
Rusmiddelsituasjonen i 
Bergen under covid- 19 

- funn mars 2020 til mai 2021
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Bakgrunn

Norge stenger ned mars 2020

• Det ble uttrykt bekymring for hvordan dette kan påvirke spesielt 
sårbare grupper 

Hva gjør vi? 

• Valgte å lage et covid-19 spesiale,  i Føre Var 1/20 – sier noe om de 
første måneder med pandemi – mars til mai 2020. 

• Vår 2021 – ny covid-19 spesiale.
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Data og metode

Data innhentet mars til mai 2021: 

• 5  tilleggsspørsmål til Trendpanelet (29) til Føre Var om endringer 
i bruk av og tilgjengelighet på rusmidler, skade/risiko og tilgang på 
tjenester som følge av covid-19. 

• Fem fokusgruppeintervjuer med til sammen 20 deltakere 

• 11 intervju – av disse 9 med rusmiddelbrukere.

Metode: Skriftlige referater fra alle, delt inn i tema og kategorisert –
funn ble trukket ut
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Bruk av og tilgjengelighet på rusmidler 
under covid-19-restriksjonene

Hovedfunn: Tilgjengelighet på rusmidler er nesten som 
forut for pandemien

• Renhet og styrke varierer

• Kombinasjonsbruk og erstatningsbruk

• Pris på rusmiddel litt dyrere enn før pandemistart

• Andre arenaer er i større grad tatt i bruk for 

rusmiddelbruk og omsetning
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Bruk av og tilgjengelighet på rusmidler 
under covid-19-restriksjonene

• Sterk økning i bruk av alkohol

• Mindre bruk av GHB/GBL siste 2 måneder

• Stabilisert tilgang på cannabis

• Svak økning i bruk av amfetamin

• Økt tilgang og bruk av benzodiazepiner, med 

unntak av en «tørke» siste måneden.

• Heroinbruk har gått ned siden pandemistart
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Tilgang på tjenester, behandling og utstyr

Funn: 

• Stengte tjenester og redusert tjenestetilbud, åpnes nå gradvis opp

• Mer fleksible tjenester, mer fleksible løsninger

• Mer oppsøkende og gatenært arbeid og bruk av digitale 
plattformer

• Stabil og økt tilgang på brukerutstyr

• Nye rutiner med foreskriving av Legemiddelassistert  
rehabilitering (LAR)-medikament fungerer godt
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Smitte, testing og vaksine

Funn:
• Lite smitte påvist i rusmiljøet

• Testing inklusiv hurtigtesting 
er tilgjengelig

• Vaksinering av gruppen 
igangsettes
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Skade og helseplager forbundet med covid-
19 restriksjoner

Funn:
• Økt opplevelse av ensomhet og 

psykiske plager som depresjon 

og angst

• Pårørendesituasjonen endret 

• Nedgang i overdoser?
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Hva kan vi lære og ta med videre?

• Kunnskap om smitte og smittevern 

• God tilgang på rent brukerutstyr.

• Beholde fleksibilitet og oppsøkende 

virksomhet i tjenester.  

• Digitale tjenester og oppsøkende –

avklar med brukerne

• Utadrettet arbeid der det er

hensiktsmessig 

• Ønske om nye permanente ordninger 

for utdeling av LAR-medisin

• Evaluere erfaringene fra tjenester 

sammen med brukere

• Foreta risiko og konsekvensanalyser
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Den nye «normalen» - hvordan ser den ut?

•Kunnskap om smittevern og hygiene. 

•Vilje og evne til rask endring og tilrettelegging av 
tjenester

•Fortsatt bruk av digitale verktøy.

•Tilgang på rusmidler – pris, overdoser

•Bruk av rusmidler blant de unge: hva vil skje?
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