
Nyheter. 

INNHERRED

Han mistet synet midlertidig, havnet i 
dyp transe, glemte hva han sjøl het og 
hvor han kom fra. Slik var debuten med 
syntetisk cannabis for mannen i 20-årene.

Han startet utprøvingen av van-
lige rusmidler i 14-15-årsalderen. 
Etter et par år med hasjmisbruk, 
prøvde han syntetisk cannabis 
for første gang i fjor.

– Vanlig hasj var ikke å få tak 
i. Derfor bestilte jeg et syntetisk 
pulver via en utenlandsk nettbu-
tikk. Det er det verste jeg har 
vært borti. Jeg fikk total para-
noia fordi jeg ikke hadde peiling 
på doseringen. Jeg tok et kvart 
gram, som tilsvarer 25 kraftige 
doser, forteller mannen.

Han mener det er riktig å si at 
han tok en overdose, selv om han 
ikke fikk hjertestans. Det tok fire 
timer før han våknet og kom seg 
på beina igjen. Helsevesenet var 
ikke inne i bildet.

To ganger i uka
Hans hensikt med å møte Trøn-
der-Avisa er likevel ikke å advare 
mot syntetiske rusmidler.

– Mitt budskap er at det ikke 
er så farlig som mange vil ha det 
til, men du må vite hva du holder 
på med. Etter at jeg lærte å 
dosere med riktig blandingsfor-
hold, har jeg ikke hatt én dårlig 
opplevelse, sier han. Det siste 
året har han kjøpt et par pakker 
med syntetisk cannabis i uka, 
oftest på fem gram. Blandet ut på 
riktig måte gir det 200 gram fer-
dig vare.

Han innrømmer at han har 
vært storforbruker sjøl, men han 
formidler også innenfor sin egen 
bekjentskapskrets. Prisen ligger 
på 150–200 kroner grammet.

– Det hender at en del pakker 
blir stoppet av Tollvesenet, men 
kanskje halvparten kommer 
igjennom, sier han. Så langt har 
ikke beslagene blitt koblet til 
ham.

Han ble tatt for bruk og besit-

telse av vanlig hasj, og gikk inn 
på en såkalt ruskontrakt – som er 
et tilbud om hjelp for ungdom 
som er på god veg til å bli rusav-
hengige. Viser urinprøver at du 
er rusfri etter et visst antall 
måneder, får du påtaleunnlatelse 
i stedet for straff.

Lurte politiet
Mannen hevder han brukte syn-
tetisk cannabis regelmessig det 
halvåret han gikk på ruskontrak-
ten. Urinprøvene klarte ikke å 
avsløre bruken.

– Jeg tror politiet visste godt 
at de ble lurt fordi de sendte utvi-
dede prøver til Kripos for ana-
lyse. Disse prøvene viste seg også 
å være rene. Kripos fant heller 
ikke noen av stoffene jeg hadde i 
meg, hevder han.

– Er du ikke redd for helseska-
der hvis du fortsetter bruken?

– Nei, egentlig ikke, men jeg 
har angst hver gang jeg prøver ut 
en ny forsendelse. Du vet aldri 
hva pakken inneholder. Det er en 
risiko, men jeg vet hva jeg holder 
på med, og gir ikke noe videre før 
jeg har prøvd stoffet sjøl.

– Og, fortsetter han: Du kan få 
helseskader ved bruk av benzodia-
zepiner som Sobril og Rivotril også. 

Lukket krets
Mannen i 20-årene forteller at 
han er en del av et stort miljø i 
hjemkommunen som jevnlig bru-
ker syntetisk cannabis. Han 
anslår det til å være «et hundre-
talls» personer.

– I min krets er det langt 
færre, bare kompiser jeg stoler 
100 prosent på. Mitt miljø er tet-
tere enn det ordinære narkotika-
miljøet på Innherred.

Han vil ikke oppgi nettsidene til 
sine faste leverandører, men fortel-

ler at de ligger i Belgia og Neder-
land. Han beskriver framgangsmå-
ten. Etter fire-fem dager dumper 
bestillingen ned i postkassen. 

Mannen innrømmer at han 
ikke er blind for vitenskapelige 
fakta. At syntetisk hasj er sterkt 
avhengighetsskapende. 

– Ja, det gir også kraftigere 
abstinens enn vanlig hasj. Der-
for foretrekker mange vanlig 
hasj, men den store forskjellen 
er at syntetisk er så mye lettere 
å skaffe. Det er kort veg fra gut-
terommet til nettbutikken.

Han er også for en legalise-
ring, og om mulig avkriminalise-
ring av vanlig cannabis.

– Noe av grunnen til dette er at 
jeg ikke ønsker at de syntetiske 
stoffene skal ta over for de orga-
niske narkotiske stoffene, nettopp 
fordi det er bevist at de er farligere 
enn de organiske, sier mannen. 

Politiet mener mannen snur 
saken på hodet.

– Hvis det er noen som blir lurt, 
er det mannen sjøl. Hensikten med 
ruskontrakter er å hjelpe ungdom 
med rusproblemer. Samtidig er det 
langt fra fritt fram. Analysemeto-
dene blir bedre og bedre, sier poli-
tioverbetjent Kjetil Ravlo ved 
Nord-Trøndelag politidistrikt.

Anders Nordmeland, Stian Manka 
og Marius Langfjord (foto)
anno@t-a.no / Tlf. 07412

●● Syntetisk cannabis. Mann i 20-årene fra Innherred har opplevd tre overdoser.

– Som å spille 
russisk rulett

Johnny (38): «Jeg følte meg som den en este personen i verdensrommet. Klikket totalt og lå og hylte»

På rett veg: Johnny hadde vært heroinmisbruker i nesten 10 år, før han prøvde 
syntetisk cannabis. Det måtte han kutte ut fordi han ikke tålte det. 

TRONDHEIM
Selv mangeårige heroin- 
misbrukere klarer ikke å  
takle virkningen av  
syntetisk cannabis.

Vi treffer Johnny på Trond-
heimsklinikken, som tilhører St. 
Olavs Hospital og behandler 
rusavhengige i Midt-Norge. Noen 
blir innlagt og får behandling 
hele døgnet. Han begynte med 
syntetisk cannabis i 2010, etter å 
ha vært opiatmisbruker i flere år, 

og mens han var LAR-pasient 
(legemiddelassistert rehabilite-
ring).

– Jeg ville lure systemet, og 
fortsatt stå på medisinen som jeg 
fikk. Det som trigget meg var at 
det ikke kunne oppdages ved 
ordinære rusprøver, forteller 
han.

Det han brukte var et hvitt 
pulver som han fikk av en kom-
pis, som ble utblandet med 
ordinært tørket marihuana. 
Den grønne fargen fikk det til 

å se ut som marihuana.
– Jeg var blottet for tanker om 

at det kunne være skadelig for 
meg. Det eneste som sto hodet på 
meg, var at jeg måtte ha noe å 
ruse meg på. På den tiden var jeg 
veldig cannabisavhengig.

Johnny merket at rusvirknin-
gen var sterk, og at den kom 
langt raskere enn ved vanlig can-
nabisrøyking.

– Det kom veldig fort, nesten 
med en gang jeg tok trekken. For 
meg utløste det angst, og etter 

Synt-tabletter: Slike tabletter med 
psykedelisk fenetylamin omsettes på 
Innherred. I miljøet kalles de for 2CB-
pellets. 
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●● Syntetisk cannabis. Mann i 20-årene fra Innherred har opplevd tre overdoser.

Kalkulert risiko: – Jeg vet hva jeg 
holder på med, og jeg tester alt jeg 
får tilsendt sjøl før jeg eventuelt 
gir noe videre, sier mannen i 
20-årene.

Tips oss! Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738 Steinkjer
E-post:  redaksjonen@t-a.no • Sentralbord: Tlf. 07412

hvert paranoia og hallusinasjo-
ner. Det var helt jævlig. Alt var 
svart. Jeg følte meg som den 
eneste personen i verdensrom-
met. Klikket totalt og lå og hylte, 
sier han.

I tillegg utløste rusen og absti-
nensen sinne og aggresjon.

– Hadde jeg fått tak i en kniv, 
frykter jeg at et kunne jeg fort ha 
drept noen. Det var helt sinns-
sykt, helt annerledes annen rus 
jeg har hatt, kanskje bortsett fra 
ecstasy.

Nå har han giftet seg, og ven-
ter barn sammen med kona.

– Jeg er sikker på at jeg greier 
å bli rusfri. Det er ting du har lyst 
til å glemme fra et langt rusliv, 
men det går ikke an å legge lokk 
på det. Det dukker opp igjen. Men 
behandling hjelper. Du tenker 
annerledes. Du ser hva du går 
glipp av, sier han.

– Hva vil du si til unge folk som 
er nysgjerrige på syntetiske rus-
midler?

– Det har ikke noe med dop å 

gjøre. Man vet ikke langtidsvirk-
ningene, angst, depresjoner. Jeg 
tror det er foreldrene som må 
lære barna gode holdninger. Det 
er de som har nøkkelen. Vi har et 
for travelt samfunn. Man må 
begynne mye tidligere enn i 
14-15-årsalderen. Da kan det alle-
rede være for sent. Du greier ikke 
å stoppe noen som er nysgjerrige 
på dop fra å ruse seg. For meg 
hadde det ikke hjulpet samme 
hva som hadde blitt sagt.

Johnny sier at han rett og slett 

måtte kutte ut syntetiske rusmid-
ler.

– Jeg tålte det rett og slett 
ikke. Det ble så sykt oppe i det 
hele. Jeg har sterk psyke, og har 
aldri vært plaget av noia før jeg 
tok syntetisk cannabis. Nervene 
varte i flere dager. Jeg ble ikke 
meg sjøl på et par dager.

– Tror du det er noen som tåler 
det?

– Nei, hvis du er svak psykisk 
fra før er du veldig på tynn is. Det 
gjelder alt syntetisk dop. Jeg 

prøvde «Crocodile», som er et 
syntetisk heroin også. Ei ven-
ninne av meg havnet i koma av 
dette stoffet, og lå der i seks 
måneder før de dro ut kontakten. 
Hun døde. Man leker med livet 
sitt, Slik er det, sier han etter-
tenksomt.

Johnny (38): «Jeg følte meg som den en este personen i verdensrommet. Klikket totalt og lå og hylte»

Neste side: Mener  
holdninger er viktigst.
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Nyheter. 

TRONDHEIM

Holdningsskapende 
arbeid, bedre lov-
verk og bedre  
analyseverktøy  
er avgjørende for å 
bekjempe utbredel-
sen av syntetiske 
rusmidler.
Det mener overlege Andreas 
Austgulen Westin ved avdeling 
for klinisk farmakologi ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim. Han 
tegner et dystert øyeblikksbilde 
av mulighetene til å ha oversikt 
over utviklingen av syntetiske 
rusmidler eller designer drugs – 
som han benevner det.

– Det vi vet var at det eksplo-
derte i 2005, og at det kommer ett 
nytt stoff  i uka, sier Westin.

Siden mange av stoffene er 
nye, er effektene av dem – både 
effekter og bivirkninger – ofte 
ukjente. En del av stoffene er 
også urene garasjeprodukter, og 
kan ha bestanddeler av hva som 
helst – for eksempel bakepulver. 

– Det er derfor også innly-
sende at inntak av stoffene er 
forbundet med risiko for helse-
skader, understreker Westin.

Null kontroll
– Hvordan er skadevirkningene 
ved bruk av syntetiske rusmid-
ler. Hvor stor er faren for helse-
skade etter en overdose?

– Det er vanskelig å svare helt 
generelt på dette. De nye synte-
tiske rusmidlene er svært ulike 
med tanke på effekter: noen lig-
ner på amfetamin, noen ligner på 
cannabis, noen ligner på LSD, 
også videre. På grunn av dette vil 
også potensialet for helseskade 
variere. Men felles for stoffene er 
at man som bruker har lite kon-
troll på hva som skjer når rus-
middelet inntas, både fordi vi vet 
så lite om de enkelte stoffene i 
utgangspunktet, og fordi man 
ikke vet hva det man har kjøpt 
inneholder, eller hvor sterkt det 
er.

– Den tradisjonelle oppfatnin-
gen er at man kan unndra seg tra-
disjonelle rusmiddeltester med 
syntetiske rusmidler. Er dette rik-
tig?

– Ja, dette er riktig. Tradisjo-

●● Syntetiske rusmidler. Arbeider for å forbedre rusmiddeltestene.

Helseskadelig: Overlege Andreas Austgulen Westin ved St. Olavs hospital mener at potensialet for helseskade ved bruk av syntetiske rusmidler er stort, fordi 
de som bruker det ikke vet hav det inneholder eller hvor sterkt det er.

– Holdninger er viktigst 

nelle rusmiddeltester er ikke 
laget for å påvise nye syntetiske 
rusmidler. Men i fremtiden vil 
forhåpentligvis en smidigere 
analyseteknologi gjøre det mulig 
å rutinemessig påvise disse rus-
midlene også. Men per i dag er 
det en utfordring, ja.

Lett tilgang – liten risiko
– Hva er den største utfordringen 
for å bekjempe utbredelsen av 
synt rusmidler?

– Det er mange utfordringer i 
forhold til bekjempelsen av syn-
tetiske midler, og jeg vil nevne 
noen:

●● Holdninger blant brukerne. 
Stoffene oppfattes av mange som 
lovlige, naturlige og ufarlige.

●● Enkel og anonym distribusjon 
via nettbestilling og postforsen-
delser. Enkel tilgang og liten 
risiko. Stoffene er også ofte vel-
dig potente, noe som betyr at 
bare små kvanta kan utgjøre vel-
dig mange rusgivende doser.

●● Ufullstendig lovverk, som sta-

dig strever med å holde tritt med 
utviklingen. Det betyr at mange 
saker ikke straffeforfølges, eller 
straffes urimelig mildt.

●● Ufullstendig analysetilbud for 
rusmiddeltesting, der laboratori-
ene også strever med å holde tritt 
med utviklingen.

– Hva vet vi om opprinnelsen av 
syntetiske rusmidler og hvor det 
framstilles?

– Dette er ikke mitt spesialfelt, 
men ifølge Kripos foregår den 
aller største delen av produksjo-
nen i Kina.

Vil flate ut
– Hva er din vurdering av framti-
den til syntetiske rusmidler. Vil 
stoffene kunne ta «markedsan-
deler» fra konvensjonell narko-
tika?

– Dette er vanskelig å spå noe 
om. Jeg tror at de fleste rusmis-
brukere ville holdt seg til rus-
midlene de kjenner fra før, om de 
fikk muligheten til det. Mange 
prøver de nye stoffene og går der-

etter tilbake til de stoffene de 
kjenner fra før, fordi de gir mer 
forutsigbar rus. Siden både lov-
verk og analysemetoder stadig 
oppdateres tror jeg ikke de nye 
rusmidlene vi ha noe «fortrinn» 
i fremtiden, og at de neppe kom-
mer til å innta en stor andel av 
rusmiddelmarkedet.

Likevel må vi huske på at 
disse stoffene er potensielt vel-
dig farlige, slik vi så med de over 
20 dødsfallene vi hadde etter 
PMMA-inntak (giftig ecstasy-
lignende stoff, red anm.) for 
noen få år siden. Så selv om 
disse stoffene bare utgjør et 
«nisjeprodukt» på rusmiddelfel-
tet, er det viktig å bekjempe 
utbredelsen.
– Hvordan bør samfunnet 
angripe utviklingen med synte-
tiske rusmidler?

– Jeg tror holdningskampan-
jer og informasjon er viktig. Ikke 
skremselspropaganda, men sak-
lig og nøktern informasjon til 
ungdom. Om alt vi vet, og ikke 

minst: alt vi ikke vet, sier 
Andreas Westin.

Anders Nordmeland
anno@t-a.no/ 92 82 35 96

Syntetisk cannabis
●● Kjemiske stoffer som er laget 

for å etterligne virkningen av orga-
nisk cannabis.

●● Ble først utviklet av legemid-
delindustrien på 1980-tallet.

●● Er én eller flere stoffer som går 
under betegnelser som «designer 
drugs», «nye psykoaktive stoffer», 
«research chemicals», og «legal 
highs».

●● Var lenge lovlig, men fra 14.
februar 2013 ble de første under-
gruppene av syntetiske rusmidler 
regulert i en ny narkotikaforskrift.
(Kilde: Aftenposten og SIRUS (Sta-
tens institutt for Rusmiddelfors-
kning.)

Fakta

Spesialtrente hunder er 
Tollvesenets nye våpen mot 
syntetisk narkotika, men 
utfordringene er mange.

– De syntetiske stoffene er så 
potente at det kun sendes i små 
mengder. Stoffene får plass i 
vanlige konvolutter, og sendes 
fra falske firma. Det ser ut som 
helt ordinær firmapost, sier kon-
torsjef  Jon Aspelund i Tollre-

gion Oslo til Trønder-Avisa.
Det er også kjent at motta-

kerne benytter seg av falske navn 
og postbokser, mener Tollvese-
net. Den siste tiden har etaten 
gjennomført en målrettet aksjon 
for å finne syntetisk narkotika 
både på Postens godssenter i Oslo 
og på Oslo Lufthavn Garder-
moen.

– Det er viktig å stoppe det 
her før der blir spredt videre 

rundt i landet, sier Aspelund.
Det er veldig vanskelig å 

spore syntetisk narkotika, men 
tollvesenet  jobber kontinuerlig 
for å bli bedre til å finne stoffene. 
I tillegg er de tett på sitt eget 
laboratorium og opp mot andre 
myndigheter.

Politiet i Nord-Trøndelag er 
bekymret over den økende 
mengden beslag av syntetiske 
rusmidler. Kripos i fjor regis-

trerte 620 beslag av syntetiske 
stoffer, fordelt på 91 ulike stof-
fer. Politiet opplever stadig vekk 
også beslag som er knyttet til 
Nord-Trøndelag. Det hittil stør-
ste beslaget er fra Ytre Namdal, 
der en person ble tatt med 200 
gram i februar i år. Denne 
saken er ennå ikke avgjort av 
politiet.

De syntetiske stoffene når ut 
til nye målgrupper. Misbru-

kerne trenger ikke å oppsøke 
narkotikamiljø for å få tak i stof-
fene, men bestiller dem på inter-
nett – og får dem tilsendt i pos-
ten.

– Dersom ungdom i huset 
plutselig begynner å bli inter-
essert i å hente posten, så kan 
det være et faresignal, sier poli-
tioverbetjent Sivert Rannem 
ved Nord-Trøndelag politdis-
trikt.

Tollvesenet lærer opp hunder til å avsløre syntetiske stoffer
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