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Forord 
Du holder nå den sjette Føre Var-rapporten fra Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus 

Midt) i hånda. Siden høsten 2018 har rapporten gitt oss som jobber på feltet en uvurderlig 

innsikt på hvem, hvor og hvordan rusmidler brukes og selges i vår kommune og til dels landsdel. 

En informasjon som gir oss viktig kunnskap om hvordan utviklingen og trendene er på dette 

feltet. Det gir oss større mulighet til å forebygge uønsket utvikling og ikke minst mulighet til 

utvikle tjenester som brukere av lovlige og ulovlige rusmidler har behov for. En aktiv bruk av 

Føre Var-rapportene vil være et viktig hjelpemiddel i planlegging av nettopp disse kommunale 

og private tjenestene.  

I denne utgaven har KoRus Midt valgt å ha et spesielt fokus på ungdom og deres forhold til rus 

etter ønske fra oss. I takt med utviklingen av stadig nye digitale plattformer ser vi at ungdommer 

forholdsvis enkelt kan skaffe seg det meste av ulovlige rusmidler. Hvor mange som faktisk gjør 

dette? Hvilke rusmidler bruker de? Og hvor mange er det som opplever negative konsekvenser 

av rusbruken? 

Denne utgaven vil også være nyttig lesning for foreldre. De er blant våre viktigste forebyggere, 

men vi ser ofte at kunnskapen hos denne gruppen kunne vært bedre. Innsikt i egne og andres 

barn om holdninger til rus og bruk av rus er viktig for å kunne ha en konstruktiv og ikke 

dømmende dialog med ungdom.  

Jeg håper dere flittig deler rapporten og gjerne går i dialog med ungdommer, foreldre og de 

profesjonelle på rusfeltet. Trondheim kommune har med den nye oppvekststrategien Stein, 

saks, papir et mål om mer innbyggerinvolvering. Sammen skal vi skape en bedre by for alle. 

Føre Var-rapporten er et viktig bidrag til økt kunnskap på et felt som angår oss alle. 

God sommer 

Tor Stinessen  

SLT-Koordinator 

Trondheim kommune 

Fra Føre Var-teamet: 

Å balansere alle kildene vi får inn til å bli noen fornuftige funn som sier noe om russituasjonen 

i Trondheim er alltid en krevende oppgave. Data, både kvalitative og kvantitative må bearbeides 

og tolkes og diskuteres før vi kommer frem til det som presenteres i de halvårlige rapportene 

våre. Vi lærer stadig noe nytt og utvikler oss selv og det materialet vi bruker hver gang.  

En ting er sikkert, vi hadde aldri klart dette uten alle de som bidrar med informasjon til oss, 

enten det er statistikk, svar på spørreskjema eller å stille opp på intervjuer og i ekspertpanel, å 

skaffe informanter, la oss låne et kontor eller rom, eller å tolke og forstå det vi ser. Både 

Trondheim kommune, spesialisthelsetjenesten, privatpersoner og alle de som er listet opp bak 

i rapporten bidrar til dette, og vi er svært takknemlig for det. En ekstra takk sendes til våre 

kollegaer i KoRus vest Bergen som alltid bistår oss når vi trenger hjelp. 

Katrin Øien og Tor Sæther 
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Føre Var Trondheim – Vår 2021 

Hva er Føre Var? 

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt), har på oppdrag fra Helsedirektoratet 

etablert et system for overvåkning av rustrender i Trondheim – Føre Var Trondheim. Systemet 

har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av 

rusmidler i Trondheim. Denne utgaven av Føre Var Trondheim viser tendenser for de siste seks 

månedene (oktober 2020 – mars 2021) sammenlignet med halvåret før (april 2020 – september 

2020). Denne rapporten omhandler dermed situasjonen slik den har vært mens verden, og 

Trondheim, har vært påvirket av pandemien Covid-19. Det er viktig å ta dette i betraktning når 

man ser på endringen i rustrender, da disse i stor grad er påvirket av forhold som tilgjengelighet 

av rusmidler, heller enn preferanse for disse.  

Det samarbeidet vi har etablert med ulike instanser og enkeltpersoner i Trondheim gjør det 

mulig å innhente lokale data om tilgjengelighet og bruk av rusmidler. Denne rapporten 

utarbeides på grunnlag av disse og distribueres til politikere, fagpersoner, forskere og andre 

som er interesserte i eller arbeider med rusproblematikk. Kartleggingen er forankret i 

rådmannens fagstab i Trondheim kommune.  

Hvorfor Føre Var? 

Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelsituasjonen hos enkeltpersoner og instanser, 

men ofte er informasjonen lite organisert og blir isolert der den er. Føre Var innhenter, 

sammenfatter og analyserer slike data. Systemet skal være tidlig ute og formidler siste nytt om 

rusmiddeltrender, for å gi politikere og fagpersoner mulighet til å iverksette effektive og 

evidensbaserte tiltak.   

Våren 2021 gjorde vi en evaluering av Føre Var Trondheim. Dette for å se både på rapportenes 

rekkevidde, om måten det rapporteres på, og hva det rapporteres på, var hensiktsmessig. Vi fikk 

tilbakemeldinger om at den både blir lest og brukt som kunnskapsgrunnlag i kommunen og 

andre relevante aktører med virke i Trondheim. Det var et ønske om mer rapportering rettet mot 

de ulike grupperingene/miljøene, da med særlig fokus på ungdom. Vi vil derfor øke fokuset på 

de tre grupperingene – Det generelle samfunn, Uteliv og Risiko/etablert miljø i rapporteringen 

fremover. Vi vil også denne gang ha et spesialfokus på ungdom på forespørsel fra Trondheim 

kommune.  

Framgangsmåte  

Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder, som bidrar til å gi et 

pålitelig bilde av rusmiddelbruken i kommunen der metodikken brukes (Mounteney, 2009).  

Kildene som benyttes i Trondheim er: 

 23 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter,

behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner, politi, tolletat og sykehus. I tillegg mottar vi

noen statistikker som ikke brukes inn i hovedanalysene, men som vi benytter for å

belyse endringer.

 Fire interessekilder som inkluderer internettside, lokalaviser og søkemotor. Det er

også noen relevante kilder som gjennomgås kvalitativt.

 Spørreskjema til et trendpanel.
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Vi har en ny interessekildekilde i denne rapporten, avisa Nidaros. Denne ble startet i 2020 og 

vi har dermed nå mulighet til å også bruke dem som kilde når vi vurderer interesse for ulike 

rusmidler i Trondheim fremover.  

Tallene fra disse kildene går så gjennom en rekke utregningsprosesser, slik at de får 

sammenlignbare forholdstall som da indikerer om det har vært økning eller nedgang fra kildene, 

og til slutt for de ulike rusmidlene/medikamentene siden forrige innsamlingsperiode. Mer 

detaljer om disse prosessene ligger i appendiks A. I appendiks B belyser vi noen metodiske 

begrensninger, og i appendiks C ligger en oversikt over de datakildene som benyttes. Vi 

anbefaler å særlig se på oversikten over datakildene før man leser rapporten.  

Bildet av tendenser for rusbruk i Trondheim, som presenteres i denne rapporten, er basert på 

kilder som vist i illustrasjonen:

Føre Var - kilder vår 2021 

Litt om trendpanel 

I denne rapporten har 25 personer/informanter/instanser bidratt i et anonymisert trendpanel, der 

alle er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertkunnskap om rusmiddelbruk i Trondheim, eller ut i 

fra sin stilling/posisjon ser eller hører om det som brukes. Informantene besvarer et 

spørreskjema hver sjette måned. De fleste har vært med i de tidligere rapportene, mens noen er 

nye og noen fra de forrige deltok ikke denne gangen.  Informantene deles inn i hovedgruppene 

«Det generelle samfunn», «Utelivet» og «Risiko/etablert miljø». Panelet er bredt sammensatt 

og består av fagfolk, rusmiddelbrukere, og personer med god kjennskap til ulike utelivs- og 

ungdomskulturer, som ansatte i utelivsbransjen, og fra spesialisthelsetjenestene. Som i høst er 

det i denne rapporten også nesten ingen informanter knyttet til «Uteliv». Dette er en av de 

virksomhetene som har lidd hardest under pandemien Covid-19, og tilbakemeldingene er at det 

har vært liten eller ingen aktivitet. Mer om dette i kommentardelen.  

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

 Illustrasjoner av tendenser. Her brukes en samlet skår, endring (aggregert

differanse1), som gir en indikator på den totale endringen.

 Tendenser for de siste seks månedene, som dekker tidsrommet 1. oktober 2020 – 31.

mars 2021.  Disse blir forklart ved at endringen (den aggregerte differansen) deles

opp i bruk-, tilgjengelighet- og interesseindikatorer. Tallene for alkohol er et unntak

her, hvor vi sammenligner sommer mot sommer og vinter mot vinter for å unngå

endringer som ligger til normale sesongvariasjoner.

 Beskrivelse av endringer som de ulike kildene har rapportert den siste perioden,

sammenlignet med perioden før der dette har vært mulig.

Data fra det siste halvåret 1. oktober 2020 – 31. mars 2021, sammenlignes i hovedsak med data 

fra forrige halvårsperiode som var, 1. april 2020 – 30. september 2020. Samtidig er det kjent at 

salg av alkohol varierer avhengig av sesong, og Føre Var sammenligner derfor slike data, som 

de for alkohol, med tilsvarende periode året før (oktober – mars mot oktober – mars, og april – 

september mot april – september). Dette gjelder i hovedsak de statistiske kildene.   

I denne rapporten har vi også et spesialfokus på rusbruk blant ungdom. Vi har gjennomført 

intervjuer med ungdommer og voksne som jobber tett på ungdommer, samt gjennomgått 

besvarelser i Trendpanelet av de som jobber tett opp mot ungdom. Funnene fra dette 

spesialfokuset presenteres fra side 28 og utover.  

Rapportens oppbygging og innhold 

I rapporten inkluderes bare de funnene som vi mener vi har innhentet nok data på, både 

kvalitativt og kvantitativt, til å si noe om. Vi har tatt bort noen rusmidler/medikamenter hvor vi 

ikke syns vi har godt nok grunnlag til å si noe konkret om deres utvikling. I denne rapporten 

har vi kortet ned ytterligere da vi heller vil vie plass til spesialfokuset. Det rapporteres på de 

ulike gruppene alkohol, hallusinogene rusmidler, sentralstimulerende midler, opioider, 

benzodiasepiner og andre medikamenter og syntetiske stoffer, med rapportering på tilhørende 

rus- og legemidler i hver kategori. Det presenteres også andre relevante statistikker.  

Manual – Føre Var: Kartlegging av rustrender 
I 2007 ble det utarbeidet en manual, «Føre Var: Kartlegging av rustrender» (Lervåg & 

Mounteney, 2007), rettet til fagfolk som ønsker å etablere et system for å overvåke lokale 

rustrender. KoRus vest Bergen tilbyr opplæring i bruk av metoden. For mer informasjon, 

kontakt: Else Kristin Utne Berg: else.kristin.utne.berg@helse-bergen.no  

1 Se appendiks 1, side 38 

mailto:else.kristin.utne.berg@helse-bergen.no
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KOMMENTARER VÅR 2021 

I denne rapporten presenteres funn fra den sjette Føre Var-kartleggingen i Trondheim. I likhet 

med den forrige kartleggingen har Covid-19 ligget som et bakteppe og påvirket mye av 

samfunnet, inkludert rusfeltet. Vi har valgt å presentere færre rusmiddelspesifikke funn enn vi 

vanligvis gjør. Dette er fordi vi har med et spesialfokus om rusbruk blant ungdom i slutten av 

rapporten. Her har vi benyttet oss av statistikk, intervjuer og ekstra analyser av trendpanel for 

å belyse dette temaet. Vi presenterer derfor de fire rusmidlene vi har hovedfunn på, nemlig 

anabole virkestoffer, cannabis, heroin og Xanor/Xanax, i tillegg til alkohol, ecstasy/MDMA og 

kokain. De siste er enten på grunn av særlig allmenn interesse, eller fordi det er spesielle 

tendenser for disse som vi mener bør trekkes frem. 

Vi har i liten grad lyktes med å få med representanter fra utelivet til å bidra inn i kartleggingen. 

Dette er rett og slett fordi de sier de ikke har noe grunnlag for å si noe om rusbruk da de omtrent 

ikke har hatt aktivitet i det siste året.  

Aktiviteten i utelivet vil jo gjenspeile seg i særlig de alkoholtallene som vi sitter på. I tillegg til 

et tidvis nedstengt uteliv, eller i det minste begrenset åpenhet, så har forhold som karantene og 

oppfordringer om å unngå sosiale sammenkomster begrenset manges muligheter for å være 

sosiale, hvor alkohol ofte benyttes. Grensene har stort sett vært stengt for allmenn reiseaktivitet 

med karantenehotell for de som ikke er på såkalte nødvendige reiser. Siden vi sammenligner 

alkoholtallene sesong mot sesong er det særlig i denne rapporten at vi ser de store endringene 

som følge av pandemien, blant annet en sterk nedgang i tollbeslag av alkohol og økt salg av 

alkoholholdig drikke hos Vinmonopolet og i butikk, noe som også bekreftes av Statistisk 

sentralbyrå2. 

Det ser imidlertid ut til at det har gått mot en mer normalisering av aktiviteten i ulike tjenester 

knyttet til rusfeltet. Få i Trendpanelet pekte på endringer som følge av pandemien i 

tjenestetilbudet. Det kan være at de kjører mer normale tilbud med smittevern i fokus, men 

kanskje også en normalisering av tilpassede tjenester, som bruk av digitale plattformer.  

Det er jo ikke bare i Norge det har vært pandemi, og bruk av illegale rusmidler i Norge påvirkes 

både av det som skjer ellers i Europa og verden for øvrig da lite produseres her til lands. I 

skrivende stund har media oppslag om aksjoner mot kriminelle nettverk over hele verden som 

blant annet distribuerer narkotika3, hvor også personer i Norge er pågrepet. I begynnelsen av 

2021 ble det gjort enorme kokainbeslag4 i Europa. Noe av dette ville nok normalt sett funnet 

veien til det Norske markedet i løpet av våren/sommeren, og vil kanskje vise seg i en lavere 

tilgjengelighet i neste rapport. Tolletaten opplyser at det er tungtransporten som er vanligste 

smuglervei, gjerne uten at sjåføren er klar over hva som er med i bilen over grensa.  

Her til lands fikk politiet i mars 2020 instrukser5 om å ikke prioritere saker som bruk og 

besittelse av mindre mengder narkotika. I Kripos sin statistikk6 knyttet til narkotika for 2020 

var det en nedgang i saker på 5% fra 2019 til 2020. 

2 https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-

maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1  
3 https://www.nrk.no/norge/sju-personar-gripne-i-noreg-i-internasjonal-operasjon-1.15527681  
4 https://www.aftenposten.no/verden/i/X8dr7o/tidenes-stoerste-kokainbeslag-i-europa  
5 https://www.riksadvokaten.no/document/midlertidige-direktiver-for-straffesaksbehandlingen/  
6 https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/narkotika/narkotikastatistikk-2020.pdf 

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1
https://www.nrk.no/norge/sju-personar-gripne-i-noreg-i-internasjonal-operasjon-1.15527681
https://www.aftenposten.no/verden/i/X8dr7o/tidenes-stoerste-kokainbeslag-i-europa
https://www.riksadvokaten.no/document/midlertidige-direktiver-for-straffesaksbehandlingen/
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/narkotika/narkotikastatistikk-2020.pdf
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Hovedfunnene i denne rapporten er knyttet til økt tilgjengelighet av anabole virkestoffer, økt 

bruk av cannabis, økt tilgjengelighet av heroin og nedgang for Xanor/Xanax.  

Tolletaten hadde sterk økning i mengde beslaglagte anabole virkestoffer. Interessekildene viste 

en økning i antall treff/søk. Likevel kom det ikke frem noen endring i bruk. Vi har imidlertid få 

kilder på bruk. En grunn er at dette ikke analyseres for ved Laboratoriemedisinsk klinikk ved 

St. Olavs hospital HF. Det er heller ikke inkludert slike på tallene vi får på påviste stoffer hos 

ruspåvirkede sjåfører fra Oslo universitetssykehus HF (OUS). I tillegg har vi mistet en viktig 

kilde i Trendpanelet som hadde innsikt i dette miljøet. Dermed mangler vi et godt grunnlag for 

å si noe om bruken av disse. Med tanke på at treningssentre har vært stengt i lange perioder kan 

det være flere ser på mulighetene for å bruke slike, og siden det ser ut til å være en økt 

tilgjengelighet, er det mulig det også er en økt bruk som vi dessverre ikke får fanget opp. Vi tok 

kontakt med Antidoping Norge, som dessverre ikke har noen gode statistikker for Trondheim 

eller bruk utenfor organisert idrett. En grunn er at kontroller ved ordinære treningssentre er 

sjeldne fordi sentrene selv må bestille og betale for disse. Det betyr at de nok vil ha ganske 

sterke mistanker mot enkeltpersoner ved sentrene før de gjør det. De har en chat-tjeneste som 

de fører noe statistikk fra. Dessverre er heller ikke denne registrert med geografisk 

oppholdssted. Selv om de hadde en total nedgang i antall henvendelser fra 2019 til 2020 via 

denne, har andelen som vurderer egen bruk økt, og kroppsfokus er et stadig tema. Endring i 

markedsføringen av denne tjenesten kan også være noe av grunnen til dette. Det er i hovedsak 

gutter som tak kontakt med tjenesten. Vi har fremdeles ikke noen gode svar på om bruken av 

anabole virkestoffer i Trondheim har økt, men med tanke på at det ser ut til å være både økt 

tilgjengelighet og interesse for bruk av slike preparater er det noe å være observant på.  

Det andre hovedfunnet er at det har vært økt bruk av cannabis. I forrige periode var det en 

nedgang i tilgjengelighet på cannabis. Da var det nok mindre cannabis på markedet grunnet 

Covid-19 og det var vanskeligere å få smuglet cannabis fra opprinnelsesland til Norge.  

Markedet for cannabis ser ut til å ha stabilisert seg igjen i løpet av høsten 2020. Både OUS og 

Laboratoriemedisinsk klinikk hadde en økning i positive prøver på cannabis. Fengslet hadde 

også om en økning i positive urinprøver på cannabis blant de innsatte, men dette er små tall 

(<5). Avrusingsavdelingen ved Lade behandlingssenter hadde en sterk økning i antall pasienter 

med F12-diagnoser (Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av 

cannabinoider), og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin hadde en sterk nedgang i antall 

pasienter med F12-diagnoser. Trendpanelet melder om en økning i bruk og tilgjengelighet på 

cannabis siste halvår. Alle i Trendpanelet rapporterer om at de kjenner til at det har vært brukt 

cannabis siste halvår, og de fleste i Trendpanelet melder om en økning i bruk. Når vi setter 

sammen disse tallene viser de økt bruk av cannabis dette halvåret sammenlignet med forrige 

periode. Tolletaten hadde en nedgang i både antall og mengde beslag, noe som nok har 

sammenheng med at det har vært færre reiser til og fra utlandet grunnet koronarestreksjoner. 

Cannabis kommer i hovedsak inn i landet sammen med andre vareleveranser med tungtrafikk 

nå som det så å si ikke er persontrafikk mellom Norge og andre land. Det er imidlertid en økning 

i antallet fortollinger av medisinsk cannabis. Norske statsborgere kan dra til leger i Nederland 

og få resept på og hente ut medisinsk cannabis og ta med seg dette tilbake til Norge. Antallet 

fortollinger i Norge i begynnelsen av 2020 økte fra 5-6 i uka med et gjennomsnitt på 600g, til 

6kg fortollet fordelt på 36 personer i en av ukene i juni. Det er ikke utenkelig at noe av dette 

kan lekke ut på markedet. Trendpanelet meldte om økt tilgjengelighet for cannabis. Det er også 

signaler på økt hjemmedyrking av cannabis, men vi vet ikke utstrekningen av dette. I denne 

rapporten har vi spesialfokus på ungdom. Også ungdom forteller at cannabis er det illegale 

rusmidlet som brukes mest i deres aldersgruppe. Selv om majoriteten av ungdom ikke bruker 
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cannabis, så er det ting som tyder på at flere ungdommer er villig til å prøve cannabis nå enn 

det var for noen få år siden.  

Vi fant også en økt tilgjengelighet for heroin for denne perioden, sammenlignet med forrige 

periode. Tolletaten hadde økning i beslag for både bosatte i Trondheim og Trøndelag. Kripos 

hadde også en økning. Det var også en økning av treff på heroin hos Adresseavisen og 

Rustelefonen. Som for anabole virkestoffer har vi lite statistiske kilder på bruk, kun 

Laboratoriemedisinsk klinikk. For å finne heroinmetabolitter i urinprøver må man imidlertid ta 

disse prøvene ganske kort tid etter inntak, rundt seks timer. Dermed har vi svært få positive 

prøvesvar. Flere i Trendpanelet representerer Risiko/etablert miljø, enten som fagpersoner som 

jobber i tjenester rettet mot denne gruppen, eller som brukere. Samlet ble det ikke rapportert 

om endring i heroinbruk, men tre av brukerrepresentantene meldte om en økning i bruk. Det 

ble delt ut mindre kanyler i perioden sammenlignet med forrige periode, men disse brukes nok 

ikke bare til heroin. Det ble delt ut like mye røykefolie som i forrige periode. Antallet overdoser 

Helse- og overdoseteamet kjenner til sank fra 29 i forrige periode til 19 i denne perioden. De 

kjenner ikke til noen overdosedødsfall i denne perioden (her kan det være mørketall som for 

eksempel avdekkes på annet vis). Det ble delt ut betraktelig færre nesesprayer med Nalokson 

(motgift ved opiatoverdoser), under halvparten så mange som i perioden før. Dette kan 

imidlertid skyldes at dekningen er god i utgangspunktet. Det var også færre påfyll enn i perioden 

før. Dersom det er tilfelle at det er økt bruk som ikke fanges godt nok opp av våre kilder, så er 

det i alle fall positivt at det ikke ser ut til å få dødelige utfall.  

Vi fant også en nedgang for Xanor/Xanax. Det var en nedgang i bruk og tilgjengelighet, men 

noe økning i interesse. Her er det diskrepans mellom det statistikkene på bruk viser og det som 

Trendpanelet rapporterer. Det er en nedgang i antall positive prøver fra OUS (ruspåvirkede 

sjåfører) og Laboratoriemedisinsk klinikk. Hvis vi derimot ser på prosentandel av antall 

rekvirerte prøver ved Laboratoriemedisinsk senter er det derimot liten forskjell i antallet 

positive mellom de to periodene vi nå sammenligner, ca 7% i den første perioden og 5,4% i 

denne. Vi har ikke tall for å gjøre denne sammenligningen med OUS-resultatene. Apoteksalget 

har også gått ned mellom periodene, men de falske tablettene fanges ikke opp der, og det er 

både falske og ekte i omløp. Trendpanelet melder imidlertid om en økning i bruk, åtte av 13 fra 

de som rapporterer på gruppen Risiko/etablert miljø. Det har vært en sterk økning i søk på disse 

på Google, og økning i henvendelser til Rustelefonen. Xanor/Xanax ble oppgitt oftest i 

kombinasjon med opiater og/eller alkohol, men kombineres også med cannabis og amfetamin. 

I forrige rapport viste vi svarene fra en spørreundersøkelse vi gjennomførte blant rusbrukere i 

Risiko/etablert miljø, og Xanor/Xanax var det som oftest ble nevnt i kombinasjon med andre 

rusmidler, noe som kan indikere at det er et ettertraktet medikament i rusmiljøet.  

Det som er særlig interessant med alkoholtallene også denne gangen får se effektene av 

pandemien Covid-19 mot hvordan det var før pandemien. Vi sammenligner jo alkohol sesong 

mot sesong, altså sommer mot sommer og vinter mot vinter da det er særlige sesongvariasjoner 

knyttet til alkoholbruk. Det betyr at de statistikkene som vises her er en sammenligning av bruk 

og tilgjengelighet av alkohol før og etter pandemien. Selv om det var nedgang i positive prøver 

hos både Laboratoriemedisinsk klinikk og OUS ble det totalt noe økning i bruk. Denne 

nedgangen i prøvesvar handler nok heller om nedstenging av samfunnet enn en faktisk nedgang 

i bruk, det er færre grunner til å sette seg i bilen når alle skal holde seg hjemme, og dermed 

muligens mindre kjøring med promille. Samtidig kan det være lettere å bli plukket ut i kontroller 

med færre biler på veiene. Det var en økning i salget av alkoholholdige drikkevarer fra både 

Vinmonopolet og i Bunnprisbutikkene i Trondheim. Det var imidlertid ingen endring i salget 

fra bryggeriet Ringnes AS, men dette kan være fordi disse tallene også inneholder salg til 
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utelivet, som jo var nedstengt eller hadde begrensede handlingsrom vinteren 2020-2021, 

sammenlignet med vinteren 2019-2020. Salgsøkningen7 til Vinmonopolet og Bunnpris betyr 

derimot ikke nødvendigvis mer drikking, da salgsøkningen også er en følge av stengte 

landegrenser som har begrenset grensehandel og taxfree og dermed ført til mer lokal handel. 

Effekten av de stengte landegrensene ser vi særlig på tallene fra Tollvesenet. Endringen er ikke 

så stor for bosatte i Trondheim, det er nedgang i antall beslag, men økning i mengde beslaglagt. 

For personer bosatt i Trøndelag for øvrig er det ingen endring i antall beslag, og også her er det 

en økning i mengde. Det er derimot en sterk nedgang i både antall og mengde beslaglagt i 

Trøndelag på personer uten bostedsadresse her, antageligvis fordi dette er mer organisert 

smugling. Det har jo vært flere kontroller ved grenseovergangene i løpet av pandemien enn før 

for å forhindre smittespredning, noe som muligens har gjort at mistenkelige transporter har vært 

mer utsatt for kontroller. En undersøkelse8 publisert i oktober 2020 om alkoholbruk viste at det 

ikke er grunn til å tro at pandemien har ført til mer drikking. En studie gjort i Bergen viste at 

13% rapporterte økt alkoholkonsum, og faktorer som spilte inn var økonomiske bekymringer, 

å være i karantene, samt det å studere eller arbeide hjemmefra (Alpers et al., 2021). Det var 

imidlertid noen som drakk mindre også, særlig blant de yngre aldersgruppene. Så det ser ut til 

at alkoholkonsumet påvirkes av en del faktorer, og det er i alle fall ikke en entydig tendens for 

hele befolkningen.  

For kokain fant vi en total økning (aggregert differanse/endring: 9). Det var økning i positive 

prøver hos Laboratoriemedisinsk klinikk, men nedgang hos OUS. Det var ingen endring i 

innleggelser, men det som gjør at vi velger å trekke frem kokain i denne rapporten er at 

Trendpanelet melder om økt bruk. Her er det verdt å bemerke igjen at vi så å si ikke har 

besvarelser fra personer tilknyttet utelivet. Kokainbruken hadde en sterk nedgang i forrige 

periode, men ser altså ut til å ha tatt seg noe opp igjen, til tross for at utelivet langt ifra har gått 

tilbake til normalen. Rustelefonen hadde også økning i henvendelser om kokain.  

Også for ecstasy/MDMA melder Trendpanelet om økt bruk, og også om økt tilgjengelighet. 

Her var det også en økning i antallet positive prøver hos Laboratoriemedisinsk klinikk, men 

ikke hos OUS. Fem av åtte i Trendpanelet fra det generelle samfunnet som kjente til bruk, 

meldte om en økning i bruken. Toll hadde nedgang i beslag, men Kripos hadde økning, og som 

nevnt meldte Trendpanelet om en økning i tilgjengelighet, så selv om det totalt sett er en 

nedgang i tilgjengelighet for perioden er det viktig å ta i betraktning at kildene spriker en del 

her.  

7 Se nyhetssak om endring i salgstall for første kvartal i 2021 sammenlignet med i 2020: 

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-

maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1  
8 https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-3-drikker-alkohol-hver-uke  

https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/rekordhoey-alkoholomsetning-i-aarets-tre-foerste-maaneder.qPUjUTc2K?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row3_pos1
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-3-drikker-alkohol-hver-uke
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RUSSPESIFIKKE FUNN 

Rusmidlene som det rapporteres om i Føre Var er sortert i hovedgrupper: 

Alkohol, Hallusinogene rusmidler – som inkluderer cannabis, syntetisk cannabis, LSD og 

fleinsopp, Sentralstimulerende midler – som inkluderer amfetaminer, kokain og ecstasy 

(MDMA), Opioider – som inkluderer heroin, metadon, buprenorfin (Subutex®9, Buprenorfin®, 

Suboxone®, Temgesic®
) og morfin (Dolcontin®

), Benzodiazepiner (Rohypnol®, Xanor®, 

Valium®
, Vival®, Stesolid® og Rivotril®

).  Andre medikamenter og syntetiske stoffer –  som 

anabole virkestoffer, GHB/GBL og pregabalin (Lyrica®
). 

Alkohol 
Alkohol er sosialt akseptert i de fleste miljøer, og vanlig å bruke. Effekten er hovedsakelig 

dempende/sløvende og demper sentralnervesystemet, men lavt inntak kan også virke 

oppkvikkende (Rustelefonen, 2019). Økende promille kan gjøre en ustø, trøtt og sløv. Svært 

høy promille kan lamme pustesenteret og være dødelig (Helsedirektoratet, 2019). Hjernecellene 

og signaloverføringen påvirkes av alkohol på forskjellige måter. Avhengig av promillenivået 

kan man oppleve å bli lettpåvirkelig, kritikkløs, risikovillig, få dårlig balanse, snøvlete tale og 

dårlig kroppskontroll/bevegelse. Kvalme og svikt i hukommelsen er også vanlig. Risikoen for 

å dø er særlig tilstede ved blanding av alkohol og beroligende og/eller smertestillende 

medikamenter. 

Alkohol har en del sesongvariasjoner. Det drikkes generelt mer på sommeren, slik at ideelt sett 

skulle man sammenlignet sommer mot sommer og vinter mot vinter. Vi har innhentet 

statistikker fra tilsvarende periode 2019/2020 der det har vært mulig. Dermed vil statistikken 

som kommer frem i denne rapporten knyttet til alkohol være en sammenligning med tallene før 

pandemien brøt ut i mars 2020. Det er særlig beslagstall og salgstall som vil være påvirket av 

dette. Trendpanelet rapporterer sammenlignet med forrige rapportperiode.  

Pandemien med Covid-19 Har fortsatt å prege samfunnet i denne perioden, slik det gjorde i 

forrige. Siden det har vært redusert reiseaktivitet og dermed grense- og taxfreehandel i begge 

periodene, er nok tallene for omsetning noe bedre sammenlignbare enn sist, da man ikke i 

utgangspunktet hadde oversikt over hvor mye grense- og taxfreehandel utgjorde. Men 

samfunnet har vært mye nedstengt og det har vært mye restriksjoner, særlig knyttet til uteliv. 

Dette har naturligvis påvirket salg av alkohol. Utelivsbransjen er lite representert i Trendpanelet 

grunnet lite eller ingen aktivitet.  

9 Medikamenter med registrerte preparatnavn blir kun markert med ® innledningsvis i rapporten. 
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Figur 1: Alkohol - tendens V18-V21 

Alkohol har hatt en økning i bruk, nedgang i tilgjengelighet, og ingen endring i interesse siste 

halvår (tabell 1). 

Tabell 1: Alkohol – oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK 6 
TILGJENGELIGHET -15
INTERESSE 2 

ENDRING (aggregert differanse) -7

Oslo Universitetssykehus (OUS) hadde ingen endring i antall ruspåvirkede sjåfører hvor det ble 

påvist alkoholbruk. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde en nedgang i antall positive prøver på 

alkohol, sammenlignet med samme periode i fjor. Medisinsk klinikk hadde ingen endring i 

antall innleggelser med F-10 diagnoser (Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes 

bruk av alkohol). Avrusingsavdelingen hadde heller ingen endring i antall innleggelser med 

diagnosen, men Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin hadde en nedgang i antall pasienter 

med diagnosen. Vinmonopolet og Bunnpris hadde en sterk økning i alkoholsalget, mens 

Ringnes AS en nedgang i salget sammenlignet med samme periode i fjor. Trendpanelet 

rapporterte om ingen endring i bruk sammenlignet med forrige periode.  

Tolletaten hadde en nedgang i antall og sterk nedgang i mengde beslag av alkohol på bosatte i 

Trondheim og for øvrige bosatte i Trøndelag. Det var ingen endring i antall beslag for øvrig i 

Trøndelag på personer som ikke har bostedsadresse her, men nedgang i mengde beslaglagt på 

disse. Fengselet hadde sterk økning i mengde beslaglagt alkohol. Trendpanelet oppga ingen 

endring i tilgjengelighet av alkohol siden forrige periode. 

Rustelefonen hadde ingen endring i antall henvendelser om alkoholbruk sammenlignet med 

forrige periode. Adresseavisen hadde økning i antall treff på alkohol, mens det var nedgang i 
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antall treff i Google trends. Nidaros hadde en sterk økning i benevnelse av alkohol. Samlet gir 

dette en stabil tendens i interesse for alkohol. 

Alkohol var det rusmidlet som flest ganger ble oppgitt i kombinasjon med andre rusmidler. 

Alkohol kombineres med stort sett alt av rusmidler, både sentraldempende, sentralstimulerende 

og hallusinogene rusmidler. Mest oppgitt var kombinasjon med cannabis og MDMA Men også 

amfetamin, kokain og benzodiazepiner ble nevnt flere ganger. Kombinasjoner med heroin, 

Dolcontin,, Suboxone, Metadon, Xanor/Xanax,, Pinex Forte, GHB og Lyrica ble nevnt. 

Slanguttrykk for alkohol som ble nevnt var pilse, alk, børst, og bekke. 

Alkohol var det rusmidlet som flest i Trendpanelet mener gir mest helserelaterte og sosiale 

konsekvenser. Konsekvenser av alkoholbruk oppgitt av Trendpanelet var at man pådro seg 

fysiske skader som krever legebehandling. Alkoholrus øker faren for å bli utsatt for vold eller 

seksuelle overgrep. Fare for alkoholintox er også noe som nevnes. Man kan også pådra seg 

leverskader og nyresvikt grunnet mye alkoholbruk. Angst og depresjon er eksempler på 

psykiske skader grunnet alkoholbruk. Alkohol kan også føre til sosiale konsekvenser som tap 

av førerkort, dårligere relasjoner til familie og venner og dårligere økonomi. Alkohol senker 

også terskel for å prøve andre rusmidler følge Trendpanelet.  
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Hallusinogene rusmidler 
(cannabis, syntetiske cannabinoider, LSD, fleinsopp) 

Hallusinogene rusmidler er en samlebetegnelse på rusmidler som fremkaller psykoseliknende 

bevissthetsforandringer når de påvirker hjernen (Mørland, 2017). De kan også føre til 

forstyrrelser av sanseoppfattelsen og føre til illusjoner og hallusinasjoner. De mest brukte 

hallusinogenene er meskalin (finnes i meksikanske kaktusarter), psilocybin (finnes i fleinsopp), 

og lysergsyredietylamid (LSD, syntetisk, men kan også fremstilles fra enkelte sopper).   

Cannabis 
Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa og er det mest brukte 

illegale rusmidlet i Norge og resten av den vestlige verden (Rustelefonen, 2020).  Det viktigste 

aktive virkestoffet er Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og er det som gir ruseffekt. Bruk av 

cannabis kan føre til følelse av oppstemthet/letthet, og tidsbegrep og virkelighetsoppfatning kan 

endres (Dietrichs & Bramnes, 2018). Bruk kan også føre til angstanfall, hallusinasjoner, 

nedsatte motoriske og kognitive evner. Ved kronisk bruk kan man utvikle toleranse for 

effektene og abstinenser dersom inntak reduseres eller stoppes. Vedvarende bruk øker også 

risikoen for fysiske og psykiske skader.  

Figur 2: Cannabis - tendens V18-V21 

I perioden oktober 2020 – mars 2021 var det sterk økning i bruk av cannabis, sterk nedgang i 

tilgjengelighet og ingen endring i interesse, sammenlignet med forrige periode (tabell 2). Samlet 

sett gir dette noe økende tendens for cannabis siden forrige periode. 
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Tabell 2: Cannabis -  endring oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK   15 
TILGJENGELIGHET -12
INTERESSE 2 

ENDRING (aggregert differanse) 5 

Det var en økning i antall positive prøver på cannabis hos ruspåvirkede sjåfører analysert ved 

OUS for denne perioden. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde en sterk økning i antall positive 

prøver. Dette må ses i sammenheng med den lave aktiviteten i forrige periode. Det var også en 

økning positive prøver fra fengselet, men få (<5). Medisinsk klinikk hadde økning i antall 

innleggelser med F12-diagnoser (Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av 

cannabinoider) sammenlignet med forrige periode, men hadde få innleggelser for begge 

periodene (<5). Avrusingsavdelingen ved LBS hadde sterk økning i antall innleggelser med 

diagnosen F12, mens Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin hadde en sterk nedgang i 

pasienter med diagnosen. Det var ingen endring i apoteksalget av produkter med cannabis. 

Trendpanelet rapporterte økning i bruk, særlig i gruppa «Risiko/etablert miljø». Samlet ga dette 

en sterk økning for bruk av cannabis for perioden, sammenlignet med forrige periode. 

Tolletaten hadde stort sett nedgang i beslag av cannabis i perioden. De hadde en nedgang i 

antall og sterk nedgang i mengde beslag på personer bosatt i Trondheim. For personer bosatt i 

Trøndelag hadde de en sterk nedgang i både antall og mengde beslaglagt. For beslag i Trøndelag 

på ikke-bosatte var det ingen endring i antall beslag, men sterk nedgang i mengde. Kripos hadde 

økning i antall beslag, og sterk økning i mengde beslaglagt. Fengslet hadde ingen endring i 

mengde funn, og det ene de hadde var meget beskjedent.  Trendpanelet rapporterte økning i 

tilgjengelighet av cannabis. Samlet ga dette en tendens til nedgang i tilgjengelighet for cannabis, 

sammenlignet med forrige periode. 

Adresseavisen hadde ingen endring i antall saker hvor cannabis ble nevnt, mens Nidaros hadde 

en nedgang. Rustelefonen hadde sterk økning i antall treff/artikler om cannabis. For Google 

trends var det nedgang i treff siden forrige periode. Samlet ga dette en stabil tendens i interesse 

for cannabis, sammenlignet med forrige periode.  

Cannabis ble mest nevnt kombinert med alkohol, men også kombinasjon med amfetamin og 

MDMA ble nevnt flere ganger. Det ble også nevnt i kombinasjon med kokain, heroin, LAR-

medikamenter, Dolcontin, og flere typer benzodiazepiner. Vanligste slanguttrykk som ble 

oppgitt var; grønt, brunt, rev, banan, joint og weed. Andre slanguttrykk som ble nevnt var 

gress, bong, tjall, røykings, mornings, nattings, hasj, cannabis, edibels, spisbart, næs, urge, 

røyk, jazztobakk, spliff, shit, hund, tider, beis, tjukk, bøtte, Petterøes 10 og keef.  De fleste 

oppgir en pris på cannabis (hasj / marihuana) mellom 200 og 300kr per gram. Priser som 

oppgis varierer mellom 100 og 400kr per gram. Konsekvenser av cannabisbruk som ble nevnt 

av Trendpanelet er psykose, angst, depresjon, dårlig sosial fungering og dårlige relasjoner. 

Cannabisbruk kan også føre til nedsatt konsentrasjon   og tiltaksløshet, noe som kan gjøre det 

vanskelig å fungere i skole og jobb. Cannabisbruk kan også gi folk økonomiske problemer og 

føre til kriminalitet, ifølge Trendpanelet. Vanligste inntaksmåte av cannabis var røyking. 

Svelging ble også nevnt som inntaksmåte av flere. 
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Sentralstimulerende rusmidler 
(amfetamin, metamfetamin, kokain, ecstasy/MDMA) 

Sentralstimulerende rusmidler (psykostimulantia) stimulerer psykiske funksjoner og demper 

tretthet, tørst og sultfølelse (Mørland & Dietrichs, 2019).  Disse virker gjennom å øke mengden 

transmittorstoffer i sentralnervesystemets synapser. Effektene er økt våkenhet, selvfølelse, 

nedsatt appetitt, hevet stemningsleie og kritikkløshet. Også det sympatiske nervesystemet 

påvirkes, og effektene av dette er økt blodtrykk og puls. Andre effekter som kan opptre er 

angstanfall, irritabilitet, paranoiditet og hallusinasjoner.  

Kokain 
Kokain utvinnes fra bladene på kokabusken (Mørland & Dietrichs, 2018). Kokain øker nivået 

av katekolaminer og serotonin innenfor og utenfor sentralnervesystemet. Dette gir effekter som 

økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt, hevet stemningsleie, intens lykkefølelse, 

kritikkløshet, samt fysiske virkninger som rask puls, blodtrykksstigning og temperaturøkning. 

Rusen er kortvarig (mellom en halvtime og opp til noen få timer). 

Figur 3: Kokain - tendens V18-V21 

Det var noe økning i bruk og tilgjengelighet av kokain i perioden oktober 2020 – mars 2021, 

sammenlignet med perioden før. Interessen for kokain var stabil for perioden. Totalt ga dette 

en økning for kokain (tabell 3).  

Tabell 3: Kokain – oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK 4 
TILGJENGELIGHET 4 
INTERESSE 1 

ENDRING (aggregert differanse) 9 
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Det var en sterk nedgang i antall positive prøveresultater for kokain fra OUS, men 

Laboratoriemedisinsk klinikk hadde en sterk økning, sammenlignet med forrige periode. 

Medisinsk klinikk hadde ingen endring i innleggelser med F14-diagnose (Psykiske lidelser og 

atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain), men få (<5). Klinikk for rus- og 

avhengighetsmedisin hadde ingen endring i innleggelser med F14-dagnoser, også her var det få 

(<5). Trendpanelet rapporterte om en økning i bruk. 15 hadde kjennskap til kokainbruk i denne 

perioden. 

Tolletaten hadde ingen endring i antall og mengde beslag for personer bosatt i Trondheim. Det 

var, i likhet med forrige periode, ingen beslag i Trøndelag for øvrig. Kripos hadde ingen endring 

i antall beslag, men sterk økning i mengde beslaglagt kokain. Trendpanelet rapporterte om 

ingen endring i tilgjengelighet. 

Rustelefonen hadde sterk økning i antall treff på kokain sammenlignet med perioden før. 

Adresseavisen hadde ingen endring i antall treff, mens Nidaros hadde en nedgang. Google 

trends hadde en sterk nedgang i antall treff. Samlet sett var interessen for kokain stabil mellom 

de to periodene. 

Kokain ble nevnt i kombinasjon med alkohol og cannabis flest ganger. Prisen på kokain er 

oppgitt til å variere mellom 1000 – 1500 kr per gram. Slanguttrykk på kokain som er nevnt er 

cola, coca, snø og liner.  Konsekvenser av kokainbruk som ble nevnt var Kvalme, hodepine og 

dårlig økonomi. Vanligste inntaksmåte for kokain er sniffing. 

Ecstasy/MDMA 
Betegnelsen ecstasy brukes om en rekke beslektede stoffer, som er derivater av amfetamin, og 

MDMA (3,4-metylendioksimetamfetamin) er det mest brukte (Mørland & Kjøll, 2018). 

MDMA øker nivået av katekolaminer og serotonin. Virkningen varer i fire til åtte timer, og kan 

gi økt våkenhet, selvfølelse, nedsatt appetitt, hevet stemningsleie, kritikkløshet, rask puls, 

blodtrykksstigning, illusjoner, hallusinasjoner og forbigående psykotiske reaksjoner. 

Ecstasy/MDMA kan muligens gi angstanfall, svingende humør, depresjoner, visse 

tankeforstyrrelser og psykotiske symptomer.  
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Figur 4: Ecstasy/MDMA - tendens V18-V21 

I perioden oktober 2020 – mars 2021 var det en tendens til noe nedgang for Ecstasy/MDMA, 

sammenlignet med forrige periode (tabell 4). 

Tabell 4: Ecstasy/MDMA – endring oktober 2020 – mars 2021 

SKÅR 

BRUK 1 
TILGJENGELIGHET -4
INTERESSE -1

ENDRING (aggregert differanse) -4

OUS hadde sterk nedgang i antall positive prøver fra ruspåvirkede sjåfører. 

Laboratoriemedisinsk klinikk hadde øking sammenlignet med forrige periode. 20 av 25 i 

Trendpanelet kjente til bruk av ecstasy/MDMA i forrige periode, og meldte om økning i bruk.  

Tolletaten hadde ingen endring i antall beslag på bosatte i Trondheim, og sterk nedgang i 

mengde. Det var ingen endring i antall beslag på bosatte i Trøndelag for øvrig, men sterk 

nedgang i mengde. For beslag i Trøndelag på personer som ikke er bosatt i fylket, var det ingen 

endring i antall beslag, men noe nedgang i mengde, men dette var svært små beslag. Kripos 

hadde ingen endring i antall beslag, men sterk økning i mengde. Trendpanelet rapporterte om 

økning i tilgjengelighet.  

Rustelefonen hadde nedgang i antall henvendelser om ecstasy/MDMA. Adresseavisen hadde 

sterk økning i antall treff, mens Google trends hadde sterk nedgang for treff mellom periodene. 

Nidaros hadde økning, men få treff (<5). Samlet ga dette en stabil tendens for interesse for 

ecstasy/MDMA. 
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Ecstasy/MDMA ble oppgitt i kombinasjon med alkohol og cannabis flest ganger. Vanligste 

oppgitte pris per tablett er ca 300kr. Av slanguttrykk er molly, knips, og emma vanligst. Drops, 

turing, knipsing, champagneknips og soppknips nevnes også som slanguttrykk. Vanligste 

inntaksmåte er svelging.  

Konsekvenser ved bruk av ecstasy/MDMA som ble nevnt av trendpanelet var 

konsentrasjonsvansker, utbrenthet, at man blir desorientert, tap av fysisk kontroll, utøvelse av 

vold og risikoatferd. 
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Opioider 
(Heroin, Metadon, Subutex, Buprenorphine, Suboxone, Dolcontin) 

Opioider er en fellesbetegnelse på ulike stoffer som virker på opioidereseptorer i 

sentralnervesystemet (Mørland, 2015). Stoffene kan enten forekomme i opium, som morfiner, 

være syntetisk fremstilt, som heroin, buprenorfin og kodein, eller naturlig i kroppen, som 

endorfiner. Opioider har ulike effekter på hjernen, og den viktigste effekten er at den er euforisk 

(stemningshevende), og den demper åndedrettet (Helsedirektoratet, 2016). Langvarig bruk 

påvirker toleransen for disse.   

Heroin 
Heroin er utledet fra det smertestillende stoffet morfin, og har sin opprinnelse i opiumsvalmuen 

(Dietrichs & Mørland, 2018). Heroin og de omdannelsesproduktene som kroppen lager av det, 

påvirker opioidereseptorer i og utenfor sentralnervesystemet. Dette gir smertestillende virkning, 

rusfølelse (med hevet stemningsleie, kritikkløshet og konsentrasjonsvansker), sløvhet, tretthet, 

hostedemping og respirasjonshemning. Heroin kommer vanligvis i pulverform og oppløses i 

vann før det injiseres. Dette medfører stor fare for overdoser. Røyking av heroin har blitt 

vanligere, og anses som en mye tryggere inntaksmåte.  

Figur 5: Heroin - tendens V18-V21 

I perioden oktober 2020 – mars 2021 var det nedgang for bruk av heroin, sammenlignet med 

perioden april – september 2020. Det var økning i tilgjengelighet og noe økning i interesse. Den 

aggregerte differansen viser økning for heroin (tabell 5).  
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Tabell 5: Heroin - endring oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK 0 
TILGJENGELIGHET 11 
INTERESSE 3 

ENDRING (aggregert differanse) 14 

Kun Laboratoriemedisinsk klinikk hadde statistiske treff på heroinbruk denne perioden, som i 

forrige periode. De hadde ingen endring i antall positive prøver i perioden sammenlignet med 

perioden før. 15 av 25 i Trendpanelet kjente til bruk av heroin i perioden, og de fleste av disse 

var fra Risiko/etablert-miljø og melder ikke om noen endring i bruk sammenlignet med forrige 

periode.  

Tolletaten hadde noe økning i antall beslag for personer med bosted i Trondheim, og noe økning 

i mengde beslaglagt på disse, sammenlignet med perioden før. Det var kun ett beslag på øvrige 

bosatte i Trøndelag, i motsetning til ingen i forrige periode. Dette ga også en svak økning i 

mengde beslaglagt på bosatte i Trøndelag. Kripos hadde økning i antall beslag, og sterk økning 

i mengde beslaglagt. Trendpanelet meldte ikke om endring i tilgjengelighet sammenlignet med 

forrige periode. Samlet sett gir dette en tendens til økning for tilgjengelighet av heroin.  

Rustelefonen hadde en økning i interesse for heroin, fra ingen treff i forrige periode til fire i 

denne. Adresseavisen hadde sterk økning i antall oppslag om heroin, men Nidaros hadde ingen 

endring (få oppslag, <5). Google trends hadde ingen endring i antall søk på heroin. Samlet 

indikerer dette liten økning i interesse for heroin. 

Det ble oppgitt at heroin kombineres med rusmidler som alkohol, cannabis, Xanax/Xanor, 

Sobril, Valium, andre benzodiazepiner, Fentanyl og Rohypnol. Prisen ble oppgitt til å være 

400kr for 0,25 gram, som er en vanlig brukerdose. Hest er mest vanlige slanguttrykket. Knegg, 

horse, brunsukker, rør og friskmelding er også nevnt som slanguttrykk. Vanligste inntaksmåte 

er injisering, etterfulgt av røyking. Sniffing og svelging nevnes også. Konsekvenser av 

heroinbruk ble oppgitt å være fare for overdose, sårskader og infeksjoner grunnet sprøytebruk, 

og kriminalitet for å finansiere bruk. 
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Benzodiazepiner 
(Rohypnol, Xanor/Xanax, diazepam (Valium/Vival/Stesolid), Rivotril, 

Sobril) 

Benzodiazepiner er legemidler hvor den terapeutiske virkningen i hovedsak er hemming av 

sentralnervesystemet (Øye, 2018). De kan misbrukes som rusmidler, enten alene eller i 

kombinasjon med andre rusmidler De mest kjente benzodiazepiner er diazepam (Valium, Vival, 

Stesolid), oxazepam (Sobril, Alopam), klonazepam (Rivotril), alprazolam (Xanor) og 

flunitrazepam (Flunipam og Rohypnol).  

Xanor /Xanax 

Xanor (Xanax), med virkestoffet alprazolam, er et legemiddel som har en dempende effekt på 

sentralnervesystemet (Norsk legemiddelhåndbok, 2019). Indikasjon for bruk er behandling av 

angstlidelser og søvnvansker ledsaget av angst. 

Figur 6: Xanor/Xanax – tendens V18-V21 

Xanor/Xanax hadde en nedgang for bruk og tilgjengelighet i perioden oktober 2020 – mars 

2021, sammenlignet med forrige periode (tabell 6). Det var noe økning i interesse. Samlet ga 

dette en sterk nedgang for Xanor/Xanax for perioden.  

Tabell 6: Xanor/Xanax - endring oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK -9
TILGJENGELIGHET -11
INTERESSE 4 

ENDRING (aggregert differanse) -16
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OUS hadde noe nedgang i antall positive prøver på Xanor/Xanax (alprazolam) siden forrige 

periode. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde sterk nedgang i antall positive prøver. Det var en 

noe nedgang i apoteksalg av produkter med alprazolam. Trendpanelet meldte om økning i bruk 

av Xanor/ Xanax i denne periode sammenlignet med forrige halvår. 19 av 25 i Trendpanelet 

kjente til bruk av Xanor/Xanax i perioden, de fleste fra Risiko/etablert miljø.  

Tolletaten hadde ingen endring i antall beslag (<5) og noe nedgang i mengde beslaglagt på 

bosatte i Trondheim. For personer med bosted i Trøndelag var det sterk nedgang i antall og 

mengde beslaglagt. Trendpanelet meldte om ingen endring i tilgjengelighet.  

Rustelefonen hadde noe økning i antall treff siden forrige periode og Google trends hadde sterk 

økning i antall treff. Adresseavisen hadde ingen endring (men få treff totalt, <5), og Nidaros 

hadde ingen treff hverken i denne eller forrige periode. Totalt ble det noe økning i interesse for 

Xanor/Xanax (alprazolam) i perioden, sammenlignet med perioden før. 

Xanor/Xanax ble oppgitt oftest i kombinasjon med opiater og/eller alkohol, men kombineres 

også med cannabis og amfetamin. Pris ble som ble oppgitt var 100kr pr tablett. Bein, hundebein, 

xan, blåe og x-er ble oppgitt som slanguttrykk. Konsekvenser oppgitt var kriminalitet, dårlig 

oppførsel, bruk av vold, konflikter. Vanligste inntaksmåte er svelging, og injisering er nest 

vanligste inntaksmåte av Xanor/Xanax.  



24

Andre medikamenter og syntetiske stoffer 
(GHB/GBL, Anabole virkestoffer) 

Anabole virkestoffer 
Anabole virkestoffer/steroider, steroidhormoner, virker stimulerende på stoff- og 

vevsoppbyggende prosesser (Halse, 2014). De er gjerne beslektet med det mannlige 

kjønnshormonet testosteron. Slike stoffer brukes ulovlig for å fremme muskelutvikling hos 

idrettsutøvere og kroppsbyggere. Bivirkninger kan være skade på lever, nyrer, hud, hjerte-

karsystemet, hormonbalansen og psykiske lidelser (ofte med raserianfall og voldstendenser) 

(Store medisinske leksikon, 2018). 

Figur 7: Anabole virkestoffer - tendens V18-V21 

Det har ikke vært endring i bruk, men økning i tilgjengelighet, og ingen endring i interesse for 

anabole virkestoffer/dopingpreparater i perioden oktober 2020 – mars 2021 sammenlignet med 

forrige periode (tabell 7).  

Tabell 7: Anabole virkestoffer - endring oktober 2020 – mars 2021 
SKÅR 

BRUK 0 
TILGJENGELIGHET 10 
INTERESSE 2 

ENDRING (aggregert differanse) 12 

9 av 25 i Trendpanelet kjente til bruk av anabole virkestoffer. Disse var hovedsakelig de fra 

Risiko/etablert miljø, men de meldte ikke om noen endring i bruk. Apotekene hadde ingen 

endring i salget av slike virkestoffer.  

Tolletaten hadde ingen endring i antall beslag, men økning i mengde beslaglagt i perioden for 

bosatte i Trondheim. Det var ingen endring for bosatte i fylket for øvrig, men økning i mengde 

beslaglagt i Trøndelag på personer som ikke er bosatt her. Politiet hadde ingen endring i antall 
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anmeldte overtredelser grunnet dopingpreparater siden forrige periode på personer i 

Trondheim. Trendpanelet meldte om ingen endring i tilgjengelighet. Totalt ble det en økning i 

tilgjengelighet fra forrige periode. 

Både Adresseavisen, og Google trends hadde økning i antall søk/treff på anabole virkestoffer 

sammenlignet med forrige periode. Rustelefonen hadde nedgang, men her var det få i 

utgangspunktet (<5).  

Injisering blir oppgitt som vanligste inntaksmåte for anabole virkestoffer, og svelging som nest 

vanligste inntaksmåte. Anabole virkestoffer nevnes i kombinasjon med amfetamin (kun en 

kilde). Det ble ikke oppgitt priser på anabole virkestoffer fra Trendpanelet i denne rapporten. 

Slanguttrykk som ble oppgitt var bol, bola og boler. 
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KONSEKVENSER AV RUSMIDDELBRUK 
En del informasjon som innhentes til Føre Var er relatert til rusmiddelbruk, men sier ikke noe 

spesifikt om de enkelte rusmidlene. Det er likevel en type data som kan belyse konsekvenser 

av rusmiddelbruk. Noen slike data presenteres her.  

Overdoseuttrykninger og overdosedødsfall 

I perioden oktober 2020 - mars 2021 registrerte Helse- og overdoseteamet i Trondheim 

kommune 19 overdoser, hvor ingen hadde dødelig utfall. Dette er bare de tilfellene Helse- og 

overdoseteamet er kjent med, slik at det kan være avvik fra statistikken som er basert på 

dødsårsaksregisteret og publiseres av Folkehelseinstituttet årlig.  

Utdeling av brukerutstyr 

Heroin, amfetamin, anabole virkestoffer/dopingpreparater og et utvalg medikamenter blir ofte 

injisert. For å redusere blodbåren smitte, deles det ut injeksjonsutstyr til aktuelle brukergrupper. 

Heroin kan røykes, og det er en inntaksmåte som både reduserer overdosefare og smitterisiko. 

Røykefolie er utstyr som brukes ved denne inntaksmåten. Mengden injeksjonsutstyr og folie 

som brukes, kan være indikatorer på rusmiddelbruk i Trondheim. Med bakgrunn i dette har vi 

hentet inn tall på utdeling av sprøyter, røykefolie og nalokson nesespray (motgift ved 

opioideoverdoser).  

Det ble i perioden oktober 2020 – mars 2021 utlevert 109 220 kanyler fra Helse- og 

overdoseteamet/LAV-tiltakene/boligene i Trondheim kommune. Dette er en nedgang fra 

forrige periode. Det ble delt ut like mye røykefolie som i forrige periode (110 pk à 5 ark). Det 

ble delt ut 10 nalokson nesespray, sammenlignet med 28 i forrige periode. Fem av disse var 

påfyll, mot åtte i forrige periode. 

Smittsomme sykdommer 
I følge Folkehelseinstituttets registreringer (http://www.msis.no/) ble fem personer i 

Trøndelag10 diagnostisert med HIV i perioden oktober 2020 – mars 2021 (tabell 8). I samme 

periode var det ingen personer i Trøndelag som fikk diagnosen aids. Antallet personer som fikk 

diagnostisert hepatitt C i Trøndelag er ganske stabilt siden halvåret før (11 til 12 personer) i 

Trøndelag. I Trondheim har det også vært ganske stabilt antall som er smittet med Hepatitt C 

siden forrige periode (seks i begge perioder). 

Tabell 8: Smittsomme sykdommer Trøndelag og Trondheim våren 2017 til våren 2021 

V17 H17 V18 H18 V19 H19 V20 H20 V21 

HIV-infeksjon 6 15 2 2 1 3 5 5 5 

Hepatitt C 
Trøndelag 

14 21 18 20 21 17 12 11 12 

Hepatitt C 
Trondheim 

9 10 13 15 8 8 5 6 6 

10 Tallene før 2018 er delt inn i gammel fylkesinndeling med Nord- og Sør-Trøndelag, men tallene etter er for 

Trøndelag. Tallene som brukes her er derfor hentet fra begge fylkene før 2018 for å sikre kontinuitet i 

sammenligningene. 
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Figur 8: Smittsomme sykdommer Trøndelag og Trondheim våren 2017 til våren 2021 
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SPESIALFOKUS: 

Rusmiddelbruk blant ungdom i Trondheim 

1. Innledning
Føre Var rapporterer på trender og følger rusmiddelrelaterte utviklinger i Trondheim.

Dette har vi gjort siden 2018, og denne rapporten er den sjette. Føre Var skal sørge for

sammenstilling av oppdatert informasjon som bidrar til å belyse rusmiddelbruken i

Trondheim. Målet er å avdekke utviklingsmønster for å kunne handle raskt ved behov,

samt danne kunnskapsgrunnlag for tjenester og innsatser rettet mot rusmiddelbruk – til

rett tid. Metoden tillater å ha spesialfokus rettet mot ulike problemstillinger eller temaer,

og i denne rapporten har vi valgt å ha et ekstra blikk på ungdom.

2. Bakgrunnen for et spesialfokus om ungdom
I hovedsak rapporteres det på tre brukergrupper i Føre Var; Det generelle samfunnet,

Utelivet og Etablert/risiko-miljø. Mange av de som rapporterer inn via Trendpanelet

jobber med ungdommer eller har disse som målgruppe for sin aktivitet. Trondheim

kommune valgte i 2020 å ikke gjennomføre ungdataundersøkelsen, en kommunal

undersøkelse om ungdoms livssituasjon som tilbys av NOVA

(Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet) via oss i Kompetansesenter rus –

Midt-Norge (KoRus Midt). Når kommunen heller ikke har kartlagt med BrukerPlan (et

verktøy for å få oversikt over brukere av kommunale tjenester med rus- og/eller

psykiske helseproblemer som tilbys av KORFOR (Regionalt kompetansesenter for

rusmiddelforskning i Helse Vest) via oss i KoRus Midt siden 2017, hadde kommunen

lite fersk data om rusmiddelsituasjonen blant særlig ungdom i Trondheim. Vi tilbydde

da å ha et spesialfokus på denne gruppen i vårens rapport. Kommunen valgte i etterkant

av oppstarten med denne rapporten å gjennomføre ungdata våren 2021.

Målsetningen med spesialfokuset er å få oppdatert oversikt over hvordan rusbruken er 

blant ungdom i Trondheim. Målgruppen defineres til å hovedsakelig være mellom 13 

og 19 år. Med rusbruk menes inntak av både lovlige rusmidler (alkohol, vi har utelatt 

tobakksprodukter), illegale rusmidler (narkotiske stoffer som cannabis, kokain, 

ecstasy/MDMA osv.) og illegal bruk av legemidler (brukt på enn annen måte enn 

forskrevet av lege eller av personer det ikke er foreskrevet til). For enkelthets skyld vil 

vi kalle denne bruken av legemidler for rusbruk og omtale dem som rusmidler. Vi har 

ikke forholdt oss strengt til tidsperioden som rapporten for øvrig ser på, men prøvd å se 

på bruken av rusmidler i hovedsak knyttet til siste år og som rapportert av Trendpanelet 

siden oppstart av Føre Var Trondheim i 2018. 

I tillegg til å se på bruk har vi sett på brukergrupper, bruksmønster og andre relevante 

omstendigheter som konsekvenser. Vi har også spurt litt om opplevelse av 

tjenesteapparat og rusreformen.  

3. Metode
Vi gjennomførte flere semi-strukturerte intervjuer for å få mer kunnskap om rusbruken

blant ungdom i Trondheim. Vi stilte stort sett de samme spørsmålene til både

ungdommer og voksne (se intervjuguide i appendiks 4). Intervjuguiden var enkel og
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åpen for å styre minst mulig, men favne bredt. Det ble stilt utdypende spørsmål dersom 

det var behov for det underveis, og tema som kom opp i ett intervju ble gjerne fulgt opp 

i etterfølgende intervjuer.  

Det ble gjennomført to gruppeintervjuer, og to enkeltstående intervjuer med 

ungdommer, til sammen 11 ungdommer. Alle var over 16 år. I tillegg er det innhentet 

tall fra ungdataundersøkelsen 2020 (videregående skole11) og 2021 (ungdomsskolen12) 

i Trondheim.  

Vi gjennomførte intervju med flere voksne som jobber tett på ungdommer, både i 

grupper og alene. Det var representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler, og 

disse var lærere, helsesykepleiere og ansatte i miljøtjenester. Vi spredte oss også 

geografisk utover i byen. Vi har også snakket med politi, og fått sett på logger fra 

natteravner.  

De i Trendpanelet som jobber opp mot ungdom har også blitt analysert separat og vi har 

sett på deres besvarelser tilbake til oppstarten av Føre Var Trondheim høsten 2018 for 

å se etter trendutvikling. Her har det vært mellom åtte og 10 instanser eller personer 

hver gang. Disse jobber hovedsakelig i skole, politi og oppsøkende tjenester rettet mot 

ungdom under Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune.  

Denne rapporten har sine metodiske svakheter. Et utvalg på 11 ungdommer kan ikke 

sies å være representativt for ungdommen i Trondheim. Derimot har 

ungdataundersøkelsen gjennomført i april 2021 en svarprosent på over 85, og er godt 

representativ for majoriteten av ungdom i ungdomsskolen i Trondheim. Heller ikke seks 

voksenintervjuer er dekkende, og disse sitter ikke med all relevant informasjon om 

situasjonen heller. Med metodetriangulering, altså å bekrefte funn hos flere informanter 

og kilder, styrker vi imidlertid validiteten og tryggheten på at funnene er reelle, slik vi 

gjør med Føre Var Trondheim for øvrig.  

4. Bruk av rusmidler blant ungdom

Hvilke rusmidler brukes? 

Alle kilder, både ungdommer, voksne, Trendpanel og ungdata oppgir alkohol som det 

mest utbredte rusmidlet brukt av ungdommer. 57% på ungdomsskole oppgir i 

ungdataundersøkelsen at de aldri har smakt alkohol, og 26% sier de bare har smakt noen 

få ganger. 13% har drukket seg beruset i løpet av siste år, en nedgang fra 14% i sist 

gjennomføring i 2017. Denne nedgangen må tolkes i lys av Covid-19 pandemien. På 

videregående svarte kun 17% i 2020 at de aldri hadde smakt alkohol, og 68% hadde 

vært beruset. Bruken er relatert til siste år, så det er nok reelt sett et høyere antall som 

har drukket noensinne. 

Cannabis er det illegale rusmidlet som brukes mest. Også her rapporteres det bruk fra 

alle kilder. Ungdataundersøkelsen viser at 4% av ungdomsskoleelever oppgir å ha brukt 

11 Rapport ligger på ungdata.no. Undersøkelsen ble imidlertid avsluttet gr skolestenging som følge av Covid-19 i 

mars 2020 og har lav svarprosent (24%). Fordelingen geografisk og demografisk er imidlertid god og resultatene 

avviker ikke unormalt fra de som var i 2017 når det gjelder retning og innhold.  
12 Upubliserte tall i skrivende stund, gjengitt med tillatelse fra Trondheim kommune. 

https://www.ungdata.no/rapporter/?fylke=50#theform
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cannabis siste år. Det er ingen endring siden gjennomføringen i 2017. Det er imidlertid 

flere som sier de har blitt tilbudt cannabis (fra 15% i 2017 til 18% i 2021). På 

videregående var det 18% som oppga å ha brukt cannabis siste år, og det var en økning 

fra 2017. Igjen påpeker vi det at bruken gjaldt siste år.  

I ungdataundersøkelsen oppgir 3% på ungdomsskolen å ha brukt andre narkotiske 

stoffer, og 6% på videregående oppga slik bruk i 2020. Også disse tallene gjelder bruk 

siste år. Dette stemmer ganske godt overens med det som estimeres av de voksne vi 

intervjuet som turte å gi et forsiktig anslag, i alle fall når det kommer til mer 

problematisk bruk.  

Omtrent alle rusmidler og medikamenter vi overvåker i Føre Var blir nevnt brukt av de 

i Trendpanelet som rapporterer på ungdom. Det er imidlertid noen som går mer igjen 

enn andre. MDMA (eller ecstasy, de fleste bruker betegnelsen MDMA, så vi velger for 

enkelthets skyld å gjøre det videre) og Ritalin er de rusmidlene som nevnes mest, det 

vil si av flest i Trendpanelet pr gang.  LSD, kokain, amfetamin og anabole steroider 

gjentas også stort sett hver gang, men sjeldent av flere enn to-fire stykker (av åtte -10 

rapporterende) pr gang. Også benzodiazepiner som Xanor/Xanax, Sobril, Rivotril og 

Valium nevnes omtrent hver gang av en til fire stk.  Selv om de fleste rusmidlene vi 

overvåker rapporteres i minst en av periodene, ser vi en klar tendens til at heroin og 

opiater/morfinpreparater er de som har færrest rapporteringer. I voksenintervjuene ble 

det av flere nevnt tablettbruk, men det var uklart hva disse var, men flere nevner bruk 

av benzodiazepiner, så det kan være det. 

Det ble meldt om økt bruk av cannabis i alle periodene vi har kartlagt Føre Var av de 

som rapporterer på ungdom. MDMA også hatt økning i de fleste periodene, 

sammenhengene de siste fire periodene (to år). Alkoholbruken har stort sett vært stabil. 

Det så ut til å være en tendens til økning i antallet rusmidler som flere i Trendpanelet 

rapporterte om bruk på frem til våren 2020. Da så denne utviklingen ut til å bremse opp, 

og bildet ble mer likt slik det var da vi startet kartleggingene høsten 2018. Dette kan 

være tilfeldig, men det kan også være en følge av pandemi og nedstenging av samfunnet. 

Det vil være interessant å overvåke dette fremover, da det kan være et tegn på mer 

utstrakt rusmiddelbruk, altså at flere rusmidler brukes av flere ungdommer.  

Hvem bruker rusmidler? 

Det enkle svaret her er at ungdom flest ruser seg i løpet av den alderen vi ser på (13 – 

19 år). Vi har ikke regnet på debutalder, men i ungdataundersøkelsen på videregående i 

2020 svarte de fleste på VG3 at de begynte å drikke alkohol da de var 15-17 år (64%), 

og en del mellom 13 og 14 år (14%). 2% oppga at de var under 13 år. Mengde var minst 

en enhet (en øl, ett glass osv.). Her må det tas forbehold om at utvalget neppe er 

representativt da man mangler en stor gruppe som gikk ut i lære i stedet for å gå VG3. 

På både videregående skole og ungdomsskole drikkes det mer desto eldre de blir, fra 

4% i 8.trinn, 9% i 9.trinn til 28% i 10.trinn. Dette øker videre inn i videregående, hvor 

også en del elever blir 18 år i løpet av VG2 og VG3.  

Flere er bekymret for mer normalisering av illegale rusmidler, særlig bruk av cannabis, 

ned i ungdomsskolealder. Det rapporteres av Trendpanelet at de som bruker rusmidler 
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blir yngre og yngre, men vi ser at 13-årsalderen nevnes ved våre første innrapporteringer 

fra Trendpanelet i 2018, og ungdataundersøkelsen i 2017 viser at det var omtrent samme 

aldersfordelingen på alkoholbruk som vi ser på data fra 2021. Det kan imidlertid være 

at det er flere ungdommer som de oppdager bruker rusmidler i denne alderen. Dette 

stemmer jo overens med økningen i beruselse vi så i ungdataundesøkelsen.  

Også andelen som oppgir hasjbruk siste år er omtrent den samme i begge 

gjennomføringer på ungdomsskolen. På videregående har imidlertid andelen som har 

brukt cannabis siste år økt, særlig på VG2 (ikke tall på VG3 i 2017). Her gikk andelen 

fra 13% i 2017 til 21% i 2020. Dette kan tyde på en normalisering, slik Trendpanel og 

voksenintervjuer uttrykker bekymring for. De ungdommene vi snakket med hadde litt 

sprikende svar på om det var snakk om gjentagende hyppig bruk eller bare litt utprøving, 

noe som kan tyde på begge deler. Noen bruker flere ganger om de liker det og har råd 

til det, andre ikke og noen får problematisk bruk.  

Det er kun 0.9% av ungdommene på ungdomsskolen som har brukt cannabis en eller 

flere ganger siste år som ikke har drukket alkohol minst èn gang i løpet av siste år. Det 

betyr at de ungdommene som bruker cannabis også drikker alkohol, det er ikke enten 

eller. I en undersøkelse13 publisert i oktober 2020 oppgis det at 25 prosent av 

befolkningen 16-64 år har prøvd cannabis en eller flere ganger i løpet av livet. De fleste 

av disse har imidlertid bare prøvd en eller få ganger. Når man ser på bruk siste år er 

tallet nede i 4%, og det er flest i de yngste aldersgruppene som bruker det. De oppgir 

også at bruken er høyere hos menn enn hos kvinner.  

Også for andre narkotiske stoffer er det sterk sammenheng med drikking av alkohol, 

kun 0.7% av de på ungdomsskolen som hadde brukt narkotiske stoffer siste år hadde 

ikke drukket alkohol det siste året. Av de 3% av ungdommene som hadde brukt 

narkotiske stoffer, oppga over 67% at de også hadde brukt cannabis siste år. Det er med 

andre ord en sammenheng mellom bruk av alkohol og de illegale rusmidlene.  

At rusmidler brukes blant 13-åringer (og enda yngre) er også noe som oppgis både i 

intervjuer med voksne, og av Trendpanelet. Det er bekymringsverdig da vi vet tidlig 

debut er knyttet til risikofylt bruk senere i livet. Det er både alkohol, cannabis og 

MDMA som særlig nevnes ned i 8.trinn.  

At ungdommer prøver illegale rusmidler er ikke et nytt fenomen, og det er ikke slik at 

alle som prøver disse i ungdomstiden fortsetter bruk. Folkehelseinstituttet utga i 2018 

rapporten «Narkotikabruk i Norge»14. I denne kommer det frem at 25% mellom 16 og 

64 år oppga i 2020 å ha brukt cannabis noen gang. Det var derimot kun 4,3% som oppga 

å ha brukt cannabis i løpet av siste 12 måneder, og kun 1,6% i løpet av de siste fire 

ukene. Også her er det menn som bruker mest. De samme tendensene finner de for andre 

narkotiske stoffer. Det kan tyde på at bruk av illegale rusmidler i stor grad er et fenomen 

blant yngre mennesker, og at bruken avtar, antageligvis i takt med at antall forpliktelser 

knyttet til jobb og familie øker. Noen vil utvikle rusproblemer, og det er da viktig å 

fange opp disse og ha egnede hjelpetilbud tilgjengelige.  

13 https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-3-drikker-alkohol-hver-uke  
14 https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/#narkotikabruk-i-den-

norske-befolkningen  

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-3-drikker-alkohol-hver-uke
https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/#narkotikabruk-i-den-norske-befolkningen
https://www.fhi.no/nettpub/narkotikainorge/bruk-av-narkotika/narkotikabruk-i-norge/#narkotikabruk-i-den-norske-befolkningen
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Vi har fått se statistikk fra politiet om antallet personer mellom 13 og 19 år som har blitt 

tatt for narkotikalovbrudd, og disse utgjør en minimal andel av en populasjon på rundt 

9000 ungdommer i denne aldersgruppa. Det er likevel alvorlig for de ungdommene det 

gjelder, og egnede tiltak bør være tilgjengelige for disse.  

Når det gjelder demografi, så er det lite forskjell på hvem som drikker alkohol. Når det 

gjelder øvrige rusmidler trekkes MDMA og «tabletter» frem som noe flere og flere 

jenter tar, både på ungdomsskole og videregående. Ellers mener de voksne at der er 

stadig mer «vanlig og pliktoppfyllende» ungdom som de får vite bruker eller har brukt 

rusmidler, de som er skoleflinke og deltar i idrett. Man kan ikke skille ut en bydel eller 

subkultur slik man lettere kunne før.  

Det er noen etniske/religiøse forskjeller i rusmiddelbruk. Alkoholbruk er i 

utgangspunktet ikke særlig akseptert i muslimske miljøer, noe ungdommer fra disse 

miljøene bekrefter. Det kom ikke frem noe om omfang av bruk av andre rusmidler, men 

hasjbruk virket relativt vanlig. Bruk av rusmidler som kokain var noe som ble knyttet 

til etniske nordmenn.  

Det er likevel noen risikofaktorer som trekkes frem. Dette er forhold som 

foreldrekapasitet (enten rent praktisk eller kognitivt, men kan også være andre forhold) 

og atferdsproblematikk som kanskje gir seg uttrykk i skoleproblemer (deltagelse, både 

fysisk og kognitivt). Det er imidlertid ingen fasitsvar på dette. Det er nok også en del 

foreldre som rett og slett ikke vet hva ungdommene gjør, ikke nødvendigvis fordi de 

ikke har evner eller vil, men fordi de rett og slett ikke har oversikt over hva ungdommen 

gjør utenfor deres synsfelt, og hva som rører seg i samfunnet som ungdommer 

eksponeres for.  

Hvordan brukes det? 

Når vi ser på faktisk inntak av rusmidler er det «vanlige» måter disse brukes. Cannabis 

røykes mest, men spises også (brownies o.l.). Det har vært noen innspill på vaping (el-

sigaretter) fra Trendpanelet  tidligere også, men det ser ikke ut til å være veldig utbredt. 

MDMA spises eller sniffes i hovedsak, men det er også oppgitt noe injisering. Dette er 

nok unntakene når vi snakker om ungdom. Ritalin og øvrige medikamenter svelges i 

hovedsak, og kokain sniffes.  

Det brukes også kombinasjoner av rusmidler, og ikke overraskende oppgir Trendpanelet 

kombinasjonen alkohol og cannabis hyppigst, men stort sett alle rusmidlene kombineres 

med alkohol, og noen oppgir kombinasjoner av for eksempel cannabis og MDMA. 

Felles for stort sett alle kombinasjonene er at alkohol eller cannabis er involvert.  

Når det gjelder hyppighet så er bruk mest knyttet til helg. Det var flere som mente at å 

drikke en til to ganger i måneden var det vanligste, og at det selvfølgelig var mer 

aktivitet knyttet til helligdager og ferier, og mer om sommeren enn om vinteren. Flere 

hevdet at mer hverdagsbruk har forekommet som følge av pandemien, men dette er nok 

knyttet til de som har et mer problematisk bruk, ikke ungdom flest. 

Det er en del som oppgir at særlig cannabis brukes på hverdager av en del som har lagt 

seg til hyppige røykevaner (av cannabis). Dette er nok de som begynner å utvikle en 

mer problematisk bruk og vil i hovedsak være en del av den gruppen som oppgir å ha 



33

brukt rusmidler hyppig siste år i ungdataundersøkelsen. Også bruk av benzodiazepiner 

på hverdager brukt av jenter oppgis.  

Ungdommene mente at de fleste hadde relativ god kontroll på drikkingen sin, men at 

det selvfølgelig var vanlig at noen tippet over og ble overstadig beruset og full. Dersom 

man har forpliktelser, som å skulle på jobb dagen etter eller er sjåfør, så reguleres 

drikkingen deretter (eller man avstår helt).  

Hvorfor bruker de rusmidler? 

Ungdommene oppga at det er fordi det er gøy at rusmidler brukes. Det er spennende og 

sosialt og de vil bli fulle. De sier imidlertid også at det er ungdommer som 

selvmedisinerer i betydning av å regulere vonde og vanskelige følelser. Det er dette som 

er den forklaringen de voksne vi snakket med i hovedsak kommer med, selv om også 

noen av de nevner det samme aspektet som ungdommene gjør om at det er gøy. Dette 

kan være fordi de voksne ofte kommer i kontakt med de ungdommene som begynner å 

slite psykisk, enten som følge av rusbruk, eller som bruker rusmidler fordi de sliter, og 

disse voksne tilhører hjelpetjenester. Ungdommene var så vidt innom press, men det 

virket ikke veldig utbredt. Som nevnt tidligere er det flere som har blitt tilbudt cannabis 

enn det er som har brukt det, så de fleste takker nei til muligheten. 

Har ungdommene noen grenser for hva som brukes eller hvordan det brukes? 

Som nevnt under hvilke rusmidler de bruker er heroin og opiater/morfinpreparater det 

som rapporteres minst av Trendpanelet. Det er også heroin som nevnes av ungdommene 

som uaktuelt.  

De voksne snakker litt bredere om dette temaet, men flere oppgir også heroin som lite 

aktuelt. Ungdommene vil først og fremst ha «kick» forteller en av de voksne. Flere 

kommer inn på den gamle «trappetrinnsmodellen» eller «rustrappa» som var vanlig å 

referere til tidligere, hvor det vanlige var å begynne med sigaretter og alkohol, deretter 

hasj, amfetamin og ecstasy og kokain, og til slutt heroin. De mener imidlertid at denne 

modellen ikke har gyldighet lengre, og at mange hopper over trinn, til og med at de kan 

gå rett på cannabis og hardere stoffer uten å ha drukket alkohol. Et annet aspekt er at 

det kommer stadig nye rusmidler på markedet, og noen av dem har ikke egne kallenavn 

engang, de omtales bare som NPS`er15, i alle fall av fagfolk.  

Som nevnt under hvordan rusmidler brukes er det røyking, spising/svelging og sniffing 

som er de vanligste inntaksmåtene. Injisering er nok forbeholdt de med mer omfattende 

rusproblematikk, og i ett av intervjuene ble dette nevnt som uaktuelt.  

Hvor får de tak i rusmidler og penger til å betale for dem? 

Det er venner eller bekjente som oppgis som hovedkilde til alle rusmidler. Når det 

gjelder de illegale er det kanskje mer bekjentskaper enn venner, men de voksne har 

inntrykk av at ungdommene har ganske faste dealere som de føler seg trygge på, som 

de vet tilbyr «trygge» rusmidler i den forstand at rusmidlene er det dealerne sier det er. 

15 Nye psykoaktive stoffer 
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For alkohol er det eldre venner eller søsken som flest oppgir som kilde. Det bekreftes 

også foreldrelanging, men dette er mindre utbredt. Det er betydelig færre som oppgir at 

de får lov til å drikke av foreldrene sine i ungdataundersøkelsen i 2021 enn det er som 

oppgir å ha drukket seg bruset (under halvparten), og nok enda færre foreldre enn disse 

som faktisk kjøper til ungdommene. En ungdom sa at det å få alkohol av foreldre var 

særlig vanlig blant de som snart ble 18 år.  

Snapchat oppgis som en utbredt salgskanal, og dette er nok både fordi dette er en vanlig 

kommunikasjonskanal for ungdommer, men det er også salgskontoer/dealere som tilbyr 

rusmidler der. Det kommer opp «stories» om hva som er tilgjengelig, og gjerne flere 

typer rusmidler i en og samme. Når vi etterspurte hvordan ungdommene kom i kontakt 

med disse kontoene var det at de hadde fått venneforespørsler, antageligvis fordi de ble 

funnet når de hadde vært på fest og hatt på snap-kartet.  

Det er også mange som sier at man kan kjøpe «alt» via det såkalte «mørke nettet»16. Det 

er lite som tyder på at dette er veldig utstrakt, og våre kontakter i Tolletaten sier de tar 

færre postforsendelser nå. Man trenger visse datakunnskaper for å finne disse sidene, 

og mange tar betalt i kryptovaluta, noe som vil komplisere en slik prosess for mange. 

De som representerer de erfarne, voksne brukerne i Trendpanelet sier at dette ikke er 

noe deres kretser holder på med.  

Vi har også hørt om bruk av «geotags» og «drop-points» og hjemlevering som følge av 

pandemien, men dette er ikke nødvendigvis knyttet til eller utbredt blant ungdommene. 

Når det gjelder betaling og hvor ungdommer får pengene fra er det ukelønn, ekstrajobber 

og bursdagspenger som stort sett oppgis. Det kom også noen påstander om salg av bilder 

med seksuelt innhold, og vi vet fra tidligere gjennomføringer av ungdata og påfølgende 

kartlegginger17 at ulike former for prostitusjon forekommer blant ungdom i Trondheim, 

både blant gutter og jenter. Det ble også poengtert at Vipps har blitt mer brukt for å 

betale, særlig som følge av pandemien, og her vil det være mulig for foreldre til 

ungdommer under 18 år å følge med på transaksjoner.  

Festing – hvor, hvordan? 

De fester stort sett i private hjem, særlig de under 18 år. Det er både hjemme-alene fester 

og hjemme hos ungdommer som bor på hybel eller liknende. Foreldre kan også være 

tilstede, særlig om det er 18-åringer som har vorspiel. Når ungdom fester alene er de i 

en ganske lukket sfære, og kanskje uten at det er noen som holder oversikt og griper inn 

når ungdommene går for langt, enten det gjelder selve rusbruken, eller andre handlinger. 

Det er også en del festansamlinger utendørs, i skoger, parker, idrettsanlegg o.l. Det 

nevnes huler/bunkerser, forlatte lager og hytter. Festningen, Marinen og andre 

ute/parkområder er også populære, særlig knyttet til merkedager som natt til 1. mai og 

17. mai. På disse åpne arenaene, særlig tilknyttet disse helligdagene, er det i større grad

nærvær av voksne i form av Uteseksjonen, Natteravner, politi og kanskje tilfeldig

forbipasserende, personer som kan gripe inn dersom det er noe grenseoverskridende

atferd av noe slag, som overstadig beruselse, vold, overgrep eller liknende.

16 For oppdatert informasjon om disse markedene, se https://www.emcdda.europa.eu/topics/darknet-and-drugs 
17 https://kriminalitetsforebygging.no/dokument/a-se-morket-hkh-kartlegging-gutteprostitusjon-trondheim/  

https://www.emcdda.europa.eu/topics/darknet-and-drugs
https://kriminalitetsforebygging.no/dokument/a-se-morket-hkh-kartlegging-gutteprostitusjon-trondheim/
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Opplever de konsekvenser av rusbruk? 

Ungdommene nevner opplevelser som vold, seksuelle overgrep, overskridelser av 

seksuelle grenser (gjøre ting man egentlig ikke vil gjøre eller med noen man egentlig 

ikke vil gjøre det med) og filming/bildedeling. Også det å prøve andre rusmidler kan 

knyttes til alkoholdrikking. Og det å drikke for mye slik at man blir for full og kaster 

opp er vanlig.  

De voksne nevner også disse forholdene, men også flere. Trendpanelet rapporterer på 

dette hvert halvår. De konsekvensene som nevnes kan grovt deles inn i sosiale, 

handlinger, helserelaterte og psykiske: 

Sosiale konsekvenser: Skoledeltagelse går igjen, inkludert fravær, faglig deltagelse, 

dropout, motivasjon osv. Også stigmatisering og utenforskap nevnes hyppig. Relasjoner 

til venner og familie påvirkes negativt, konflikter. Økonomi og gjeldsproblemer gjentas 

også. Generelle funksjonsvansker. Kriminalitet og straff.  

Handlinger: Vold gjentas hyppigst. Også seksuelle overgrep og/eller 

grenseoverskridelse. Bildedeling, gjerne bilder med seksuelt innhold. Ulykker. 

Helserelaterte konsekvenser: Skader, hygiene, forgiftning/overdose, kroppslige ubehag. 

Psykiske konsekvenser: Konsentrasjonsproblemer, angst, depresjon, psykoser, 

paranoia/vrangforestillinger, lav motivasjon/likegyldighet/tiltaksløshet. 

Mange snakker om at de ungdommene som opplever seksuelle overgrep, 

grenseoverskridelser og bildedelinger også i tillegg til at disse situasjonene er 

ubehagelige i seg selv kan føre til psykiske vansker, stigma, søvnproblemer og ønske 

om å selvmedisinere for å dempe disse følgene.  

Det er dermed tydelig at selv om de fleste ungdommer ikke nødvendigvis opplever stort 

annet en fysisk ubehag som følge av å ha drukket for mye alkohol, så er det noen som 

opplever konsekvenser som kan gå ut over daglig fungering og psykisk helse på sikt.  

Hva syns de om tjenesteapparatet? 

Noen av ungdommene vi var i kontakt med hadde hatt kontakt med både barnevern, 

politi og særlig Uteseksjonen. Både ungdommer og de voksne, særlig ved skoler, skrøt 

av Uteseksjonen. Noen ungdommer sa de «alltid har vært der for oss» og at det er lett å 

få kontakt med dem og få hjelp. Også ungdommer uten særlig kontakt med disse syns 

de har vært hyggelige når de har dukket opp på fester (ute) og liker at de passer på dem. 

Dette gjaldt også Natteravner.  

Øvrig barnevern (Uteseksjonen er en del av de kommunale barnevernstjenestene) hadde 

derimot mange av ungdommene dårlig opplevelse med. De oppleves som «seriøse» med 

møter hvor de har makt og bestemmer. De føler seg ikke hørt av det ordinære 

barnevernet.  

Også politiet faller inn under slike opplevelser, ungdommene føler de ikke blir hørt og 

at politiet ikke er til hjelp for dem. Politiet snakker også om seg selv som «plagsomme 

hjelpere», at de er i veien for ungdommer og lager mye støy for dem. De mener det er 
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mye snakk om hat mot politiet, men at ofte opplever de at ungdommene liker de fra 

politiet som de kommer i kontakt med, men at disse da er unntakene som er greie. Det 

fremheves av flere at det er viktig å bygge relasjoner i fredstid. En voksen trekker frem 

at politiet jobber «over» ungdom, ikke sammen med dem, og at politiet får en 

moraliserende effekt som fører til en negativ holdning mot dem blant ungdom.  

Flere peker på at det mangler noe tilbud til ungdom som sliter. Det er lange køer inn i 

spesialisthelsetjenesten, og det er ikke alle som har problemer som er store nok til at de 

får innpass der. De mener det bør styrkes lavterskeltilbud til de som sliter mer enn det 

en helsesykepleier eller andre tjenester tilknyttet skolen kan ivareta, men som ikke er så 

alvorlig at de kvalifiserer for tilbud i spesialisthelsetjenesten. En voksen sier det er et 

«vakuum for ungdommene som sliter. Uteseksjonen er for vanskeligstilte, savner et 

lavterskel mellomtilbud». Flere peker på dette behovet. Også lange ventetider 

problematiseres. Det pekes også på at det er bedre for de under 18 år enn for de over. 

Da må de til fastlege for å få oppfølging og hjelp. 

Rusreformen 

Vi startet denne kartleggingen før det kom frem at Rusreformen antageligvis ikke kom 

til å bli vedtatt slik den var foreslått. Vi var nysgjerrige på særlig ungdommens tanker 

om denne. Det viste seg imidlertid at få av dem vi snakket med hadde fått med seg særlig 

om den, og de to som hadde noenlunde oversikt var fordi de var politisk engasjerte. 

Også de voksne sa at dette ikke var særlig tema blant ungdommer, og i den grad de 

snakket om den var det at de trodde at da ville cannabis bli legalisert – hvis de ikke tror 

den er det i utgangspunktet. Enkelte voksne uttrykker bekymring for signalene en 

rusreform vil sende knyttet til ufarliggjøring av rusmidler. Både ungdommene som 

hadde hørt om den og voksne pekte på at det var vanskelig for mange så skjønne dette 

skillet mellom avkriminalisert og legalisert.  

Andre trender eller rørelser blant ungdom 

Det oppstår jo stadig oppslag i media om kanskje særlig uheldige trender blant 

ungdommer. Et eksempel er filming og deling av voldsutøvelse/slåsskamper. Det var 

ikke noe definitivt som kom frem, men at det skjer mye uheldig, som mobbing, 

spredning av bilder/videoer og liknende i sosiale medier, er tydelig. Tiktok ble også 

trukket frem som et medium som mange bruker nå.  

5. Oppsummering
Vår kartlegging av rusbruk blant ungdom i Trondheim viser at ungdom flest bruker

alkohol dersom de bruker noe overhodet. Desto eldre ungdom blir, desto flere drikker.

Bruk av cannabis er også noe en del ungdommer gjør i løpet av ungdomstiden, særlig

inn i videregående. En klar minoritetsandel bruker andre narkotiske stoffer, hvor

MDMA ser ut til å være det mest utbredte, og det ser ut til å være en gruppe som generelt

er mer rusvillige enn de fleste med tanke på at de fleste som bruker de andre narkotiske

stoffer enn cannabis også har brukt cannabis og alkohol siste år.

De fester både ute og hjemme, med og uten tilstedeværelse fra voksne. De får 

hovedsakelig tak i rusmidler fra venner og bekjente. De fleste har grei kontroll på 

inntaket sitt, men noen tipper over og blir overstadig. Mange opplever til dels alvorlige 
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konsekvenser i ruset tilstand, som overgrep, vold og skader, og noen får mer langvarige 

og inngripende sosiale og psykiske konsekvenser som etterspill.  

Det er bekymring knyttet til en normalisering av bruk av rusmidler i stadig yngre 

grupper, helt ned i 8.trinn, og at stadig flere jenter og ungdom «man ikke ville trodd det 

om» viser seg å ha brukt illegale rusmidler. Både statistikken fra ungdata viser og 

tjenesteapparatet snakker om problematisk bruk blant et par prosent av ungdommer. 

Dette kan imidlertid være alvorlig for de ungdommene det gjelder, da vi ser at mange 

opplever konsekvenser av rusbruken, som overgrep, utenforskap og psykiske plager. 

Mer treffende tjenester er noe som savnes av de voksne som er i kontakt med 

ungdommer som sliter ekstra.  
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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 at en kan trekke ut mønstre, sammenhenger og 

motsetninger fra de ulike kildedataene. De følgende tabellene sammenfatter de ulike 

indikatorene, slik at mønstre for de enkelte rusmidlene kan identifiseres.  

Analysetabellene inneholder verdier på en skala fra 2 til -2, og tallene angir ulike tendenser for 

hvert av rusmidlene fra forrige halvårsperiode til nåværende halvårsperiode. Tallet 2 indikerer 

en sterk økning og tallet 1 indikerer en gradvis økning. Hvis det ikke foreligger noen endring, 

markeres dette med tallet 0. Tallet -1 indikerer en gradvis nedgang og -2 indikerer en sterk 

nedgang.  

Det brukes ulike skalaer for kildene for omregning til trendverdien som brukes i 

analysetabellene. Skalaene er blitt utviklet på grunnlag av dataenes utviklingsmønster og fra 

erfaringsutveksling med kontaktpersoner tilknyttet datakildene. 

Skala for beslag, prøver, internettsider og 

hjelpetelefoner 

2 = sterk økning dvs. fra +75 % og oppover 

1 = gradvis økning dvs. fra +25 % til +74 % 

0 = ingen endring dvs. fra +24 % til -12 % 

-1 = gradvis nedgang dvs. fra -13 % til -37 %

-2 = sterk nedgang dvs. fra -38 % og nedover

Skala for behandlingsdata 

2 = sterk økning dvs. alt fra +30 % og oppover 

1 = gradvis økning dvs. alt mellom +29 % til +10 % 

0 = ingen endring dvs. alt mellom +9 % til -9 % 

-1 = gradvis nedgang dvs. alt mellom -10 % til -29 %

-2 = sterk nedgang dvs. fra -30 % og nedover

Skala for alkoholsalg 

2 = sterk økning dvs. fra +11 % og oppover 

1 = gradvis økning dvs. fra +5 % til +10 % 

0 = ingen endring dvs. fra +4 % til -4 % 

-1 = gradvis nedgang dvs. fra -5 % til -10 %

-2 = sterk nedgang dvs. fra -11 % og nedover

Skala for trendpanel og kjentmenn   

2 = gjennomsnittet ligger fra 2.3 og nedover 

1 = gjennomsnittet ligger mellom 2.4 og 2.6 

0 = gjennomsnittet ligger mellom 2.7 og 3.3 

-1 = gjennomsnittet ligger mellom 3.4 og 3.6

-2 = gjennomsnitt fra 3.7 og oppover

Skala for tallmateriale under 5 

Når begge tall er 5 eller mindre, markeres dette med tegnet * bak oppgitt tendens.  

Når tallmaterialet er 5 eller mindre, brukes ikke sterke endringer (2 eller -2).  

Da brukes kun gradvis økning markert med 1*, ingen endring med 0* og gradvis nedgang 

med -1*. 

Dersom tallmaterialet går fra 0 til 0, markeres dette med tegnet “-”.  

Endres tallmaterialet kun med 1, utgjør dette ingen endring = 0*.  

Vekting av kildene 
Informasjonskildene blir kategorisert og vektet avhengig av hvor pålitelige de er med henblikk 

på å indikere tilgjengelighet og bruk av rusmidler. Størst vekt gis til data med klare indikasjoner 

på faktisk bruk av rusmidler. Kildene har følgende vekting: 

Størst vekt (x4) er gitt data fra alkohol- og apoteksalg og Trendpanel (brukstrender).  

Nest størst vekt (x3) er gitt beslag fra tolletaten, tester fra fengsel, Folkehelseinstituttet og 

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avrusingsavdelingen ved Lade Behandlingssenter, Klinikk for 

rus- og avhengighetsmedisin og Trendpanel (tilgjengelighet).  
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Medium vekt (x2) er gitt data fra Kripos, Rustelefonen, tall fra Toll på bosatte og beslag 

utenfor Trondheim og Medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital HF. 

Minst vekt (x1) er gitt data fra fengsel (beslag), medier og lave forekomster av funn, 

uavhengig av kildeopphav (funn som er markert med stjerne i tabellen).  

Sammendrag av trendverdier, ikke vektet og vektet, for spesifikke rusmidler 

For å identifisere verdier og tendenser for de ulike rusmidlene, sammenfatter tabell 9 

trendverdiene. I tabellen får vi en aggregert (tall basert på sammenslåtte data) differanse for 

hvert rusmiddel, basert på summering av positive og negative verdier.  

Oppdeling av «aggregert differanse» 

For å få et mer detaljert bilde av hva som ligger bak de vektede trendverdiene i tabell 9, deles 

den aggregerte differansen inn i tre kategorier: bruk, tilgjengelighet og interesse/bekymring. 

Bruk dekker kildene brukstrender fra trendpanel, prøver fra fengsel, apoteksalg, Oslo 

Universitetssykehus og Laboratoriemedisinsk klinikk, behandlingsdata og alkoholsalg. 

Tilgjengelighet baseres på tilgjengelighetstrender fra trendpanel, antall og mengde beslag fra 

Kripos toll og fengsel. Interesse/bekymring bygger på kildene Rustelefonen, Adresseavisen og 

Google Trends. 

Det lages et regnestykke for hvert rusmiddel, der en tar utgangspunkt i enkeltkildenes 

trendverdi. Denne verdien multipliseres med kildens vektede endringsverdi. Tallet man da 

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 9. I tabellen vises endringsverdien for alle dataene på de ulike kildene.  
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Appendiks 2 - Metodiske begrensninger – sekundærdata

Dataene som benyttes i Føre Var er i stor grad indikatorer på tilgjengelighet og bruk av 

rusmidler, og gir ikke et mål på faktisk bruk. Det foreligger en del usikkerhet i datamaterialet, 

og årsakene kan være flere, for eksempel:  

Politiets (Trøndelag politidistrikt) og tolletatens data tilknyttet beslag: Endringer i politiets 

og tolletatens arbeid og prioriteringer kan gi utslag fra måned til måned eller fra halvår til halvår. 

Dette kan få betydning for hvilke og hvor mange beslag som er gjort. Etatenes beslagstall sier 

ikke nødvendigvis så mye om hvilke mengder som kommer ut på markedet og blir brukt illegalt. 

I tillegg kan beslagstall påvirkes av lovendringer. Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å si 

om beslag var tenkt til salg/distribusjon der overtreder er bosatt/tatt eller om det skal distribueres 

videre.  

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF: Mange opioider blir omdannet til 

morfin i kroppen og det er vanskelig å tolke hvilke stoffer som er inntatt. Heroin blir omdannet 

både til morfin og 6-monoacetylmorfin (6-MAM). 6-MAM påvist i urin er en spesifikk 

heroinmetabolitt, og brukt i denne kilden. Også GHB er vanskelig å spore i prøver. Hurtige 

endringer i molekylstruktur på rusmidler, særlig syntetiske cannabinoider og NPS (nye 

psykoaktive stoffer) gjør det vanskelig å ha oppdaterte tester for disse, slik at man ikke klarer å 

fange opp bruk, og dermed får «falske» negative prøver. Generelt er også en del av prøvene 

bestilt på mistanker eller som kontroller, slik at de har en viss usikkerhet knyttet til seg ut i fra 

hva slags prøver som bestilles på hvilket grunnlag.  

Alkoholsalg: Salgstallene dekker kun det Vinmonopolet, Bunnpris og Ringnes AS selv selger. 

Data over alkoholsalg omfatter ikke legal eller illegal import, taxfree-salg eller hjemmebrenning 

av alkohol.  

Behandlingsdata: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin og Medisinsk klinikk ved St. Olavs 

hospital HF og Avrusingsavdelingen ved Lade Behandlingssenter har bidratt med antall 

pasienter med diagnoser innenfor F10-F19 i ICD-10. Noen av disse diagnosene er ikke 

rusmiddelspesifikke, men på grupperinger av rusmidler, som opiater. Vi har i de fleste tilfeller 

valgt å utelate disse data når de ikke har vært rusmiddelspesifikke nok, som F11 (Opiater) F15 

(stimulanter, inklusive kaffein) og F16 (Hallusinogener), men inkludert F10 (Alkohol), F12 

(Cannabinoider) og F14 (Kokain). Det vi ikke fanger opp er de pasientene som får diagnosen 

F19 om bruk av flere stoffer. Dette har i flere år vært den tredje største diagnosegruppen 

(Christiansen & Amundsen, 2018).  

Apoteksalg: Man må anta at de fleste av medikamentene brukes som forskrevet og uten å 

skulle gi ruseffekt. 
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Appendiks 3 – Datakilder som brukes i Føre Var

Sekundærdata: 

Apotekerforeningen: Data over salg av et utvalg medikamenter med misbrukspotensial solgt 

fra apoteker i (tidligere sør-)Trøndelag. 

Bunnpris, salgstall: Dagligvarekjede i Trondheim. Data over antall solgte liter av øl, cider og 

rusbrus (eksklusive tall på produkter fra Ringnes AS). 

Helse- og overdoseteamet, Trondheim kommune: antall utdelte sprøyter og pumper, 

røykefolie, antall overdoser (både dødelige og ikke-dødelige) og antall utdelte nalokson 

nesesprayer. 

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital HF: Antall innleggelser med 

rusdiagnose, fordelt etter ICD-10 F10-F19 diagnoser, tn4 eller tn5 diagnoser i epikriser ved 

utskrivelse. 

Kriminalomsorgen; Trondheim fengsel, prøver og funn: Data basert på urintester, antall 

funn og mengde funn av rusmidler i fengslet på Tunga/Nermarka.  

Kripos: Antall og mengde beslag i Trøndelag politidistrikt. 

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF: Positive analysesvar på rusmidler fra 

blod-, urin- og serumprøver hos personer bosatt i Trondheim kommune. 

Lade Behandlingssenter, Avrusingsavdelingen, behandlingsdata: Diagnoser på pasienter 

inne til avrusning basert på registrert ICD-10 diagnose fra innleggelsen.  

Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF: Antall innleggelser med rusdiagnose, fordelt etter 

ICD-10 F10-F19 diagnoser, tn4 eller tn5 diagnoser i epikriser ved utskrivelse fra somatisk 

avdeling i Trondheim, uavhengig av bostedskommune.  

Nasjonalt Folkehelseinstitutt, smittsomme sykdommer som hiv, aids og hepatitt C: Data 

fra internettsidene til Folkehelseinstituttet, MSIS, legges til grunn for innhenting av hepatitt C, 

hiv- og aidssmitte. Det registreres antall nye diagnostiserte tilfeller hvert halvår. Antall nye hiv- 

og aidsdiagnoser registreres på fylkesnivå. Hepatitt C registreres både på fylkes- og 

kommunenivå. 

Oslo Universitetssykehus (OUS), bilførertester: Positive analysesvar på rusmidler fra blod-, 

urin- og spyttprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring i Trøndelag. 

Ringnes AS, salgstall: Data over salg av øl, rusbrus, cider og svakvin i Trondheim. 

Tollregion Midt-Norge, Trondheim regiontollsted, antall og mengde beslag: Data fra 

tolletaten er sammensatt av antall og mengde beslag gjort i Trondheim distriktstollsted og data 

fra andre tollregioner som rapporteres til tollregion Midt-Norge, avdeling Trondheim, over 

antall beslag og mengde beslag. I hovedsak er dette beslag av postforsendelser som fortolles i 

Oslo eller ved ulike grenseoverganger. Også beslag gjort på bosatte i Trøndelag utenfor 

Trondheim kommune, samt beslag gjort i Trøndelag på personer som ikke er bosatt i regionen. 

Trondheim kommune, Kontor for skjenkesaker: Årlige data over antall salgs- og 

skjenkebevillinger, og antall utførte salgs- og skjenkekontroller i Trondheim kommune. 

Trøndelag politidistrikt: Antall narkotikasaker, anmeldte ruskjøringer og i 

drukkenskapsarrest (siste for Trøndelag). 

Vinmonopolet, salgstall: Data over salg av alkoholholdige varer ved utsalgsstedene i 

Trondheim kommune.  
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Mediekilder: 

Retriever: Kvantitativt søk på rusmiddelnavn for nett- og papirutgaven til Adresseavisen NRK 

Trøndelag og Nidaros, gjennomføres av Kommunikasjonsavdelingen i Helse Midt-Norge RHF. 

Antall treff på nett- og papirartikler, ikke utskilt dobbeltregistreringer (treff på samme sak på 

nettside og i papiravis).  

Under Dusken: Studentavis for Trondheim. Utgis to ganger i måneden i papir- og nettutgave 

(publiseres også saker på nett som ikke publiseres i papirutgaven. Kvalitative søk. 

Sorgenfri: Gatemagasin fra Trondheim. Utgis hver 4. uke. Kvalitative søk. 

Rustelefonen, antall henvendelser: En nasjonal hjelpetelefon, chatteside og SMS-tjeneste 

som svarer på spørsmål om rus. Data over antall henvendelser om rusmidler fra Trøndelag. 

Google trends: Google trends gir et bilde av hvor populær en søketerm (et ord) har vært 

innenfor et geografisk område innenfor en gitt tidsperiode. Trends gir ikke konkrete antall søk, 

men viser svingninger innenfor den gitte tidsperioden på et intervall fra 0-100. Tall fra tidligere 

Sør-Trøndelag. 

Informanter: 

Trendpanel: Anonyme informanter, utvalgt på bakgrunn av deres ekspertkunnskap om 

rusmiddelbruk i Trondheim. De svarer på et spørreskjema hver sjette måned og rapporterer om 

bruk, tilgjengelighet, helseskader, pris, slanguttrykk og lignende.  
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Appendiks 4 – Intervjuguider spesialfokus eksemplifisert 

med den brukt til ungdomsintervju 

Ungdomsintervju Føre Var 15.04.21 
Informasjon innledningsvis (denne er noe modifisert for å beskytte identiteten til informantene 

ytterligere): 

Intervju om rusbruk blant ungdom til Føre Var rapport. Føre Var kartlegger rustrender i Trondheim, 

gjort i noen år nå, mange vi får informasjon og tall fra.  

Vi vil høre ungdommens stemme – snakke med ekspertene selv. Trenger ikke oppgi egen rusbruk, 

masker gjerne ved å snakke generelt, bare det er fakta. Brukes til rapport om rustrender i Trondheim, 

ikke noe annet. Hjelpeapparatet opptatt av å vite hva ungdom ruser seg på for å kunne gi god hjelp 

ved behov.  

Anonymt – ingen navn noteres, ingen opptak, alle eventuelle henvisninger til intervjuet vil være 

generelle, evt henvise til kjønn (som «en gutt»). Konfidensialitet innenfor gruppa.  

Hva brukes? 

Hvor ofte? 

Hvor mye? 

Hvordan brukes det? 

Hvordan får man tak i det? 

Hvem bruker? – kjønn, alder, sosial bakgrunn 

Hvorfor bruker de? 

Noen grenser for hva som brukes? Eller hvordan det brukes? 

Prøving noen ganger vs gjentatt bruk? 

Konsekvenser? Farlige opplevelser? 
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Sosiale medier – tilbud fra hvem? 

Fester – hvor, hvordan? 

Hva tenker de om tjenesteapparatet? Uteseksjonen, forebyggende hos politiet? 

Rusreformen – tanker? 

Andre trender/rørelser i ungdomsmiljøene? Vold? 
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