet vil tilsvare totalverdien, dvs. den verdien
som benevnes aggregert differanse i tabell 16.

x2 x1

x1

x2
Aggegert

Rusmidler

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1+2

4+5

Alkohol

0

2

8

3

4

0

4

22

2

11

4

24

-20

Cannabis

3

5

1

2

1

6

14

1

5

3

26

11

15

0

2

6

2

2

0

4

17

2

3

4

8

-4

MDMA/ecstasy

1

2

4

0

2

2

2

11

0

6

6

12

-6

Kokain

0

2

5

1

2

0

2

11

4

5

2

14

-12

Heroin

0

3

3

1

5

0

8

3

3

4

8

11

-3

Metadon

0

0

5

1

3

0

0

15

3

6

0

15

-15

1

0

2

2

4

4

0

7

3

9

8

21

-13

0

2

3

2

2

0

6

7

8

4

6

16

-10

2

0

5

2

3

2

0

14

4

9

4

22

-18

Rivotril

1

2

1

3

4

1

4

4

7

12

6

31

-25

Lyrica

1

0

2

4

2

4

0

4

11

2

8

15

-7

1

0

3

5

3

2

0

8

5

7

4

19

-15

1

3

4

2

0

2

4

12

4

0

8

4

4

Amfetamin/
metamfetamin

Subutex/Suboxone/Temgesic
Xanor/Xanax
Valium/Vival/
Stesolid

Ritalin/
Dexedrine
Sobril

1 = Sterk økning
2 = Gradvis økning
* = dette viser et lavt antall
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0

3 = Ingen endring

4 = Gradvis nedgang

differanse

5 = Sterk nedgang
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TAKK
KoRus Oslo ønsker å rette en stor takk til alle
informanter som har delt sin kunnskap om
rusmiddelbruk i Oslo, til sekundærkildene for
datamaterialet og godt samarbeid, til Ute
seksjonen for innhenting av data, til ekspert
panelet for deres kompetanse på rusfeltet og
til KoRus vest Bergen for veiledning underveis
i prosessen.
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