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Utvikling av alkoholkonsum, Norge 

 Økning frem til 2010, noe 

nedgang etter det 

 

Sverige og tax-free-handel 

økt (mindre økning enn total 

nedgang) 



Utvikling av alkoholkonsum, Norden 



Hvorfor er rusmidler godt? 

Naturlige stimuli: 

Mat 

Drikke 

Sex 

Barnestell 

       Nac/VTA 

          

Liking 

     

Wanting(DA)             

Læring (PFC) 

Automatisering 



STIMULERENDE 

1. PRATSOM 

2. HJERTEAKSJON/ 

    BLODTRYKK 

3. ØKT MOTORISK AKTIVITET 

4. ØKT ASSOSIASJONSEVNE 

5. ØKT SELVFØLELSE 

6. TAR SJANSER 

7. TANKEFLUKT 

8. URO 

9. FORVIRRING 

 

DEMPENDE 

1. TREG REAKSJON 

2. LANGSOM TALE 

3. AVSLAPPET MUSKULATUR 

4. NEDSATT OPPMERKSOMHET 

5. TRETTHET 

6. USTØHET 

7. SØVNIGHET 

8. SLØVHET 

9. BEVISSTLØSHET 

 

RUS 

1. KONSENTRASJONS- 

    SVEKKELSE 

2. ENDRET 

    STEMNINGSLEIE 

3. HUKOMMELSES- OG  

    INNLÆRINGSSVIKT 

4. KRITIKKLØSHET 

 

PSYKOTOMIMETISKE 

1. ILLUSJONER 

2. HALLUSINASJONER 

3  MANGLENDE ORIENTERING 

    FOR TID, STED OG 

    SITUASJON 

 



Klassifisering Av Stoffer 

Barbiturater 

Benzodiazepiner 

Opiater 

GHB 

Kokain 

Amfetamin 

Katinoner 

Alkohol 

Løse- 

midler 

Cannabis 

SC 

PCP 

Ketamin 

Ecstasy 

LSD 

Meskalin 

DEMPENDE STIMULERENDE 

HALLUSINOGENE 



Lave doser (<1‰) 

• eufori, rus 

• fjerner hemninger 

• dopaminøkning (Nucleus accumbens) 

 

 

 

Økende doser  

• dempende effekter dominerer 

• GABA 

• sedasjon, psykomotorisk påvirkning, respirasjonshemning 

Alkoholrus 

Mørland J et al, Tidsskrift for den Norske Legeforening 



PROMILLE SENTRALNERVØSE EFFEKTER 

0,05-0,1  delt oppmerksomhet 

0,2 - 0,4 Begynnende subjektiv beruselse, svekkede hemninger 
 årvåkenhet og evne til opprettholdelse av kontrollert adferd over tid 

 synsfunksjon (klarhet, kontrast, øyebevegelser/-kontroll) 

0,4 - 0,8 

 
LETT 
PÅVIRKET 
 

Falsk selvtillit, hevet stemningsleie 

 konsentrasjon, innlæring og hukommelse 

 dømmekraft, tenkning vanskeligere  
Begynnende reduksjon av psykomotoriske ferdigheter 
 balanse (hos 100% ved 0,8 promille) 
Svekket muskelkontroll og koordinasjon 

Tunnelsyn 

reaksjonstid   
sjansetaking 

Fra ca 0,8 Tilnærmet 100% har trafikkfarlig påvirkning av ferdigheter 
 sanseevne (tidsoppfatning, hørsel, syn, oppfatning av trafikkfare) 
 reaksjonstid ved komplekse valg 

Ca 30 % ”KRAFTIG BERUSET” 



Ca. 1,0 

 
MODERAT 
PÅVIRKET 

Nevnte effekter forsterkes, nye tilkommer:  
Nystagmus (ufrivillige rykkvise øyebevegelser) 
Kvalme 

Økende tretthet, ustøhet 
Fremtredende inkoordinasjon 

Problemer med artikulasjon, fintekniske handlinger 
Oppførsel varierer: livlig/sur/sentimental/apatisk/  
  somnolent/aggressiv. Ofte labilitet.                          

> 1,5   
 
TYDELIG 
PÅVIRKET 

90 % BETYDELIG BERUSEDE 

Tretthet søvn stupor (betydelig svekket bevissthet) 
Hukommelsesproblemer hos de fleste 
Snøvling, desorientering 
 (Død kan forekomme ved kombinasjon av alkohol og 

andre psykoaktive medikamenter/stoffer/rusmidler). 

>3   
OVERSTADIG  
BERUSELSE 

Bevissthetssvekkelse, respirasjonsstans, død kan inntre 
Kvalme, oppkast 
3,6 promille gjennomsnittlig ved fatale tilfeller. 

>5      DØDELIG Død inntrer hos de fleste.                            



Akutt farlighet knyttet til  

• Etanolens toksisitet 

– Respirasjonsdepresjon (død fra ca 3 promille)  

• Død sees ved lavere konsentrasjoner pga: 

• Kvelning på grunn av ufrie luftveier (liggestilling, 

oppkast...) 

• Forfrysning (varmefølelse) 

• Ferdighetssvekkelser  økt ulykkesrisiko 

• Aggresjon, svekkede hemninger (vold) 

 



Metabolisme av alkohol 

 

Ethanol 

Acetaldehyde 

Acetate 

ADH CYP2E1 
Excretion 

ALDH 

Annet 

Kvinner/menn 



Virkningsmekanisme 

• Effekt på transmittorsystemer: 

    - GABA (stimulerer)- som 
benzodiazepiner 

    - NMDA (hemmer) 

• Beruselse, hevet stemningsleie, 
konsentrasjonsvansker, ferdigheter 

• Syn, tale, stødig gange, tretthet 

• Alkoholforgiftning 



Toleranse/Sensitisering 

• MINDRE EFFEKT = TOLERANSE 

 

 

• MER EFFEKT = SENSITISERING 

Mindre toleranse for farlige 
virkninger (lammelse av 

pustesenteret)  
Kombinasjon med andre 

dempende stoffer: FARLIG! 



Akutt og kronisk toleranse 
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Akutte effekter  

• Rus 

• Lever  

• Hjerte: økte nivåer av adrenalin – rask puls 

• Hormoner: hemmer produksjon av testosteron, 

oxytocin (stoppe fødsel), antidiuretisk hormon, 

kortison 



Langtidseffekter - total dødelighet 

Alkoholinntak 

Risiko 

K 

Tommelfingerregel: over 3 enheter/dag-skade 



Virkninger ved gjentatt bruk - 
hjerne 

• Over 100 g per dag: hjerneskade (færre 

hjerneceller), nedsatt intellektuell funksjon 

• B-vitamin 

• Minste mengde som er vist å gi nedsatt 

intellektuell kapasitet: mer enn 3 enheter x 2 per 

uke over tid 



Virkninger ved gjentatt bruk - lever 

• Fettlever: 20-100 g/dag uker-måneder 

• Hepatitt: 20-100/dag g måneder-noen få år 

• Skrumplever: 20-100/dag g flere år. Arrvev, 

nedsatt kapasitet. Ascites, øsofagusvaricer. 

Transplantasjon eneste behandling.  

 

• Forbrenning av alkohol og andre stoffer 

(paracetamol) 

 



Virkninger ved gjentatt bruk-foster 

-Stor sjanse for FAS ved over 

50-100 g per dag 

-25-30 g per dag: lav 

fødselsvekt, lavere intelligens 

(?), ADHD (?) 

-2-3 enheter per uke: Økt 

sjanse for tidlig fødsel, abort. 

Ikke sikre skader på fosteret.  

-All alkohol påvirker 

bevegelse hos fosteret 

 



Virkninger ved gjentatt bruk - 
annet 

• Nedsatt hjerte/kar risiko ved 1 enhet/dag? 

• Kreft: munnhule, strupe, spiserør samt bryst og 

tarm 

 



Er det en sammenheng mellom 
alkohol og hjerte-karsykdom? 
• Svaret er åpenbart «ja» 

• Fører inntak av alkohol til mindre risiko for å utvikle hjerte-

karsykdom? 

• Svaret er sannsynligvis ja 

• Gjelder ischemisk hjertesykdom, ikke rytmeforstyrrelser (eks 

atrieflimmer) 

• Villspor? Fortsatt i sum flere ugunstige effekter av alkohol 

• Råd om moderat alkoholkonsum vil øke konsum hos alle grupper 

• Dose-respons? Ja 

• Biologisk forklaring? Ja: HDL, fibrinogen 

• Observasjons-studier vs eksperimentelle studier 

• Viktigste argument mot: «sick quitters» 

• Effekt av ADH-genotype? 

 



Er det en sammenheng mellom 
alkohol og kreft? 


