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ALBINOEFFEKT: Eksempler på symptomer på tre menn som i 2013–2014 kom inn på et sykehus m… Les hele

Dette gjør dødsdopet
med kroppen
Hårtap, hår som blir hvitt, kraftig utslett og ødelagte negler. Grå stær.
Symptomene har rammet tre unge menn. Nå advarer fagfolk mot nye
typer dop, og frykter flere dødsfall.

Av Bodil Sundbye

22.11.18 04:58  Oppdatert: 22.11.18 09:50

De selges i alle former, som nesespray og badesalt. De kommer som tørket
plantemateriale. Som pulver, piller og papirlapper, som røykes eller spises.

– Dette er stoffer som ofte har ukjente og uforutsigbare effekter. De som bruker
det, spiller russisk rulett sammenlignet med tradisjonelle rusmidler, sier Joachim
Frost, overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.
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ADVARER: Joachim Frost, overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. Fot… Les hele

Han sto nylig bak et dagskurs for fagfolk om «nye psykoaktive stoffer» (NPS), der
VG var til stede. Disse stoffene er kjemiske erstatninger for tradisjonelle rusmidler,
ifølge Tidsskriftet for Den norske legeforening.

I Sverige, Storbritannia, Estland, Tyskland og mange andre europeiske land er NPS
allerede et stort samfunnsproblem. Fagfolk frykter at nye rusmidler kan utvikle
seg til å bli et omfattende problem også i Norge. Stoffene er lette å få tak i og når
sannsynligvis nye brukergrupper. De kan både ha andre og sterkere effekter enn
de tradisjonelle stoffene de skal etterligne.

– Kinesiske laboratorier tilbyr kjøp av sterke NPS-stoffer i kvantum helt opp i 10-
kilosklassen. Disse kan bestilles hjem i postkassen, rett fra produksjonen. Enkelte
stoffer er så nye at de hverken har fått noe navn eller beskrivelse, kun et kjemisk
referansenummer. Likevel selges de ukritisk til nysgjerrige prøvekaniner eller
noen som ser en gyllen mulighet til rask profitt, sier tolloverinspektør Sveinung
Skjørsæter.

Det mørke nettet
Markedet for de nye rusmidler er ikke som før. Glem det tradisjonelle bildet av
kriminelle som «dealer» dop det skjulte i en by. De nye rusmisbrukere er yngre,
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bor over hele landet og har rent rulleblad. Det som trengs, er en datamaskin og et
kredittkort.

LES OGSÅ
Narkohandel på nett: Slår alarm om enorm økning av nye designerdop

På åpne nettsteder selges stoffer merket med påskriften «not for human
consumption», at mennesker ikke skal bruke det. Men innpakning, navn og
markedsføring signaliserer det motsatte.

I tillegg kommer kjøp og salg på det mørke nettet. På store internasjonale
markedsplasser selges alt fra narkotika, våpen, falske penger til hackermateriell og
pornografi. Også NPS har fått sin plass på disse markedene.

Mer om det mørke nettet senere i saken.

Håret bleknet
«Albino»-bildene i denne saken stammer fra en artikkel i svenske Läkartidningen,
der den svenske professoren Anders Helander er medforfatter.

Tre menn i alderen 23–34 år fra ulike deler av Sverige ble syke i slutten av 2013 og
første halvår 2014. De hadde den samme uvanlige kombinasjonen av symptomer,
med hårtap og hår som mistet pigment. Øyenbryn og øyenvipper bleknet. Alle
pasientene hadde øyesymptomer. To av dem var i ferd med å bli blinde. De måtte
opereres for grå stær på begge øynene – en sykdom som normalt rammer eldre.

Det viste seg at alle tre hadde brukt rusmidler bestilt via Internett. For de siste
årene har hundrevis av ukontrollerte nye psykoaktive stoffer blitt introdusert på
narkotikamarkedet via internett, ifølge Europeisk narkotikarapport 2018.

Nye psykoaktive stoffer (NPS)
• På slutten av oråret overvåket EUs narkotikabyrå (EMCDDA) over 670 nye
psykoaktive stoffer, mot rundt 350 i 2013.

• I or ble 51 nye stoffer rapportert for første gang til EUs system for tidlig varsling.
I snitt er det ett nytt stoff i uken.

• Det oppdages færre nye psykoaktive stoffer, men det finnes flere tegn på
skadevirkninger.
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• Selv om antallet nye stoffer som kommer på markedet har gått ned siden
toppårene – 98 i 2015 og 101 i 2014 – er det fortsatt et høyt antall NPS som er
tilgjengelig.

Kilde: Folkehelseinstituttet om Europeisk narkotikarapport 2018

Ved utgangen av 2017 overvåket EUs narkotikabyrå (EMCDDA) mer enn 670 nye
psykoaktive stoffer, mot rundt 350 i 2013. Disse stoffene er ikke dekket av
internasjonale narkotika kontroller og utgjør et bredt spekter av narkotika som
syntetiske cannabinoider, stimulerende stoffer, opioider og benzodiazepiner, heter
det i rapporten.

I de fleste tilfeller er de markedsført som lovlig erstatning for ulovlige stoffer, mens
andre er rettet mot små grupper som ønsker å utforske dem for mulige nye
effekter, skriver EUs narkotikabyrå. «Psykonauter» er karakterstikken til Anders
Helander, professor ved Karolinska institutet i Stockholm.

– Mange av dem er nysgjerrige på nye substanser og er såkalte psykonauter. De
reiser innover i stedet for utover.

Mange av disse nye stoffene blitt knyttet til tilfeller av alvorlig forgiftning, uvanlige
komplikasjoner og dødsfall, ifølge Helander.

– Du vet ikke hva du får. Produktene er ofte umerket, eller innholdet er noe annet
enn det som står på. Det finnes ingen produktkontroll, sier Anders Helander,
professor ved Karolinska institutet i Stockholm.

– Man selger substanser som ikke er klinisk testede. Om vi kjøper et legemiddel er
det nøye kontrollert etter alle kunstens regler. Men her kan man selge substanser
som kan ha uønskede tilleggseffekter, fortsetter han.

Helander vet ikke hvordan det har gått med de tre svenskene som prøvde stoffet
MT-45.

LES OGSÅ (VG+)
Hvordan ble USA de pillenarkomanes land?

Her til lands varsler Kripos heldigvis om en nedgang i beslag av nye psykoaktive
stoffer, men derimot om urovekkende beslag av sterke fentanylforbindelser.
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Fentanyler er en ny gruppe stoff som kom på det norske markedet i 2016. Det er
ekstremt sterktvirkende og derfor farlig. Brukerne søker rus, men med på kjøpet
får de pustestans, narkose og død, skriver Norsk Helseinformatikk.

I USA kobles fentanyl-lignende stoffer til opiodkrisen. Siden 2013 er fentanyler
forbundet med minst 5 000 overdosedødsfall i USA og mange dødsfall i Sverige og
Estland.

«Et djevelens verk». Slik karakteriseres fentanyl-preparater av Gudrun Høiseth,
overlege ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

– Dette er livsfarlig, dette er så sterke stoffer at noen av dem kun er ment til å
bedøve store dyr som elefanter og lignende. Når en rusbruker da inntar et slikt
stoff, vil det være svært stor sannsynlighet for en overdose som leder til pustestans
og død, særlig dersom personen ikke er godt tilvendt stoffet, sier Høiseth.

– I Norge er det foreløpig få dødsfall som følge av inntak av fentanyl-preparater,
men vi er derfor redde for å få en situasjon slik som den i USA, der disse stoffene
har inntatt markedet og fører til et betydelig antall dødsfall.

Et saltkorn kan gi dødelig forgiftning
Her til lands har vi hatt fem dødsfall som følge av overdoser med fentanyl-
preparater, ifølge Kripos. I tillegg er det mørketall, skriver Aftenposten.

Trolig er en mengde mindre enn ett saltkorn nok for dødelig forgiftning. Selv
innånding og eksponering via slimhinner gir rask forgiftning, skriver Tidsskriftet
for legeforeningen.

LES OGSÅ
15 år gammel gutt brukte elefantdop – døde

En norsk tenåring ble funnet død på sitt eget rom iført hansker. Han hadde trolig
sluttet å puste som følge av forgiftning med stoffet karfentanil.

Tenåringen hadde fått tilsendt et melisaktig pulver i en lynlåspose tilsendt per
post. Lynlåsposen var merket «C. 50». Forsendelsen kom tilsynelatende fra
Tyskland. Trolig var pulveret bestilt via det mørke nettet, ifølge Tidsskriftet for
legeforeningen.
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Doktorgrad på PMMA
Karfentanil er ikke godkjent for bruk hos mennesker, men brukes til å bedøve
store dyr, derav slanguttrykket «elefantdop». Stoffet anses å være 10 000 ganger
sterkere enn morfin, skriver Tidsskriftet for legeforeningen.

Merete Vevelstad, overlege ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo
universitetssykehus, beskriver fentanyler som «rus med pustestans».

– Fentanyl-lignende stoffer skrur av hjernestammens pustesenter. Det er svært
liten forskjell mellom rus- og overdose med pustestans og død. De dør hjemme,
rekker ikke varsle, advarer Vevelstad.

Vevelstad tok tidligere i høst doktorgraden på dødelig PMMA-forgiftning.
Partydopet PMMA (Pará-metoksymetamfetamin) selges som «ecstasy» eller
«amfetamin», men er langt giftigere enn disse rusmidlene. I 2010–2012 ble det
registrert 27 PMMA-dødsfall i Norge, og en rekke misbrukstilfeller.

– PMMA gir lite rus og mest bivirkninger, og ved inntak av flere brukerdoser
oppstår det alvorlig forgiftning som raskt kan få dødelig utfall, opplyser Vevelstad.

– Ved forgiftningssymptomer er det viktig at man ikke er alene, og kommer seg
raskt på sykehus for livreddende behandling. Tegn på forgiftning er kraftig økt
kroppstemperatur, muskelrykninger eller kramper, forvirring og svekket
bevissthet. Farligheten øker ved samtidig bruk av andre rusmidler, sier Vevelstad.

Pasienter legges i narkose
De nye stoffene kan ha både stimulerende, hallusinerende og sløvende virkning.
Iblant alt samtidig. Og de som ender opp på legevakt eller sykehus, er ikke alltid
klar over hva de har fått i seg. Ut fra symptomene til pasienten, er det krevende å
finne ut hvilke stoffer det er snakk om. De fleste har tatt mer enn et stoff. Dessuten
er det vanskelig å skille nye og gamle rusmidler, ifølge Mari Asphjell Bjørnaas,
overlege ved akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus.

Overlegen undres på om de nye psykoaktive stoffene gir mer paranoia og
aggressivitet.

– Det hender at vi må legge pasientene i narkose, for å kunne undersøke dem og
starte behandling. Når de er så påvirket, kan det være umulig å få undersøkt dem
på annen måte, sier Asphjell Bjørnaas.
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LES OGSÅ (VG+)
– En ny trend; unge, spinnville menn legges i kunstig koma.: Motedopet
som skremmer norske leger:«Kristoffer» mistet all kontroll – lagt i koma

De mest utagerende pasientene må holdes i narkose i minimum ett døgn for å få
stoffene ut av kroppen. Før vekking økes bemanningen. Noen kan fortsatt være
krakilske.

– De nye stoffene har uforutsigbare virkninger. De kan ha alvorlige forgiftninger
selv ved små doser, påpeker Bjørnaas.

Det nye stoffene synes heller ikke alltid i narkotikatester.

– Det tar lengre tid og laboratoriene på sykehuset har ofte ikke tester for å avdekke
de nye kjemiske forbindelsene, tilføyer Bjørnaas.

En prøve som sendes til rettstoksikologisk institutt er en mulighet, men hele
prosessen tar tid og den akutte behandlingen er over før svaret på en slik prøve er
klart.

LES OGSÅ
Narkohandel på nett: 15 siktet i Norges største narkoaksjon på det
mørke nettet

– Et lovtomt rom
På ulike debattforumer på det mørke nettet skriver mange at de ikke lenger ønsker
å ta sjansen på at narkotikasendingen ikke skal passere tollen. Tolloverinspektør
Sveinung Skjørsæter påpeker at det derfor nå sendes mye narkotika i post
innenlands i Norge. Prisen på produktene blir av den grunn høyere, men sjansen
for at sendingen blir beslaglagt reduseres betraktelig. Politiet må i de fleste tilfeller
prioritere ressursene sine annerledes, noe som resulterer i en form for et lovtomt
rom, ifølge Skjørsæter.

– Vent med rus
Ekspertene er ikke bare opptatt av at nye stoffer bør unngås. Tidspunktet for når
man begynner å ruse seg er også viktig. Merete Vevelstad, overlege ved Avdeling
for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, er opptatt av at det er mer
skadelig for ungdom å ruse seg enn voksne.
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– Rus gjentatte ganger gir langvarige endringer i hjernens belønningssenter. I
tillegg endrer det hjernestrukturen og samhandlingen mellom belønningssenteret
og vår tenkende hjernebark. Hvis man lar ungdom bruke rus gjentatte ganger, får
de en endring i sin motivasjon, livsmestring og hverdagsglede, sier Vevelstad.

– Det er en gigantisk gevinst av å vente med gjentatt rus til hjernen er modnet,
rundt 18–20 år, sier Vevelstad.

Samtidig viser ny forskning at tenåringer som prøver alkohol eller rusmidler i
mindre grad enn tidligere trapper opp bruken og ender som kriminelle, ifølge en
ny studie fra Göteborg universitet.
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