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Forord
Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus  Midt) presenterer med denne rapporten vår tredje Føre 
Var- kartlegging av rustrender i Trondheim siden vi fikk dette i oppgave av Helsedirektoratet i 2018. 
Tilsvarende kartlegginger er blitt gjennomført i Bergen siden 2002 av Kompetansesenter rus – region 
Vest Bergen (KoRus - Vest Bergen). Med bakgrunn i sine erfaringer har KoRus Vest Bergen bistått 
oss med opplæring og veiledning av Føre Var Trondheim.

Føre Var Trondheim er ment å gi kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av 
rusmiddelbruk i Trondheim. Vi har nå siden oppstart av kartleggingen i 2018 generert et bredere 
kunnskapsgrunnlag for trendutvikling basert på tre rapporter. Muligheten for analyse av trendutvik-
ling over lengre tidslinje vil bli ytterligere styrket for hver gjennomføring av Føre Var. Vi håper derfor 
vi kan videreføre dette viktige arbeidet.

Sammenstilling av kartleggingsdata til Føre Var bidrar til å gi et godt kunnskapsgrunnlag for oversikt 
på rusområdet. Først og fremst vil dette ha nytte lokalt ved å systematisere og supplere kunnskap vi 
har som kan bidra til en mer helhetlig og samlet forståelse av rusmiddelsituasjonen og gi mulighet for 
en kunnskapsbasert tilnærming til lokal planlegging og tiltaksutvikling.

I tillegg vil Føre Var kartlegginger på sikt kunne inngå i en sammenstilling av trendutvikling mellom 
Bergen, Oslo og Trondheim. Resultatene vil også ha verdi i en rekke faglige fora lokalt, nasjonalt og i 
europeisk sammenheng. Føre Var eller Bergen Earlier Warning System (BEWS) er godt kjent 
internasjonalt, og det Europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk 
(EMCDDA) anvender kunnskapen om trendforskning i europeisk sammenheng. 

KoRus-Midt vil takke alle informanter, fagpersoner og samarbeidspartnere som har bidratt med sin 
kunnskap, statistikk og tid, og gjort Føre Var-rapporteringen mulig. Vi håper at resultatet styrker et 
videre ønske om samarbeid knyttet til nye fremtidige og mer fullstendige kartlegginger. Vi vil rette en 
spesiell takk til Rolf Morten Øyen som har gitt viktige bidrag til å etablere Føre Var som 
kartleggingsverktøy. Han har vært med siden oppstart av arbeidet, og avslutter nå sitt arbeid med 
sluttføringen av denne rapporten.

Vi ønsker på vegne av kartleggingsteamet til slutt å overbringe en stor takk til KoRus Vest Bergen ved 
Liv Flesland, Else Kristin Utne Berg og Unni Strandman for opplæring, veiledning og bistand til 
utviklingen av Føre Var Trondheim. Deres velvilje til å dele av sin kompetanse og erfaringer har vært 
av uvurderlig betydning for utviklingen av arbeidet og teamet er svært takknemlige for all hjelp de 
har mottatt.

Trondheim 9. desember 2019
KoRus Midt – Norge

Trond Rune Ljøkjell
Avdelingssjef



Innhold

Føre Var Trondheim – HØST 2019  4

Rusmiddelspesifikke funn  10

Alkohol 10

Hallusinogene rusmidler 13
Cannabis 13
LSD 15

Sentralstimulerende rusmidler 17
Amfetamin/metamfetamin 17
Kokain 18
Ecstasy/MDMA 20

Opioider 23
Heroin 23
Metadon 24
Buprenorfin (Subutex, Buprenorphine, Suboxone) 25
Andre opioider 27

Benzodiazepiner 28
Xanor 28
Diazepam (Valium/Stesolid/Vival) 29
Rivotril 30
Benzodiasepiner som gruppe 32

Andre medikamenter og syntetiske stoffer 34
Anabole virkestoffer  34
GHB/GBL 35

KONSEKVENSER AV RUSMIDDELBRUK 37
Appendiks 1 – Analysetabeller 39
Appendiks 2 - Metodiske begrensninger – sekundærdata 43
Appendiks 3 – Datakilder som brukes i Føre Var Trondheim 43

Litteratur 46

Innhold



4

Føre Var Trondheim – HØST 2019 
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 (april - september 2019) sammenlignet med halvåret før (oktober 2018 – 
mars 2019).

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.   

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: 

• 14 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter,
behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner, tolletat og sykehus.

• 5 interessekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner,
lokalaviser og fagblader. Noen av disse kildene gjennomgås kvalitativt, mens andre
benyttes kvantitativt inn i utregningene.

• Spørreskjema til et trendpanel.

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.  

«Føre Var» er en metode for å vise rustrender, men det vil nok ta noen år før vi kan si noe 
konkret om trender i Trondheim. Det blir foreløpig riktigere å snakke om tendenser. Bildet av 
rustendenser i Trondheim, som presenteres i denne rapporten, er basert på kilder som vist i 
illustrasjonen:
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Føre Var - kilder HØST 2019 

Litt om trendpanel 
I denne rapporten har 39 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. 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, 
studenter og personer med god kjennskap til ulike utelivs- og ungdomskulturer, som ansatte i 
utelivsbransjen, og fra spesialisthelsetjenesten. Informantene besvarer et spørreskjema hver 
sjette måned.  

Presentasjon av funn 
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. april 2019 - 30.
september 2019.  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. april – 30. september 2019, sammenlignes i hovedsak med data 
fra forrige halvårsperiode som var, 1. oktober 2018 – 31. mars 2019. 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.

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 som 

1 Se appendiks 1, side 38. 

TRENDPANEL 

    FØRE VAR 
RAPPORT 

Desember 2019 
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var inkludert i tidligere rapporter da vi ikke syns vi har godt nok grunnlag til å si noe konkret 
om deres utvikling. 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  

mailto:else.kristin.utne.berg@helse-bergen.no
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KOMMENTARER HØST 2019 

Dette er den tredje Føre Var-kartleggingen i Trondheim. Selv om vi stadig får bedre kvalitet 
på tall og bedre representasjon av relevante tjenester og instanser inn i Trendpanelet, er det 
likevel ikke slik at vi kan si denne rapporten presenterer en fullstendig representasjon av 
virkeligheten. Vi er likevel ganske trygge på at hovedtrekkene er en representasjon av de 
rustrendene som har vært i Trondheim. Det er imidlertid viktig å presisere at Tolletatens tall 
fremdeles er ganske tunge inn i datamaterialet, slik at vi har tatt særlig hensyn til dette i 
tolkningen av resultatene. Dette er grunnen til at for eksempel den store nedgangen på anabole 
steroider ikke trekkes frem som et hovedfunn, det er tolltallene som i hovedsak utgjør denne 
endringen. 

Vi har også valgt å ikke rapportere på en del av de rusmidlene og medikamentene som vi har 
hatt med tidligere fordi vi mener vi har for få kilder til å kunne si noe håndfast om dem. Dette 
gjelder for eksempel syntetisk cannabis, fleinsopp, Dolcontin og Lyrica. Vi tenker det er 
bedre å ikke rapportere på disse, enn å risikere at man trekker konklusjoner på bakgrunn av 
for lite grunnlag. Vi fortsetter å overvåke disse fremover, og trekker dem inn i rapporten igjen 
dersom det blir aktuelt.  

Det har vært en stabil situasjon for mange av rusmidlene/medikamentene siden forrige 
rapport. Det er imidlertid viktig å presisere at en stabil situasjon ikke betyr det samme som 
ingen bruk. Cannabis er et godt eksempel på dette. Det ble rapportert økning i både bruk og 
tilgjengelighet fra Trendpanelet, men det er rapportert sterk nedgang fra noen av de statistiske 
kildene. Totalt fikk bruk av cannabis en endringsskåre på 5, noe som tilsier en svak økning. 
Det går igjen rapporteringer fra Trendpanelet om «yngre» brukere. Det refereres da i 
hovedsak til cannabisbruk, og med yngre er det nevnt ned til 8.trinn. Gutter og etniske 
minoriteter (også disse gutter) er de som særlig trekkes frem i denne sammenhengen. Mange i 
Trendpanelet trekker også frem vaping (bruk av el-sigaretter) av cannabis. Det er med andre 
ord ingen grunn til å slippe fokuset på cannabisbruk i Trondheim.  

Også denne gangen har vi et hovedfunn på kokain. Sist var det særlig økt tilgjengelighet, men 
denne gangen er det indikatorer på økning i bruk. Det var økning i positive prøver både fra 
Oslo Universitetssykehus (dog få, bare 8 stk, men økning fra 2 halvåret før) og 
Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs hospital HF. Trendpanelet rapporterte om en sterk 
øning i bruk, 15 av de 26 som kjente til kokainbruk mente det hadde vært en form for økning. 
Dette kom også fra alle tre gruppene (Det generelle samfunnet, Uteliv og Risiko/eltablert-
miljø). Kokain er et rusmiddel som Trendpanelet i hovedsak knytter til uteliv og festbruk, som 
«partydop».  

Ecstasy/MDMA har hatt en nedgang siden sist (-10), men dette er særlig knyttet til 
tilgjengelighet og interesse. Tolletaten har hatt nedgang i både antall og mengde beslag, noe 
som trekker tallene ned. Farmakologen har også hatt kraftig nedgang på antall positive prøver, 
men trendpanelet melder om en økning i bruk (og tilgjengelighet). Bruken blir også her 
knyttet til uteliv og festbruk og nevnes mye sammen med kokain. Det ble en stabil situasjon 
for bruk av Ecstacy/MDMA, men dette må tolkes med varsomhet.  

Det ble også et hovedfunn på økt tilgjengelighet av diazepam (Valium/Vival/Stesolid). Økte 
beslag hos tolletaten står for en stor del av dette funnet, men også i fengselet hadde de en 
kraftig økning i funn. Hos Oslo Universitetssykehus hadde de også flere positive treff denne 
perioden enn forrige. Trendpanelet melder imidlertid ikke om endringer i bruk eller 
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tilgjengelighet. Vi har også denne gang valgt å gjøre en samlet analyse for alle 
benzodiasepinene. I den analysen fant vi ikke særlig endring i tilgjengelighet. Xanor/Xanax 
hadde en nedgang i tilgjengelighet, mens Rivotril, i likhet med diazepam, hadde en økning i 
tilgjengelighet. Dette kan indikere at tilfanget av benzodiasepiner totalt sett er ganske stabilt, 
men at det er forskjell på de ulike medikamentene. Bruk av benzodiasepiner fikk en økning 
siden sist. Igjen var det ingen store utslag hos de ulike preparatene, men når man også 
analyserer andre preparater enn de vi har rapportert inn i rapporten her (minner om at noen er 
utelatt grunnet for få kilder), så ble det er utslag på økning i bruk. Det er i hovedsak knyttet til 
Risiko/etablert-miljø at det rapporteres om bruk av benzodiasepiner.  

Vi fant en sterk nedgang for heroin for denne perioden. Tolletaten utgjør størstedelen av dette 
utslaget, men vi har også fått muntlig rapportering om «herointørke» på slutten av 
sommeren/innrapporteringsperioden. Den eneste kilden som hadde økning for heroin var 
Adresseavisen, som er en indikator på interesse. Nylig (04.12.19) kom de nye tallene på 
narkotikautløste dødsfall i 2018 (siste tilgjengelige statistikk, Folkehelseinstituttet, 
www.fhi.no), hvor det for tredje året var andre opioider enn heroin som var hyppigste 
dødsårsak. Også for bruk var det en nedgang, noe som gjerne følger lav tilgang.  

Siste hovedfunnet går på nedgang for alkohol. Dette funnet må ses i sammenheng med at vi 
fant en stor økning for alkohol i forrige periode (rapporten for oktober 2018 – mars 2019). Da 
var det økning i innsøking til behandlingsenheter som i stor grad gjorde utslag for økt utslag 
på bruk, og tolletaten som hadde sterk økning i antall beslag sammenlignet med perioden før. 
Da kan det fort gi utslag andre veien ved neste målepunkt. Det meldes om økning i bruk fra 
deler av Trendpanelet, men totalt sett rapporterte Trendpanelet om ingen endring. Dette 
gjelder også for tilgjengelighet. Nedgangen for alkohol er nok dermed ikke en generell 
nedgang i bruk og tilgjengelighet, men heller knyttet til endring i utslagene på enkelte kilder 
som var sterke sist rapport.  

Også denne gangen valgte vi å gjøre en samlet analyse for opioidene/opiatene, slik at vi kunne 
dra bedre nytte av tall som ikke kan knyttes direkte opp til et spesifikt medikament eller 
rusmiddel, for eksempel markører på morfinbruk. Sist fikk oipater en stabil tendens 
sammenlignet med perioden før, med en aggregert differanse (endring) på -2. Denne gangen 
ble det en sterk nedgang med en aggregert differanse på -16. Det er særlig nedgang i bruk (-
11), men også noe på tilgjengelighet (-5). Trendpanelet melder om ingen endring på noen av 
disse.  

Sist hadde vi en del rapporteringer på nye psykoaktive stoffer (NPS). Denne gangen var det 
ikke like mye rapporteringer på slike, verken fra Trendpanelet eller de statistiske kildene. 
Dette betyr ikke at det ikke er bruk på disse, men bruken har ikke vært så påfallende at det har 
gitt utslag i kartleggingen denne gangen.  
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HOVEDFUNN – VÅR 2019 TIL HØST 2019 

Økt bruk av kokain 

Økt tilgjengelighet av valium/diazepam 

Nedgang for heroin 

Nedgang for alkohol 
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RUSMIDDELSPESIFIKKE 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®2, 
Buprenorfin®, Suboxone®, Temgesic®) og morfin (Dolcontin®), Benzodiazepiner 
(Rohypnol®, Xanor®, Valium®, Vival®, Stesolid®, Rivotril®), og pregabalin (Lyrica®).  Andre 
medikamenter og syntetiske stoffer –  som anabole virkestoffer og GHB/GBL. 

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, og 
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 i 2018 der det har vært mulig.  

Figur 1: Tendens alkohol V18-V19 

Alkohol har hatt en nedgang i bruk og tilgjengelighet, og svak nedgang i interesse siste halvår 
(tabell 1). 

2 Medikamenter med registrerte preparatnavn blir kun markert med ® innledningsvis i rapporten. 
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Tabell 1: Alkohol – endring april - september 2019 
SKÅR 

BRUK -5
TILGJENGELIGHET -8
INTERESSE -1
ENDRING (aggregert differanse) -14

Tallene fra Oslo Universitetssykehus (OUS) viser en nedgang i bruk av alkohol, Klinikk for 
rus og avhengighetsmedisin rapporterer en nedgang i pasienter med F10-diagnose (Psykiske 
lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol). Avrusingsavdelingen ved Lade 
Behandlingssenter (LBS) viser en økning av pasienter med F10-diagnose. Tall fra 
Laboratoriemedisinsk klinikk og Medisinsk klinikk ved St. Olavs hospital HF hadde ingen 
endring siden forrige periode. Salgstallene fra Vinmonopolet, Ringnes AS og Bunnpris viser 
ingen endringer siden forrige periode. Alle i Trendpanelet kjente til alkoholbruk i perioden 
april – september 2019. 

Tabell 2: Alkohol – endringer i bruk etter gruppe 
Gruppe 

Totalt 
Det generelle 

samfunn Uteliv 
Risiko/etablert-

miljø 
Gradvis økning 3 1 4 8 
Ingen endring 10 6 12 28 
Gradvis nedgang 1 0 1 2 
Total 14 7 17 38 

Tolletaten har hatt en nedgang i både antall og mengde beslag sammenlignet med forrige 
periode. Fengselet har hatt en liten økning i mengde beslag på alkohol, men det var små 
mengder i utgangspunktet (<5 liter). 32 i Trendpanelet (av 37 personer som har svart på 
endring i tilgjengelighet) melder om ingen endring i tilgjengelighet på alkohol (tabell 3). Fem 
personer i trendpanelet melder om gradvis økning, og ingen melder nedgang i tilgjengelighet 
av alkohol.  

Tabell 3: Alkohol – endringer i tilgjengelighet etter gruppe 
Gruppe 

Totalt 
Det generelle 

samfunn Uteliv 
Risiko/etablert-

miljø 
Gradvis økning 4 0 1 5 
Ingen endring 10 7 15 32 
Total 14 7 16 37 

Rustelefonen hadde ingen endring i antall henvendelser om alkoholbruk sammenlignet med 
forrige periode (få i utgangspunktet, <5). Adresseavisen hadde noe nedgang i antall treff på 
alkohol siden forrige periode. Samlet gir dette en stabil tendens i interesse for alkohol. 
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Alkohol var det rusmidlet som flest ganger ble oppgitt i kombinasjon med andre rusmidler (93 
ganger). Særlig var det kombinasjon med cannabis (27), ecstacy/MDMA (14), kokain (12) og 
benzodiasepiner (som gruppe,7 ganger), amfetamin (9), men også opioider/heroin, LSD, 
Xanax, Rivotril, GHB/GBL, syntetisk cannabis og 2C-B ble eksplisitt nevnt.  

Slanguttrykk for alkohol var alk/alko, og børst (nevnt flest ganger) Andre slanguttrykk som 
ble nevnt var fuel, pjalle, bobler, flytende narkotika, vievann, morsombrus, fylla, pilse, 
heimert, pinne, dram, knert, skjenk og sprit.  

Konsekvenser som ble oppgitt var at alkohol fører til vold og personskader, ulykker, aggressiv 
atferd, brutte relasjoner, økonomiske problemer, vansker med å stå i skole/jobb, uheldige 
seksuelle erfaringer for den som er i alkoholrus, i verste fall voldtekt. gjør ting som man 
angrer på, somatiske problemer som leversykdommer og problemer med hjerte kar, psykiske 
problemer i form av angst og depresjon.   

Alkohol hadde også positive konsekvenser ifølge trendpanelet. Noen mente at alkohol 
fungerer som en «icebreaker» i sosiale sammenhenger, virker muskelavslappende og 
smertelindrende. Det var overvekt av negative konsekvenser av alkoholbruk som ble trukket 
fram.   
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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 narkotiske stoffet i Norge og resten av den vestlige verden (Rustelefonen, 2019).  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: Tendens cannabis V18-V19 

I perioden april – september 2019 var det meget svak økning i bruk av cannabis, og ingen 
endring i tilgjengelighet eller interesse (tabell 2). Samlet sett gir dette en stabil tendens for 
cannabis siden sist periode. 
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Tabell 4: Cannabis -  endring april til september 2019 
SKÅR 

BRUK 5 
TILGJENGELIGHET -2
INTERESSE -2
ENDRING (aggregert differanse) 1 

Det var ingen endring i antall positive prøver fra Laboratoriemedisinsk klinikk eller OUS for 
denne perioden sammenlignet med halvåret før. Medisinsk klinikk hadde heller ingen endring 
i antall innleggelser med F12-diagnoser (Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes 
bruk av cannabinoider) siden forrige periode. Fengselet hadde økning i antall positive prøver, 
men det er få prøver det er snakk om (<5). Avrusingsavdelingen ved LBS hadde sterk 
nedgang i pasienter med F12-diagnose, mens Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin hadde 
sterk økning. Trendpanelet rapporterte også denne gangen om økt bruk. Alle i trendpanelet 
kjente til bruk av cannabis. 17 av 37 rapporterte om økning i bruk, hvorav fire av disse 
rapporterte om sterk økning.  

Tolletaten hadde nedgang i antall og mengde beslag sammenlignet med forrige periode. 
Fengselet hadde sterk økning i mengde beslag. Trendpanelet rapporterte om økt 
tilgjengelighet av siden forrige periode. 20 meldte om en form for økning, mens 17 meldte om 
ingen endring (15) eller nedgang (2). økningen i tilgjengelighet ble meldt inn fra alle tre 
grupperingene (Det generelle samfunnet, Utelivet og Risiko/etablert miljø).  

På interesse var det nedgang i antall henvendelser hos Rustelefonen på temaet cannabis siden 
forrige periode, men Adresseavisen hadde ingen endring i antall treff på cannabis.   

Også for denne perioden meldes det om åpenlys bruk av cannabis. Det er særlig unge gutter 
som trekkes frem, og flere nevner etiske minoritetsgrupper.  

Cannabis ble nevnt i kombinasjon med 21 andre rusmiddel, i hovedsak alkohol (27), 
amfetamin (13 ganger), og ecstacy/MDMA (11). Flere i Trendpanelet sa at cannabis blandes 
med «alt».  

Slanguttrykk oppgitt for cannabis var banan, røyk, brunt, grønt, ræv/rev, røykings, joner, 240, 
bønne, Louis Vitton, joint, doink, shit/skit, godsaker, jiitern, jord, hasj, weed, kosh, ganja, 
spliff, tjall, tuba, tivolirøyk, jazztobakk, røyk, banos, nattings, mornings, kaffekopper, gress, 
johnny, Mary J, keefe, vape og hasjnarkotika (ironisk ment). 

Prisen ble oppgitt til å være mellom 100 og 400 kr gram, avhengig av mengde og kvalitet, 
vanligste pris ble oppgitt til 200 kr per gram.  

Konsekvenser som ble nevnt var: isolering, utløse psykose, angst, depresjon, skolefrafall og 
skolefravær, vansker med å fungere i jobb/skole, miste jobben, miste kontakt med familie, 
vrengt virkelighetsoppfatning, sløv, treg, dårlig hygiene (kropp og klær), dårlig økonomi, 
innsovingsproblemer og endret søvnmønster, nedstemthet, gjeld, psykiske utfordringer, 
likegyldig, mangel på konsekvenstenkning (særlig hos yngre), kriminalitet, apetittendringer, 
hodepine ved abstinens, oppkast, apati, avhengighet, sløvhet, motivasjonstap, økt søtsug, 
konsentrasjonsvansker, godt humør, muskelavslappende/smertestillende, hjelper med 
meditasjon, reduserer bruk av alkohol, morsomme samtaler med venner, øker smakssansene, 
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eufori, latter, tørr munn, «noia», undertrykkelse av drømmer (hindrer REM-søvn ved inntak 
før sengetid), utenforskap, kognitiv utvikling stanser, mister/endrer/utvider nettverk, tafatthet, 
sosiale problemer, straffereaksjoner, kjøp og salg (dealing), kontakt med eldre selgere, 
seksuelle tjenester, gjeld. 

Vanligste inntaksmåte var røyking og svelging. Flere meldte om at cannabis kan kjøpes via 
internett, både på nettsider (på det mørke nettet/dark web/TOR) og via sosiale medier som 
Snapchat og Facebook/messenger på ulike gruppeforum.  

LSD 
LSD, forkortelse for lysergsyredietylamid, lysergid, hallusinogent rusmiddel som kan påvirke 
en rekke forskjellige transmittersystemer i hjernen (Mørland, 2017). Virkninger kan være 
forvrengning av sanseinntrykk, illusjoner og hallusinasjoner. Illusjonene og hallusinasjonene 
omfatter ofte synet, men de kan også skape illusjoner som berører hørsel, lukt, smak og 
berøring. 

Figur 3: Tendens LSD V18-H19 

I perioden april – september 2019 var det ingen endring i bruk, men økning i tilgjengelighet 
for LSD sammenlignet med forrige periode (tabell 5). Det var ingen endring i interesse. Totalt 
ga dette en økning for LSD for perioden.  

Tabell 5: LSD - endring april - september 2019 
SKÅR 

BRUK 0 
TILGJENGELIGHET 12 
INTERESSE -1
ENDRING (aggregert differanse) 11 
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Laboratoriemedisinsk klinikk og Oslo Universitetssykehus hadde ingen endring i antall 
positive prøver sammenlignet med forrige periode, og det var svært få utslag det var snakk om 
(<5 fra begge). 21 av 39 i Trendpanelet hadde sett/hørt om LSD bruk i denne perioden. Åtte 
rapporterte om økt bruk, disse var fra Risiko/etablert-miljø og Det generelle samfunnet. 
Endringen hos Trendpanelet fra forrige rapporteringsperiode til denne var imidlertid ikke stor 
nok til å gi et utslag for endring i bruk.  

Tolletaten hadde sterk økning i antall og mengde beslag, mens Trendpanelet rapporterte om 
ingen endring i tilgjengelighet. Dette var de eneste statistiske kildene på tilgjengelighet for 
LSD i denne perioden og betyr at tendensen for tilgjengelighet av LSD må tolkes med 
varsomhet. Seks av de 21 som kjente til LSD-bruk siste periode rapporterte om økt 
tilgjengelighet, hovedsakelig fra Risiko/etablert-miljø (fire). Ingen rapporterte om nedgang i 
tilgjengelighet. Dette var ikke nok til at det ga utslag i endring i tilgjengelighet fra 
Trendpanelet. 

Det var nedgang i antall treff på LSD i Adresseavisen, men ingen endring i antall 
henvendelser til Rustelefonen om LSD i perioden. Sistnevnte var dog lav i utgangspunktet 
(<5). 

LSD ble nevnt kombinert med cannabis, alkohol og MDMA. Som sist periode ble 200 kr for 
en dose/trip er oppgitt flest ganger, men variasjonen på pris ligger mellom 150 og 500 kr. 
Oppgitte slanguttrykk var frimerke, tripp, drypp, lapp, syre og sukkerbit.  Oppgitte 
konsekvenser var hallusinasjoner, skremmende tanker (under påvirkning), paranoid, angst, 
mulige psykoser, «bad trips», lei seg dagen derpå og søvnproblemer. Den vanligste 
inntaksmåten er å svelge/legge på tungen.  

Flere i Trendpanelet rapporterte om at LSD kunne kjøpes via internett. 
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Sentralstimulerende rusmidler 
(amfetamin, metamfetamin, kokain, ecstasy) 
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.  

Amfetamin/metamfetamin 
Amfetamin og metamfetamin er syntetiske sentralstimulerende midler som går under 
samlebetegnelsen amfetaminer. Amfetamin er som regel et hvitt og luktfritt pulver, men er 
oftest utblandet når det selges på gaten, og kan ha gul-, brun- og blåaktige nyanser 
(Rustelefonen, 2019). Metamfetamin blir oftest solgt i pulverform som «sterk» amfetamin, 
men forekommer også i fast form, som krystallklumper. Rusen kan gi en følelse av økt 
selvtillit og energi, pratsomhet, nervøsitet og dempet sult og søvnbehov. Uro, forvirring, 
skjelvinger, panikk og tankeforstyrrelser kan forekomme. Langvarig bruk kan gi angst, 
depresjon og psykoser. 

Figur 4: Tendens amfetamin/metaamfetamin V18-H19 

Det var svak nedgang i bruk, økning i tilgjengelighet og ingen endring i interesse for 
amfetaminer i perioden april -september 2019. Samlet gir dette en stabil tendens (tabell 6).  
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Tabell 6: Amfetamin/metamfetamin - endring april - september 2019 
 SKÅR 
BRUK  -4 
TILGJENGELIGHET  10 
INTERESSE 1 
ENDRING (aggregert differanse) 7 
 
 
29 i Trendpanelet kjente til bruk av amfetamin eller metamfetamin (29 kjente til amfetamin 
og 16 kjente til metamfetamin). Laboriatoriemedisinsk klinikk hadde noe nedgang på antall 
positive prøver siden sist periode, men ingen av de andre kildene på bruk hadde endringer 
siden forrige periode.  
 
Tolletaten hadde nedgang i antall beslag, men sterk økning i mengde beslaglagt. Fengselet 
hadde sterk økning i mengde funn. Trendpanelet rapporterte om en økning i tilgjengelighet 
siden forrige periode.  
 
Rustelefonen hadde nedgang i antall henvendelser om amfetaminer, mens Adresseavisen 
hadde økning. Samlet ble det ingen endring i interesse.  
 
Konsekvenser av amfetaminbruk var psykoser, utagering, vold, angst, drop-out av jobb, 
isolasjon, dårlig økonomi, depresjon, dårlig livsmestring (kjenner ikke den «normale verden», 
hvordan oppføre seg mot folk), søvnproblemer, det «sliter» på hodet, psykisk helse, høyt 
blodtrykk/hjerte, nettverk, utsatt for vold, utsetter andre for vold, kriminalitet, vekttap, nerver, 
høy puls, søvnmangel, paranoia, ukritisk atferd, hektisk, nedstemthet, kaotisk, manglende 
oppfølging av bolig og regninger, impulsiv, frossen, fysiske skader, ustabil livsførsel, tap av 
sosiale rammer/goder, familiære problemer og dårlig tannstell. 
 
Amfetamin ble nevnt i kombinasjon med 16 navngitte rusmidler eller medikamenter. 
Hyppigst nevnt var cannabis (13), alkohol (9), Subutex/Suboxone (4) og Xanor/Xanax (4).  
 
Oppgitt pris lå på ca 400 kr per gram, men 300 kr ble hyppigst nevnt konkret. Her varierer 
oppgitte priser fra kr 300 – 1300 kr per gram. Oppgitte slanguttrykk var makka, amf, 
joggesko, fart, speed, brus, pepper og snø. Mer spesifikt for metaamfetamin var meta, Tina og 
meth. Vanligste oppgitte inntaksmåte var injisering, fulgt av sniffing og svelging. Analt inntak 
nevnes også.  
 
 
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). 
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Figur 5: Tendens kokain V18-H19 

 
 
 
Det var sterk økning i bruk for kokain i perioden april - september 2019, og nedgang i 
tilgjengelighet. Det var ingen endring i interesse. Samlet gir dette en tendens til økning for 
kokain (tabell 7). 
 
 
Tabell 7: Kokain - endring april - september 2019 
 SKÅR 
BRUK  23 
TILGJENGELIGHET  -9 
INTERESSE -2 
ENDRING (aggregert differanse) 12 
 
 
Det var økning i positive prøveresultater for kokain fra OUS og Laboratoriemedisinsk klinikk 
sammenlignet med sist periode. Medisinsk klinikk hadde ingen endring i innleggelser med 
F14-diagnose (Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av kokain), men det 
var få innleggelser (<5). Avrusingsavdelingen ved LBS hadde økning i F14-diagnoser, også 
her var det få innleggelser med diagnosen (<5). Trendpanelet rapporterte om sterk økning i 
bruk. 28 av de 39 hadde kjennskap til kokainbruk i forrige periode, i hovedsak fra Uteliv-
miljøet og Risiko/etablert-miljø.  
 
 
Tabell 8: Kokain – bruk etter gruppe 

 
  

Gruppe 
 

Totalt  
Det generelle 

samfunn  Uteliv 
Risiko/etablert-

miljø 
Sterk økning 1 2 2 5 
Gradvis økning 1 3 6 10 
Ingen endring 3 1 7 11 
Total 5 6 15 26 
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Tolletaten hadde stor nedgang i både antall og mengder beslag av kokain i perioden april - 
september 2019, sammenlignet med perioden før. Trendpanelet rapporterte imidlertid om økt 
tilgjengelighet, særlig fra representantene i Uteliv-miljøet. Totalt ble det en nedgang i 
tilgjengelighet av kokain i forrige periode. 
 
Rustelefonen hadde sterk nedgang i antall treff på kokain sammenlignet med perioden før. 
Adresseavisen hadde imidlertid en sterk økning i antall treff. Samlet sett ble det ingen endring 
i interesse for kokain. 
 
Kokain ble nevnt i kombinasjon med alkohol (12), cannabis (6), (met)amfetamin, MDMA, 
Rivotril. De fleste oppga en pris per gram på 1000-1200 kr, men prisene varierer mye, fra 
500-2000 kr er variasjonen mellom høyeste og laveste oppgitte pris. Vanligste slanguttrykk 
var cola/kola, samt uttrykk som coco, hvit te, Pablo, snø, coke, brus, melis, koko, fest i nesa, 
hvitt, konge for en tier og pulver ble nevnt.  
 
Konsekvenser som ble oppgitt var voldsepisoder med personskade og straffeforfølgelse, 
økonomiske problemer, overdose, nerver, høy puls, psykiske utfordringer som angst og 
depresjon, søvnvansker, paranoia, avhengighet, feil selvbilde, vellykket fasade som ikke 
stemmer med virkeligheten og aggressivitet. Vanligste inntaksmåter er å sniffe, røyke og 
svelge. Injisering nevnes også. Kokain ble også nevnt i forbindelse med kjøp av rusmidler via 
internett.  
 
 
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.  
 
 
Figur 6: Tendens Ecstasy/MDMA V18-H19 
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I perioden april - september 2019 var det nedgang i tilgjengelighet, svak nedgang i interesse , 
og ingen endring for bruk av ecstasy/MDMA. Samlet gir dette en tendens til nedgang for 
ecstacy/MDMA sammenlignet med forrige periode (tabell 9).  
 
 
Tabell 9: Ecstasy/MDMA – endring april - september 2019  
 SKÅR 
BRUK  -1 
TILGJENGELIGHET  -6 
INTERESSE -3 
ENDRING (aggregert differanse) -10 
 
 
OUS hadde økning i antallet positive prøver på ecstacy/MDMA sammenlignet med forrige 
periode. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde sterk nedgang i antall positive prøver. 32 av de 
39 i Trendpanelet kjente til bruk av ecstacy/MDMA i forrige periode og meldte om økning i 
bruk. 14 av de 32 meldte om økning i bruk siden forrige periode (tabell 10). Tre av 
skolerepresentantene (videregående) kjente til bruk.  
 
 
Tabell 10: Ecstasy/MDMA – brukstrender etter gruppe 

 
  

Gruppe 
 

Totalt  
Det generelle 

samfunn  Uteliv 
Risiko/etablert-

miljø 
Sterk økning 0 1 2 3 
Gradvis økning 3 3 5 11 
Ingen endring 6 1 7 14 
Gradvis nedgang 0 0 2 2 
Total 9 5 16 30 

 
 
Tolletaten hadde nedgang i antall beslag og sterk nedgang i mengde beslaglagt av 
ecstacy/MDMA sammenlignet med forrige periode. Trendpanelet rapporterte også om økt 
tilgjengelighet. Halvparten rapporterte om en økning, ingen rapporterte om nedgang i 
tilgjengelighet.  
 
Rustelefonen hadde nedgang i antall henvendelser om ecstacy/MDMA. Adresseavisen hadde 
økning i antall treff. Samlet ga dette en nedgang i interesse for ecstacy/MDMA i perioden 
april - september 2019, sammenlignet med perioden før.  
 
Ecstacy/MDMA ble oppgitt i kombinasjon med alkohol (14), cannabis (11), amfetamin, 
Valium, kokain, LSD, 2C-B Rivotril, sopper og Imovane. Vanligste oppgitte pris per tablett 
ligger mellom kr 150–300. Kr 500–1700 kr per gram er også oppgitt.  
 
Av slanguttrykk er Molly, Emma og E vanligst, knips, e, ea, mollsern, fest i nesa, bag (i 
sigarettpapir), X, knatter, MA, partydop og supermann nevnes også.  
 
Konsekvenser som ble oppgitt var angst, depresjon, drop-out fra skole, miste jobben, miste 
kontakt med familien, isolasjon, dårlig økonomi, overdose, endrer vennekrets / sosialt 
samspill, snevrer inn omgangskrets (isolerte grupper som bruker sammen), stimulerende, 
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energisk, fysisk eufori, forbedring av følelses/berøring/økt sensitivitet, økt kroppstemperatur, 
smertestillende, fargeforbedring, milde hallusinasjoner (lys kan være fine å se på), 
vasokonstriksjon (sammensnevring av blodårer), urineringsvansker, ereksjonsvansker, 
manglende appetitt, kvalme, tørr munn, vibrerende syn, stramhet i kjeve (kan bite seg selv 
uten å kjenne det eller gnisse tenner ukontrollert), dehydrering, ryggskader og hodesmerter. 
Vanligste inntaksmåter er svelging og sniffing, og noen oppga å injisere.  
 
Flere nevnte at ecstasy/MDMA kunne kjøpes via internett.  
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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 
ereuforisk (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 7: Tendens heroin V18-H19 

 
 
 
I perioden april - september 2019 var det en tendens nedgang i bruk og tilgjengelighet og 
ingen endring i interesse for heroin. Den aggregerte differansen viser sterk nedgang for heroin 
(tabell 11).  
 
 
 
 
 
 



24 
 

Tabell 11: Heroin - endring april - september 2019  
 SKÅR 
BRUK  -8 
TILGJENGELIGHET  -12 
INTERESSE 1 
ENDRING (aggregert differanse) -19 
 
 
Kun Laboratoriemedisinsk klinikk hadde statistiske treff på heroinbruk. De hadde en sterk 
nedgang i antall positive prøver i perioden sammenlignet med perioden før. 19 av de 39 i 
Trendpanelet kjente til bruk av heroin i perioden, og 14 av disse var fra Risiko/etablert-miljø. 
Fem i Trendpanelet (alle fra Risiko/etablert-miljø) meldte om økning i bruk i perioden april – 
september 2019, men totalt sett ble det ingen utslag i endring i bruk sammenlignet med 
forrige periode fra Trendpanelet.  
 
Tolletaten hadde sterk nedgang i antall beslag og mengde beslaglagt sammenlignet med 
perioden før. Fengselet hadde ingen beslag. Trendpanelet meldte om ingen endring i 
tilgjengelighet sammenlignet med forrige periode, men samlet sett gir dette en indikasjon på 
sterk nedgang for tilgjengelighet av heroin.  
 
Rustelefonen hadde nedgang i antall henvendelser, men få totalt (<5), mens Adresseavisen 
hadde sterk økning i antall treff på heroin. Samlet indikerer dette en stabil interesse for heroin. 
 
Det ble oppgitt kombinasjoner med cannabis (6), Rivotril (3), Xanor (3), amfetamin (2), 
kokain, benzodiasepiner, Lyrika, Metadon og Sobril.  
 
Prisen var det svært få som hadde informasjon om, og den ble oppgitt til å være mellom 1000 
og 1500 kr for et gram. En brukerdose er ca 0,25 gram. Hest/hæst er også denne gang det 
vanligste slanguttrykket, samt china white, knegg, dop, minus, smack/smækk, svart og brunt 
sukker. Vanligste inntaksmåte er injisering, etterfulgt av røyking. Sniffing og svelging ble 
også nevnt.  
 
Konsekvenser av heroinbruk ble oppgitt å være angst, depresjon, drop-out av «livet», 
suicidforsøk, dårlig hygiene, økonomiske problemer, sløv, treg/snøvlete tale, dårlig 
blikkontakt, «klikker» (aggressiv), vanskelig å forholde seg til andre mennesker, overdose, 
skjør hud, ustødig gange og vekttap.  
 
 
Metadon  
Metadon er et syntetisk opiat med morfinlignende virkning (Mørland, 2017). Det har en 
smertestillende og angstdempende effekt. Metadon er vært en del av Legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR), hvor det gis for å forhindre abstinensubehag, og gi en jevn 
opiatpåvirkning som antas å dempe behovet for opiatbruk med morfin eller heroin. 
Metadonbruk kan ved høye doser føre til sløvhet, døsighet, søvnighet og rusvirkninger, og det 
er fare for respirasjonshemming. Metadon gis fortrinnsvis i flytende form eller som tabletter.   
Figur 8: Tendens Metadon V18-H19 
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Det var ingen endring i bruk, tilgjengelighet eller interesse for metadon i perioden oktober 
2018 – mars 2019. Samlet gir dette en stabil tendens (tabell 14).  
 
 
Tabell 12: Metadon – endring perioden april – september 2019  
 SKÅR 
BRUK  -5 
TILGJENGELIGHET  6 
INTERESSE 1 
ENDRING (aggregert differanse) 2 
 
 
OUS hadde nedgang i antallet positive prøver på metadon i perioden, sammenlignet med 
perioden før, men generelt hadde de få treff (<5). Laboratoriemedisinsk klinikk hadde ingen 
endring i antall positive prøver. Det var nedgang i apoteksalget av metadon for perioden. 18 
av de 39 i Trendpanelet kjente til (illegal) bruk av metadon i perioden, de aller fleste av disse 
fra Risiko/etablert-miljø, og det ble totalt sett ingen nedring av bruk ut i fra informasjonen fra 
disse.  
 
Ingen av de statistiske kildene hadde treff som gjenspeilet tilgjengeligheten av metadon. 
Trendpanelet meldte om økning i tilgjengelighet. Rustelefonen hadde økning i antall treff, og 
Adresseavisen hadde ingen endring for treff på metadon, men begge hadde få treff (<5). 
Nevnte kombinasjoner med andre rusmidler var med alkohol, cannabis, amfetamin og heroin. 
Svelging/drikking var vanligste inntaksmåte, etterfulgt av injisering.  
 
 
Buprenorfin (Subutex, Buprenorphine, Suboxone) 
Buprenorfin er et syntetisk opioid. Det er virkestoffet i preparatene Subutex, Buprenorphine, 
og Suboxone brukes i LAR-behandling (Rustelefonen, 2019). Suboxone inneholder like mye 
av virkestoffet buprenorfin, som de to andre buprenorfinpreparatene, men er også tilsatt 
nalokson i hensikt å redusere mulighetene for injisering av preparatet. Disse preparatene har 
mindre overdoserisiko enn heroin, metadon og morfin, men faren er der ved kombinasjon med 
andre dempende stoffer.  
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Figur 9: Tendens Buprenorfin/Subutex/Suboxone V18-H19 

 
 
 
I perioden april - september 2019 var det svak nedgang i bruk, og ingen endring i 
tilgjengelighet eller interesse for buprenorfin (tabell 13). Samlet gir dette en stabil tendens fra 
sist periode. 
 
 
Tabell 13: Buprenorfin – endring oktober 2018 – mars 2019 
 SKÅR 
BRUK  -5 
TILGJENGELIGHET  1 
INTERESSE 1 
ENDRING (aggregert differanse) -3 
 
 
Fengselet hadde ingen endring i antall positive prøver (men få totalt, <5) på buprenorfin i 
perioden, sammenlignet med forrige periode. OUS og Laboratoriemedisinsk klinikk hadde 
nedgang (også <5 for OUS). Det var ingen endring i apoteksalget. 16 av 39 i Trendpanelet 
kjente til (illegal) bruk av buprenorfin i perioden, og samlet ble det ikke rapportert om endring 
i bruk fra disse.  
 
Tolletaten hadde ingen beslag av buprenorfiner, og Trendpanelet meldte om ingen endring i 
tilgjengelighet. Fengselet hadde en økning, men det var få (<5). Totalt ble det ingen endring i 
tilgjengelighet av buprenorfiner.  
 
Rustelefonen hadde økning i antall treff på ulike buprenorfiner, men hadde også få totalt (<5). 
Adresseavisen ingen endring i antall treff. Også her var det få treff (<5).  
 
Oralt inntak (svelging, legge på tungen) og injisering var vanligste inntaksmåter oppgitt. Det 
ble oppgitt kombinasjoner med alkohol, cannabis og amfetamin. De få prisene som ble oppgitt 
lå på ca 100 kr pr tablett/dose. Sub, tex og sone ble nevnt som slanguttrykk.  
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Andre opioider 
Trendpanelet i Trondheim har også rapportert på kjennskap til medikamenter som enda ikke 
er inkludert i hovedtabellen/hovedanalysene på grunn av foreløpig lave forekomster. 
 
Dolcontin er en variant av morfintabletter. Medikamentet brukes mot sterke smerter, særlig 
ved kreftsykdom (Felleskatalogen, 2019). 21 i trendpanelet kjente til bruk av Dolcontin, men 
ellers var kun apotek, Rustelefonen og Adresseavisen kilder, og det var ingen endring siden 
sist, med unntak av noen få henvendelser til Rustelefonen (<5).  
 
Virkestoffet tramadol finnes i medikamenter som Tramadol®, Nobligan® og Tramagetic® 
og er et opioidanalgetikum som brukes mot moderate akutte og kroniske smerter (Norsk 
legemiddelhåndbok, 2019). 17 av informantene i trendpanelet kjente til bruk av tramadol siste 
halvår, hovedsakelig fra Risiko/etablert-miljø.  
 
Indikasjonene for bruk av oksykodon (Oxycodone®, Oxycontin® og OxyNorm®) er sterke 
smerter (Felleskatalogen, 2019). 12 av informantene, hovedsakelig fra Risiko-/etablert miljø, 
kjente til bruk av oksykodon. 
 
Fentanyl er et syntetisk opioid som er 75-100 ganger mer potent enn morfin (Ræder, 2019). 
og benyttes i smertebehandling. Fentanyl finnes i Norge som depotplaster (Durogesic® og 
Fentanyl®), injeksjonsvæske, nesespray og tabletter. Det er også rusmidler som er avledet av 
fentanyl, fentanylderivater (NPS – nye psykoaktive stoffer), som lages illegalt med hensikt 
om å omgå narkotikalovgivningen (Mørland, 2014). Ingen av kildene tyder på at det har vært 
endringer i bruk av fentanyler denne perioden sammenlignet med forrige periode.  
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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 10: Tendens Xanor/Xanax V18-H19 

 
 
 
Tendensen for Xanor/Xanax i perioden april - september 2019 svak økning i bruk og nedgang 
i tilgjengelighet, samt liten endring i interesse (tabell 14).  
 
 
Tabell 14: Xanor/Xanax - endring april – september 2019 
 SKÅR 
BRUK  5 
TILGJENGELIGHET  -8 
INTERESSE 4 
ENDRING (aggregert differanse) 1 
 
 
OUS hadde nedgang i antall positive prøver på Xanor/Xanax (alprazolam) siden forrige 
periode. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde ingen endring i antall positive prøver. Det var en 
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heller ingen endring i apoteksalg for produkter med alprazolam. I Trendpanelet kjente 20 av 
de 39 til bruk av Xanor/Xanax i perioden, de fleste fra Risiko/etablert-miljø. Også denne 
gangen bruker de fleste i Trendpanelet navnet Xanax. De meldte om en sterk økning i bruk 
siden forrige periode. Ble nevnt som nye rusmidler i nettverk/omgangskrets av to informanter.   
 
Tolletaten hadde sterk nedgang i antall og mengde beslaglagt sammenlignet med perioden 
oktober 2018 – mars 2019. Fengselet hadde økning i mengde beslaglagt Xanor/Xanax siden 
forrige periode, men dette var få (<5). Trendpanelet meldte om økning i tilgjengelighet, 
hovedsakelig fra Risiko/etablert-miljø. Totalt ble det i en nedgang tilgjengelighet av 
Xanor/Xanax for perioden. 
 
Rustelefonen hadde økning i antall treff siden forrige periode, mens Adresseavisen ikke hadde 
treff. Det ble dermed noe økning i interesse for Xanor/Xanax i perioden, sammenlignet med 
perioden før. Totalt ble det en stabil situasjon for Xanor/Xanax (alprazolam) i perioden, 
sammenlignet med perioden før. 
 
Xanor/Xanax ble oppgitt kombinert med alkohol, amfetamin, cannabis, kokain, Rivotril. 
Kodein,  opiater og heroin. Pris ble som sist periode oppgitt mellom 50 kr og 200 kr per 
tablett, avhengig av størrelse og opprinnelse. Bikkjebein ble oppgitt som vanligste 
slanguttrykk, også hundebein, bein, runde, benzo, hundekjeks, xan, gucci, xannies og 
`prazolam ble oppgitt.  
 
Konsekvenser oppgitt var utaggering og vold, angst, kriminalitet, vinning, dårlig helse, ustabil 
bosituasjon, dårlig/løst nettverk, depresjonslignende tilstand, sliter med å gjøre dagligdagse 
ting uten, hodepine, gir blanke/bryr seg ikke, lav impulskontroll, lite eller ingen empati og 
hukommelsestap. Vanligste inntaksmåter er svelging og injisering.  
 

Diazepam (Valium/Stesolid/Vival)   
Valium/Stesolid/Vival er synonympreparater med virkestoffet diazepam. Indikasjon for bruk 
er angst, insomni, akutt psykotisk angst og uro, epileptiske anfall og feberkramper og 
abstinenssymptomer (Norsk legemiddelhåndbok, 2019).  
 
Figur 11: Tendens Diazepam (Valium/Vival/Stesolid) V18-H19 
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Det var stabil tendens for bruk, men sterk økning i tilgjengelighet av diazepamer i perioden, 
sammenlignet med perioden før. Det var også en økning i interesse. Samlet gir dette en sterk 
økning for diazepamer for denne perioden, sammenlignet med perioden før. 
 
 
Tabell 15: Diazepam (Valium/Vival/Stesolig) - endring april - september 2019 
 SKÅR 
BRUK  3 
TILGJENGELIGHET  13 
INTERESSE 2 
ENDRING (aggregert differanse) 18 
 
 
OUS hadde økning i antall treff på positive prøver på diazepam sammenlignet med perioden 
oktober 2018 – april 2019. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde ingen endring på positive 
prøver, og det var heller ingen endring i apoteksalget. 24 av de 39 i Trendpanelet, 
hovedsakelig fra Risiko/etablert-miljø, kjente til bruk av diazepampreparater i perioden, men 
de rapporterte ingen endring i brukstrender. Samlet gir relativt stabil tendens for bruk av 
preparater med diazepam siden forrige periode.  
 
Tolletaten hadde sterk økning i antall og økning i mengde beslag sammenlignet med forrige 
periode, men Trendpanelet rapporterte heller ikke denne gangen om noen endring i 
tilgjengelighet. Fengslet hadde også økning i mengde beslaglagt sammenlignet med forrige 
periode. Samlet gir dette en sterk tendens for økt tilgjengelighet for diazepampreparater som 
Valium, Stesolid og Vival, men siden Tolletaten står for det meste av utslaget bør det tolkes 
med noe varsomhet.  
 
Rustelefonen hadde sterk økning i antall henvendelser siden forrige periode, mens 
Adresseavisen hadde ingen endring i antall treff på Valium (få treff, <5). Samlet gir dette en 
stabil tendens for interesse.  
 
Priser oppgitt varierer veldig, fra 20–40 kr per tablett, og 200–500 kr per tablett avhengig av 
styrke. Benzo, piller, blå, blåpiller, Diaz og runde ble oppgitt som slanguttrykk. Diazepam-
preparater inntas vanligst ved svelging og injiseres.  
 

Rivotril 
Rivotril er et legemiddel med virkestoffet klonazepam (Rustelefonen, 2019). Rivotril brukes 
til behandling av tilstander som angstlidelser, kramper, søvnvansker og epilepsi. 
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Figur 12: Tendens Rivotril/Klonazepam V18-H19 

 
 
 
Det var nedgang i bruk og økning i tilgjengelighet for Rivotril i perioden april - september 
2019. det var relativt stabilt for interesse (mot nedgang). Samlet gir dette en relativt stabil 
tendens (tabell 16).  
 
 
Tabell 16: Rivotril / Klonazepam - endring april - september 2019  
 SKÅR 
BRUK  -8 
TILGJENGELIGHET  10 
INTERESSE -4 
ENDRING (aggregert differanse) -2 
 
 
OUS hadde ingen endring i antall positive prøver på virkestoffet i Rivotril, klonazepam, 
sammenlignet med perioden før. Laboratoriemedisinsk klinikk hadde noe nedgang i antall 
positive prøver. Det var også en nedgang i apoteksalget i perioden. 23 av de 39 i Trendpanelet 
kjente til bruk av Rivotril i perioden april - september 2019. Noe økning ble meldt fra 
Risiko/etablert-miljø, men totalt ble det ingen endring i bruk rapportert fra Trendpanelet. 
Samlet ga dette en nedgang i bruk av Rivotril for perioden, sammenlignet med perioden før.  
 
Tolletaten hadde ingen endring i antall beslag (<5), men sterk økning i mengde beslaglagt. 
Også fengselet hadde økning i mengde beslaglagt. Det ble rapportert om en relativt stabil 
sitasjon for tilgjengelighet fra Trendpanelet. Samlet gir dette økt tendens i tilgjengelighet for 
Rivotril.  
 
Rustelefonen hadde en sterk nedgang i antall henvendelser på Rivotril. Adresseavisen hadde 
ingen endring i treff på Rivotril sammenlignet med perioden før, men totalt få treff (<5). 
Samlet gir dette en svak økning i interesse for Rivotril/klonazepam.  
 
Rivotril ble nevnt i kombinasjon med alkohol, amfetamin, cannabis, heroin, MDMA, Valium, 
Xanax, Sobril, ketamin, opiater og kokain. De fleste oppgir en pris på 25 eller 50 kr per 
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tablett. 1500 kr for ett glass (100 tabletter) er også nevnt. Det varierer ut i fra styrke og 
mengde som kjøpes. Slanguttrykk er riv, riv(v)ert, river dance, rivo, rivv, rivverta og runde.  
 
Konsekvenser oppgitt er voldsepisoder med personskade og straffeforfølgelse, skade på 
sosiale relasjoner/nettverk, angst og depresjon, kriminalitet/vinning, økonomiske problemer, 
dårlig helse og utstabil bosituasjon. Vanligste inntaksmåte er svelge og injisere.   
 

Benzodiasepiner som gruppe  
Da Trendpanelet ofte syns det er vanskelig å skille benzodiasepinene, har vi valgt å analysere 
dem samlet. Dette kan gi et bedre helhetsbilde av tendensene for bruk av benzodiasepiner, 
selv om det ikke gir det på enkeltstoffene. Selv om vi også i denne omgang særlig prøvde å 
oppfordre Trendpanelet til på unngå samlebetegnelsen benzo/benzodiasepiner, var det likevel 
flere ganger i tekstmaterialet betegnelsen(e) ble brukt. Vi har derfor valgt å gjøre de samme 
analysene som sist også denne gangen.   
 
Vi har dermed slått sammen resultatene for Rohypnol, Xanor, Valium/Vival/Stesolid 
(diazepam), Rivotril og andre benzopreparater som har dukket opp i materialet vårt (og 
virkestoffer fra de kildene som har oppgitt på dette som fra urinprøver, toll og apoteksalg) og 
gjort alle analysene fra rådata frem til aggregert differanse (endring). Vi har også gjort nytte 
av tall fra behandlingsenhetene, da vi kunne bruke F13-diagnosen, Psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika.  
 
 
Figur 13: Tendens Benzodiasepiner V18-H19 

 
 
 
I tabell 17 kommer det frem en økning for indikatorer på bruk, stabilt for tilgjengelighet og 
relativt liten nedring i interesse. Totalt er det en sterk økning for benzodiasepiner som gruppe.  
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Tabell 17: Benzodiasepiner - endring april - september 2019  
 SKÅR 
BRUK  16 
TILGJENGELIGHET  -2 
INTERESSE 4 
ENDRING (aggregert differanse) 18 
 
 
Verken OUS eller Laboratoriemedisinsk klinikk hadde endring i antallet positive prøver på 
benzodiasepiner. Det var heller ingen endring i apoteksalget. Medisinsk klinikk hadde ingen 
endring i pasienter med F13-diagnose sammenlignet med perioden før. Avrusningsavdelingen 
ved LBS hadde sterk økning i antallet pasienter med F13-diagnose, og det samme hadde 
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin. Mellom 13 (Rohypnol) og 25 (Sobril) kjente til bruk 
av benzodiasepiner i perioden. Samlet rapportering fra Trendpanelet viste en tendens for 
økning i bruk av benzodiasepiner. Bruk av benzodiasepiner ble rapportert fra alle de tre 
miljøene, men forkom mest i Risiko/etablert- miljø. 
 
Tolletaten hadde ingen endring i antall beslag av benzodiasepiner sammenlignet med forrige 
periode, men sterk nedgang i mengde beslaglagt. Fengselet hadde sterk økning i mengde 
beslaglagt. Trendpanelet rapporterte om en stabil tendens for tilgjengelighet, og samlet ga 
dette en stabil tendens på tilgjengelighet siden forrige periode.  
 
Rustelefonen hadde sterk økning i antall treff på ulike benzodiasepiner, men Adresseavisen 
hadde ingen endringer i antall treff (<5). Samlet ga dette en relativt stabil tendens for 
interesse.  
 
Benzodiasepiner (betegnelsen benzo eller de ulike preparatene i tekstfeltene fra Trendpanelet) 
ble oppgitt kombinert med alkohol (12 ganger), cannabis (12 ganger), amfetamin (15 ganger), 
opioider, MDMA (8), kokain (4), Heroin (2) og hverandre (5). Det ble rapportert om at 
benzodiasepiner blir kjøpt via internett.  
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Andre medikamenter og syntetiske stoffer  
(anabole virkestoffer, GHB/GBL, Lyrica) 
 
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 14: Tendens anabole androgene steroider V18-H19 

 
 
 
Det har ikke vært endring i bruk, men sterk nedgang i tilgjengelighet, og ingen endring i 
interesse for anabole virkestoffer/dopingpreparater i perioden april - september 2019 (tabell 
18) sammenlignet med forrige periode.  
 
 
Tabell 18: Anabole virkestoffer - endring april - september 2019 
 SKÅR 
BRUK  0 
TILGJENGELIGHET  -15 
INTERESSE 0 
ENDRING (aggregert differanse) -15 
 
 
21 av 39 i Trendpanelet kjente til bruk av anabole virkestoffer, og alle de tre miljøene hadde 
flere informanter med kjennskap. Trendpanelet var eneste kilden på bruk i denne perioden, 
men meldte ikke om endring i bruk.  
 
Tolletaten hadde sterk nedgang i antall og mengde beslag i perioden, sammenlignet med 
halvåret før. Politiet hadde nedgang i antall anmeldte overtredelser grunnet dopingpreparater 
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siden forrige periode. Trendpanelet meldte om ingen endring i tilgjengelighet. Totalt ble det 
en sterk nedgang i tilgjengelighet fra forrige periode, hovedsakelig grunnet den store 
nedgangen i tollbeslag.  
 
Hverken Rustelefonen eller Adresseavisen hadde endring i antall treff siden forrige periode, 
men hadde også ganske få treff (<5).  
 
Det er mange forskjellige type kurer, derav store variasjoner i pris. Slanguttrykk er bol, testo, 
kuring, engelske gir, bola, boler, roids/roidz, muskelskudd, sykkeltur, test, clen(buterol), 
vitaminer og Nocco.  
 
Konsekvenser som ble nevnt grunnet bruk var vold, aggresjon, feil selvbilde, selvopptatt, 
depresjon, fysiske plager og angst (etter kur). Flere rapporterte om kjøp av «steroider» via 
internett.  
 
 
GHB/GBL 
GHB (gammahydroksybutyrat) kommer som regel i flytende form. Det gir en alkohollignende 
rus med følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet (Rustelefonen, 2019). Virkningen 
oppstår mellom 5 og 30 minutter etter inntak. Overdosering kan føre til svimmelhet, snøvling, 
kvalme, brekninger og svekket koordinasjon, tretthet og falle raskt i søvn. Siden produktet 
som oftest er fremstilt av hobbykjemikere kan man få blandinger av lut og GHB, og dermed 
få etseskader i munn og svelg. Forskjellen mellom en rusdose og en overdose kan være liten. 
Ved overdose kan vedkommende bli bevisstløs, få pustestans, og i verste fall dø.  
 
Figur 15: Tendens GHB/GBL perioden V18-H19 

 
 
Det var ingen endring i bruk, tilgjengelighet eller i interesse for GHB/GBL i perioden april – 
september 2019. Samlet gir dette en relativ stabil tendens (tabell 19). 
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Tabell 19: GHB/GBL – endring oktober 2018 – mars 2019  
 SKÅR 
BRUK  0 
TILGJENGELIGHET  0 
INTERESSE 2 
ENDRING (aggregert differanse) 2 
 
 
Laboratoriemedisinsk klinikk hadde ingen endring i positive prøver på GHB/GBL 
sammenlignet med forrige periode, men hadde også ganske få treff (<5). 18 av 39 i 
Trendpanelet kjente til bruk av GHB/GBL i perioden, hovedsakelig fra Risiko/etablert-miljø. 
Trendpanelet rapporterte ikke om endring i bruk av GHB/GBL sammenlignet med forrige 
periode.  
 
Trendpanelet mente det ikke var noen endring i tilgjengelighet av GHB. Det var ingen andre 
kilder som gir indikasjon på tilgjengelighet.  
 
Rustelefonen og Adresseavisen hadde en økning i interesse for GHB, men begge hadde få 
treff (<5 treff). Totalt sett var det dermed liten endring for GHB/GBL i perioden, 
sammenlignet med halvåret før.  
 
GHB ble oppgitt i kombinasjon med alkohol, amfetamin, cannabis, og Dolcontin. 
Trendpanelet hadde lite oversikt over pris, men 100 kr og 400 kr for en kork ble nevnt, og 
800-1200 kr/dl. Slanguttrykk oppgitt var kork.  
 
Konsekvenser som ble nevnt var søvnproblemer (innsovning og oppvåkning), angst, 
depresjon, dårlig økonomi, isolasjon, manglende kontroll (i rus), feberhøy temperatur, høy 
puls, aggresjon, sykehusinnleggelser, kvalme/oppkast, overdosefare (alene og med andre 
rusmidler), sløvhet, svetting, skjelving, kald og utsatt for overgrep. 
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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 april - september 2019 registrerte Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune 
19 overdoser, hvor ett 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 (motift ved opioideoverdoser).  
 
Det ble i perioden april - september 2019 utlevert 81690 sprøyter og spisser fra Helse- og 
overdoseteamet/LAV-tiltakene/boligene i Trondheim kommune. Dette er en sterk økning fra 
halvåret før, men det samles inn tall fra noen flere boenheter nå.  
 
Det ble utlevert 94 Nalokson nesesprayer i perioden, en økning fra perioden før. Det ble også 
delt ut mer røykefolie. 
 
 
Smittsomme sykdommer 
I følge Folkehelseinstituttets registreringer (http://www.msis.no/) ble tre personer i 
Trøndelag3 diagnostisert med HIV i perioden april - september 2019 (tabell 20). I samme 
periode var det ingen personer i Trøndelag som fikk diagnosen aids. Antallet personer som 
fikk diagnostisert hepatitt C i Trøndelag har hatt en liten nedgang siden halvåret før (fra 21 til 
17 personer) i Trøndelag. I Trondheim har det vært et stabilt antallet som er smittet med 
Hepatitt C siden forrige periode. 
 
Tabell 20: Smittsomme sykdommer Trøndelag og Trondheim våren 2017 til våren 2019 

 V17 H17 V18 H18 V19 H19 
HIV-infeksjon 6 15 2 2 1 3 
Hepatitt C 
Trøndelag 

14  21  18  20  21 17 

Hepatitt C 
Trondheim 

9 10 13 15 8 8 

                                                 
3 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 16: Smittsomme sykdommer Trøndelag og Trondheim våren 2017 til våren 2019 
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APPENDIKS 
 
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 en til fem, og tallene angir ulike tendenser 
for hvert av rusmidlene fra forrige halvårsperiode til nåværende halvårsperiode. Tallet 1 
indikerer en sterk økning og tallet 2 indikerer en gradvis økning. Hvis det ikke foreligger noen 
endring, markeres dette med tallet 3. Tallet 4 indikerer en gradvis nedgang og 5 indikerer en 
sterk nedgang.  
 
Det brukes ulike skalaer for kildene for omregning til trendverdien som brukes i 
analysetabellene. Skalaene er blitt utviklet på grunnlag av dataenes utviklingsmønster og fra 
erfaringsutveksling med kontaktpersoner tilknyttet datakildene. 
 
Skala for beslag, prøver, internettsider og 
hjelpetelefoner 
1 = sterk økning dvs. fra +75 % og oppover 
2 = gradvis økning dvs. fra +25 % til +74 % 
3 = ingen endring dvs. fra +24 % til -12 % 
4 = gradvis nedgang dvs. fra -13 % til -37 % 
5 = sterk nedgang dvs. fra -38 % og nedover 
 
 

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

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

Skala for trendpanel og kjentmenn   
1 = gjennomsnittet ligger fra 2.3 og nedover 
2 = gjennomsnittet ligger mellom 2.4 og 2.6 
3 = gjennomsnittet ligger mellom 2.7 og 3.3 
4 = gjennomsnittet ligger mellom 3.4 og 3.6 
5 = gjennomsnitt fra 3.7 og oppover 

  
Skala for tallmateriale under 5 
Når begge tall er 5 eller mindre, markeres dette med tegnet * bak oppgitt tendens.  
Når tallmaterialet er 5 eller mindre, brukes ikke sterke endringer (1 eller 5).  
Da brukes kun gradvis økning markert med 2*, ingen endring med 3* og gradvis nedgang 
med 4*. 
Dersom tallmaterialet går fra 0 til 0, markeres dette med tegnet “-”.  
Endres tallmaterialet kun med 1, utgjør dette ingen endring = 3*.  
 
 
Vekting av kildene 
Informasjonskildene blir kategorisert og vektet avhengig av hvor pålitelige de er med 
henblikk på å indikere tilgjengelighet og bruk av rusmidler. Størst vekt gis til data med klare 
indikasjoner på faktisk bruk av rusmidler. Kildene har følgende vekting: 
Størst vekt (x4) er gitt data fra alkohol- og apoteksalg og Trendpanel (brukstrender).  
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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).  
Medium vekt (x2) er gitt data fra Kripos (ikke tall herfra i denne kartleggingen), Rustelefonen 
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 27 
trendverdiene, før og etter de er vektet. I den vektede 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 26, 
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 toll og fengsel (politi/Kripos, får vi forhåpentligvis med ved neste 
kartlegging). Interesse/bekymring bygger på kildene Rustelefonen og Adresseavisen. 
 
Det lages et skjema for hvert rusmiddel, der en tar utgangspunkt i enkeltkildenes trendverdi 
(«Ikke vektet» i tabell 27). Denne verdien multipliseres med kildens vektede endringsverdi 
(som i tabell 27). 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 27. I tabell 28 vises endringsverdien for 
alle dataene på de ulike kildene.  
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Tabell 27: Vektede og ikke-vektede verdier 
Ikke vektet Rusmiddel Vektet Sum Aggregert 

1 2 3 4 5  
+ 

 
- 

 
1 2 3 4 5  (x2) (x1) 0 (x1) (x2) 
0 0 4 1 2 Anabole Steroider 0 0 9 3 6 0 15 -15 
0 2 8 3 2 Alkohol 0 3 28 7 5 3 17 -14 
2 3 4 2 2 Cannabis 4 8 9 5 5 16 15 1 
2 2 4 2 0 Amfetamin/ metamfetamin 5 4 13 7 0 14 7 7 
0 4 0 1 3 Ecstasy / MDMA 0 11 0 3 9 11 21 -10 
4 2 1 0 3 Kokain                    12 4 1 0 8 28 16 12 
2 0 5 1 0 LSD 6 0 10 1 0 12 1 11 
0 2 3 0 0 GHB/GBL 0 2 8 0 0 2 0 2 
1 0 2 1 3 Heroin 1 0 7 1 10 2 21 -19 
1 1 3 2 0 Metadon 3 1 8 5 0 7 5 2 
2 0 5 2 0 Subutex / Buprenorfin 0 2 14 5 0 2 5 -3 
2 2 2 1 2 Xanor / Xanax Alprazolam 6 4 8 3 6 16 15 1 
2 3 5 0 0 Valium / Diazepam 5 8 16 0 0 18 0 18 
2 0 5 2 1 Rivotril / Klonazepam 5 0 12 8 2 10 12 -2 
5 0 7 0 1 Benzodiazepiner  12 0 21 0 3 24 6 18 
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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. I tillegg kan 
det i enkelte tilfeller være vanskelig å si om beslag var tenkt til salg/distribusjon der overtreder 
er bosatt 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) 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: tallene omfatter salg i den regionen som tidligere var Sør-Trøndelag fylke og 
dermed er det ikke bare salg av medikamenter i Trondheim som er inkludert i analysene.  Man 
må også anta at de fleste av medikamentene brukes som forskrevet og uten å gi noen 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 regionen som tidligere var 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 spisser, 
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.  
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 somatiske 
avdelinger 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. 
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, 
gjennomføres av Kommunikasjonsavdeligen 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. 
Nattogdag.no: Natt&Dag er en gratisavis i papir og nettutgave som har voksne 
storbymennesker i alderen 18-35 år som målgruppe. Avisen har ca. 6 utgivelser i året og 
distribueres i hele landet.  Kvalitativt 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. 
 
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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