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Kompetansesenter Rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om 
rusmiddelsituasjonen i Bergen gjennom Føre Var. Dette er rapport nr. 37. 

Føre Var gir kunnskap om utviklingen av rusmiddeltrender og konsekvenser av rusmiddelbruk i Bergen og 
Hordaland over et langt tidsforløp. En slik rapportering er unik i norsk sammenheng. Fra og med 2018 har også 
Trondheim etter oppdrag fra Helsedirektoratet startet med Føre Var-kartlegging av rusmiddeltrender etter modell 
fra Bergen.

Resultatene fra Føre Var bidrar til en omforent forståelse av rusmiddelsituasjonen lokalt, og presenteres og 
diskuteres i en rekke faglige fora lokalt og nasjonalt. 

En felles forståelse av rusmiddelbruk og rusmiddeltrender gir en unik mulighet til å anvende denne kunnskapen 
i planlegging, utvikling og iverksetting av tiltak lokalt. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til 
oversiktsbildet i folkehelsearbeidet. 

Føre Var, eller Bergen Earlier Warning System (BEWS), er også godt kjent internasjonalt, og EMCDDA, Europeisk 
overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk anvender kunnskapen om trendforskning i europeisk 
sammenheng. 

KoRus Bergen ønsker å takke alle informanter, ansatte og samarbeidspartnere som gjennom 19 år har bidratt 
med sin kunnskap og gjort Føre Var-rapporteringen mulig. Vi ønsker også å takke Utekontakten i Bergen 
særskilt, som i tillegg til å intervjue unge voksne om rusmiddelspesifikke trender, denne gangen også har bidratt 
med å gjennomføre intervjuer til spesialfokuset om covid-19. Takk også til spesialrådgiver Therese E. Sjursæther 
v/KoRus og erfaringskonsulent Svein Erik Frigaard for bistand til datainnhenting til spesialfokuset.

Bergen, 10. juni 2021

Else-Marie Løberg    Solveig Storbækken     

Direktør, Avdeling for rusmedisin,   Senterleder KoRus, Avdeling for rusmedisin,

Helse-Bergen      Helse-Bergen
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HVA ER FØRE VAR?

Føre Var har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler 
i Bergen. Denne utgaven av Føre Var viser rustrender i Bergen gjennom nitten år (2002 – 2021), samt tendenser 
for de siste seks månedene (oktober 2020 – mars 2021).

Føre Var samarbeider med ulike instanser og enkeltpersoner i Bergen og gjør det mulig å innhente lokale 
data om tilgjengelighet og bruk av rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det en rapport 
som distribueres til politikere, fagpersoner, forskere og andre som er interesserte i eller arbeider med 
rusproblematikk. 

HVORFOR FØRE VAR?

Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelsituasjonen hos enkeltpersoner og instanser, men ofte er 
informasjonen lite systematisert og ikke satt i sammenheng med annen relevant informasjon. Føre Var innhenter, 
sammenfatter og analyserer slike data. Systemet er tidlig ute og formidler siste nytt om rusmiddeltrender, for å 
gi politikere og fagpersoner mulighet til å iverksette effektive, evidensbaserte tiltak.  

FRAMGANGSMÅTE 1

Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative kilder, som sammen bidrar til å gi et pålitelig bilde av 
rusmiddelbruken i Bergen (Mounteney, 2009). Kildene som benyttes er:

• 33 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol og medikamenter, behandlingsdata, data fra 
hjelpetelefoner og statistikker fra politi, tolletat, kriminalomsorg, helseforetak, Bergen kommune og Oslo 
Universitetssykehus (OUS)

• 9 mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.

• Spørreskjema til trendpanel og nøkkelpersoner i skole

• Fokusgrupper og intervjuer.

Fra og med denne rapporten har vi inkludert data fra Frelsesarmeen over utdelt brukerutstyr. Brukerrommet 
til Bergen kommune har levert data igjen, men grunnet nedstenging forrige rapporteringsperiode mangler vi 
sammenligningsgrunnlag.

TRENDPANELET, NØKKELPERSONER SKOLE OG FOKUSGRUPPER

Trendpanelet består denne gangen av 29 informanter som er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertkunnskap om 
rusmiddelbruk i Bergen. Panelet er bredt sammensatt, og består av fagfolk, rusmiddelbrukere, ungdom, studenter 
og personer med god kjennskap til ulike rusmiddelmiljøer, utelivs- og ungdomskulturer. Informantene er omtrent 
likt fordelt i hovedgruppene «Det generelle samfunn», «Uteliv» og «Risikomiljø/etablerte rusmiljø». Informantene 
bidrar med anonymisert informasjon gjennom å besvare et spørreskjema hver sjette måned.

Nøkkelpersoner skole (tidligere Kjentmenn) er personer som observerer og har kjennskap til rusmiddelbruk 
blant ungdomsskoleelever i Bergen kommune. Dette kan være rådgivere, inspektører, lærere eller helsesøstre 
ved ungdomsskoler. Deres rapporter er ikke et uttrykk for rusmiddelbruk i den generelle elevmassen i 
ungdomsskolen, men blant de elevene det er knyttet særskilt bekymring til. Åtte kjentmenn har bidratt ved å 
besvare et spørreskjema i denne rapporten.

1 For en nærmere beskrivelse av fremgangsmåte og beregning av samlet skår, aggregert differanse, se Føre Var-rapport 2/2020; foere-var-hoest-
2020-hovedrapport.pdf (d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net)

https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1607602673/foere-var-hoest-2020-hovedrapport.pdf
https://d5ysj28nx9nmp.cloudfront.net/1607602673/foere-var-hoest-2020-hovedrapport.pdf
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Det er gjennomført fem fokusgruppeintervjuer og 11 individuelle intervjuer til denne rapporten. Til sammen 20 
personer fra 16 ulike tjenester innen kommune, spesialisthelsetjeneste, frivillige/ideelle tjenestetilbydere og 
andre aktører på rusmiddelfeltet i Bergen har deltatt i fokusgruppene, mens ni personer med brukererfaring 
og to tjenester/organisasjoner som ikke hadde anledning til å delta på fokusgruppeintervjuer har blitt 
intervjuet. Temaet i fokusgruppene og intervjuene var primært covid-19 og hvordan restriksjonene har påvirket 
rusmiddelsituasjonen, mens to av fokusgruppene hovedsakelig dreide seg om rusmiddelspesifikke utviklingstrekk 
og tendenser den siste Føre Var-perioden.

Bildet av rusmiddeltrender i Bergen som presenteres i denne rapporten er basert på kilder som vist i 
illustrasjonen nedenfor. 

TRENDPANEL

NØKKELPERSONER 
SKOLE

INTERVJU/
FOKUSGRUPPER

SEKUNDÆRDATA

MEDIA
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Det siste året har medført store endringer på mange områder i samfunnet, også rusmiddelsituasjonen i Bergen 
har blitt påvirket. Vårens Føre Var-rapport indikerer en endret bruksarena for alkohol i forbindelse med et stengt 
uteliv, også bruk av illegale rusmidler har for en stor del flyttet seg fra de åpne russcenene og inn i brukernes 
hjem. Man har gjennom det siste året også sett endringer i markedet for omsetning av rusmidler. Mens markedet 
i perioder har vært preget av mindre tilgang på en del rusmidler, er det i dag mer eller mindre «business as 
usual». Mange av kildene i Føre Var rapporterer at det meste av rusmidler er tilgjengelig, men at det kan ta litt 
mer tid å skaffe seg det foretrukne rusmiddelet. Flere av kildene nevner også at hjemmedyrking av cannabis har 
økt.

Sosiale medier som kanal for omsetning av rusmidler har blitt mer populær i Bergen.  EMCDDA (2021) peker i 
sin årlige rapport over narkotikasituasjonen på at rusmiddelmarkedet i Europa har vært motstandsdyktig mot 
forstyrrelsene skapt av pandemien.  Selv om nedstengingen i sin tidlige fase påvirket gatesalget av rusmidler, 
har både selgere og kjøpere tilpasset seg situasjonen i form av å ta i bruk bl.a. krypterte beskjeder, app’er og 
hjemlevering. Et spørsmål de stiller seg er om langtidseffekten av pandemien er en ytterligere digitalisering av 
narkotikamarkedet.

Som vi ser i spesialfokuset på covid-19 har tjenestene vist stor evne til omstilling under restriksjonene; mange 
har vist stor kreativitet i utforming av nye tilpassede tjenester. Denne omstillingsevnen og fleksibiliteten blir det 
viktig å ivareta i fortsettelsen. Dette inkluderer blant annet bruk av digitale plattformer, men det er nødvendig å 
gjøre vurderinger rundt hvilke tiltak og tjenester som skal være digitale, slik at digital kompetanse og ressurser 
ikke ekskluderer grupper fra tilgang på tjenester.  

HEROIN OG OPIATER

Den nedadgående trenden for bruk av heroin fortsetter i denne siste halvårsperioden. Det er en tydelig nedgang 
i overdoseutrykninger generelt, også på bakgrunn av opiatbruk. Nedgangen av utrykninger grunnet opiatbruk er 
en trend man har sett over tid; fra rundt 200 for 10-12 år siden, til 25 nå. 

Det er en sterk nedgang i rapportert misbruk av Subutex/Buprenorfin. Mange pasienter har under pandemien 
fått utlevert mer LAR-medisin om gangen som de kan administrere selv. Erfaringene har variert noe, men for 
mange har dette fungert bra, og flere administrerer fortsatt sin LAR medisin selv i større grad enn før covid-19. 
Gitt at det har vært en nedgang i bruk av Subutex ser ikke endrede rutiner for utlevering av LAR-medisin ut til å 
ha medført lekkasje til det åpne markedet. Generelt vurderer man denne endringen av praksis som vellykket.

Gjennom pandemien har en rekke lavterskeltilbud innenfor bo- og sosiale tjenester endret innretning på 
tjenestene sine. Flere har startet utdeling av brukerutstyr, og de er mer oppsøkende. Blant annet kjører man 
injeksjonsutstyr hjem til brukerne.  Likevel er omfanget av injeksjonsutstyr som deles ut vesentlig lavere enn 
foregående år. Brukere rapporterer imidlertid om god tilgang til rent brukerutstyr. 

Endringen når det gjelder nedgang i bruk av opiater er svært positivt, og kan ses i sammenheng med en 
mangeårig tverrfaglig og tverretatlig innsats på området. 

KOKAIN

Det rapporteres om en oppgang både i bruk av- og tilgjengelighet på kokain det siste halvåret, og trenden for 
kokain har vært stabilt økende de siste 6 årene. Kokain ser nå ut til å ha funnet fotfeste både i det generelle 
samfunnet og blant de som har et mer risikofylt rusmiddelbruk, mens det tidligere var et rusmiddel hovedsakelig 
brukt i «trendsetter-miljøer» og av folk som frekventerer utelivet. Flere av informantene i trendpanelet 
rapporterte i sist periode at kokain er blitt mer alminnelig, og mange oppgir at «vanlige folk» bruker kokain. 
Kokain brukes fremdeles først og fremst gjennom sniffing, men flere oppgir nå at kokain også røykes. Vi har ikke 
indikasjoner på bruk av crack-kokain i Bergen. 

EMCDDA uttrykker i sin siste narkotikarapport bekymring rundt økende helseskader knyttet til kokainbruk, og 
andelen som er i behandling på grunn av kokain er økende i Europa. Også Avdeling for Rusmedisin i Helse-
Bergen melder om økt pågang til behandling for kokainbruk. Sammenliknet med blant annet behandling av 
opiatavhengighet har man mindre kunnskap om virksomme og effektive behandlingsmetoder for problematisk 
bruk av kokain. Det er derfor viktig å ha fokus på å utvikle mer målrettede behandlingsprogrammer og 
spesialiserte skadereduserende intervensjoner, slik Føre Var rapporten påpekte høsten 2019. 

Flere av informantene til Føre Var rapporterer denne gang om bruk av nye rusmidler; Ksalol-tabletter og 
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ketamin. Ksalol er et benzodiazepin og har samme virkestoff som Xanor/Xanax, mens ketamin opprinnelig 
ble utviklet som et anestesilegemiddel. Avhengig av dosering og bruksmåte vil ketamin kunne virke både 
dempende, stimulerende og hallusinogent. I følge våre kilder brukes disse rusmidlene først og fremst blant unge 
voksne. Inntredenen av nye rusmidler med stort skadepotensiale og som også er populære blant de yngre, er 
foruroligende, både med tanke på avhengighet men også overdosefare.

ALKOHOL

I motsetning til andre data i Føre Var som sammenlignes med forrige halvår, sammenliknes data for alkohol med 
perioden for et helt år tilbake. Dette skyldes sesongmessige variasjoner i alkoholbruk. Data i vårens rapport er 
dermed de første som er innhentet for en hel periode med covid-19. Funnene fra våre kilder viser en markant 
økning i bruk av alkohol sammenlignet med i fjor vår. Dette skyldes sannsynligvis at alkoholbruk i Føre Var først 
og fremst er basert på salg fra dagligvare, grossister og vinmonopol, mens vi ikke har data fra uteliv, tax-free 
og grensehandel. Nasjonale undersøkelser tyder imidlertid på at det totale forbruket av alkohol blant nordmenn 
er nokså likt som før pandemien. Med andre ord reflekterer funnene fra Føre Var først og fremst endringer i 
drikkemønster. Alkohol som vanligvis inntas på utesteder og ferier i utlandet har blitt drukket hjemme. Alkohol 
kjøpes på Vinmonopolet i stedet for ved grense- og Taxfreehandel. Men omfanget av alkoholbruk totalt i 
samfunnet ser altså ikke ut til å ha endret seg i vesentlig grad. 

Det ser imidlertid ut til at pandemien har påvirket alkoholbruken på forskjellig måte blant ulike grupper. De 
fleste oppgir at de har drukket omtrent like mye alkohol som før pandemien, mens rundt 1/5-del oppgir at de har 
redusert konsumet av alkohol. Dette kan ses i sammenheng med at alkohol for mange først og fremst forbundet 
med sosiale samlinger, som det naturlig nok har vært færre av under pandemien. En gruppe ser imidlertid ut til 
å ha økt sin alkoholbruk. Dette gjelder spesielt blant mennesker med et problematisk forhold til alkohol. (Alpers 
m.fl. 2020, Kjøs m.fl. 2021, Opinion.no 2021, Rambøll Management Consulting 2021). Flere av kildene i Føre Var 
har også rapportert om en økt bruk av alkohol; Helse-Bergen har hatt en økning i søknader om behandling for 
alkoholavhengighet, og for gruppen som har de største rusutfordringene har flere trukket fram at alkohol har 
erstattet andre rusmidler når disse har vært mindre tilgjengelige.  Alkohol rapporteres også brukt for å dempe 
angst og ubehag/bekymringer, blant annet som følge av covid-19-restriksjonene. 

Dette tyder på at man i tiden fremover bør ha et ekstra fokus på alkoholbruk, og legge til rette for tiltak og hjelp 
for dem som har utviklet en problematisk bruk av alkohol eller forverret allerede eksisterende alkoholproblemer 
under pandemien.
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FIGUR 1: LANGTIDSTRENDER HOVEDFUNN VÅR 2021
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Kokain er et sentralstimulerende stoff. Det utvinnes av bladene fra 
kokabusken. Virkningen avhenger av måten det inntas på, dose og brukerens 
tidligere erfaringer med stoffet, men får ofte brukeren til å føle seg fysisk 
og mentalt ovenpå; man blir oppstemt, får mer energi og økt empati. Kokain 
gir en kortvarig ruseffekt, og det er gjerne vanlig å innta kokain flere 
ganger pr. bruksperiode. Kokain kan både sniffes, tas gjennom munn, det 
kan røykes eller tas intravenøst. (Kokain - Oslo universitetssykehus (oslo-
universitetssykehus.no)

Føre Var våren 2021 viser at tendensen for tilgjengelighet og bruk av kokain 
har vært økende den siste perioden (tabell 1). 

TABELL 1   
 

KOKAIN
AGGREGERT DIFFERANSE OKTOBER 
2020 – MARS 2021 
 

 SKÅR

BRUK  9

TILGJENGELIGHET  10

INTERESSE -1

AGGREGERT DIFFERANSE 18

BRUK

20 personer i Trendpanelet rapporterer at de kjente til bruk av kokain. Kokain ble rapportert som det tredje mest 
brukte rusmiddelet i perioden oktober 2020 – mars 2021. Bruken ble rapportert å være økende. Det er først og 
fremst i gruppene «Generelle samfunn» og «Risikomiljø/etablert rusmiljø», at det rapporteres kjennskap til bruk 
av kokain; 8 personer i hver av disse gruppene kjente til bruk av kokain. I gruppen «Uteliv» var det 4 som kjente 
til bruk. Dette er en endring fra sist periode, hvor det var flest fra gruppen «Risikomiljø/etablert rusmiljø» som 
kjente til bruk.

Pris på kokain ble rapportert å være mellom kr. 1000,- og 1500,-/gram, avhengig av renhet. Dette er omtrent som 
tidligere. Flere i trendpanelet har rapportert at kvaliteten på kokain har vært redusert siste halvåret.

Måten å bruke kokain på er ifølge trendpanelet først og fremst ved sniffing, deretter blir den røykt og så svelget, 
og kokain brukes ofte sammen med andre rusmidler. Først og fremst er det i kombinasjon med alkohol, men 
kokain inngår også i andre kombinasjoner; hyppigst nevnes cannabis, og deretter ketamin. 

De mest vanlige slanguttrykk for kokain var cola/kola, deretter snø.

Ingen av nøkkelpersonene i skole rapporterte å kjenne til bruk av kokain i elevgruppen de fulgte opp. 

Det var en stabil tendens i antall positive tester for kokain som ble analysert ved Helse-Bergen – Medisinsk 
biokjemi og farmakolog (MBF), og Oslo Universitetssykehus. Fengselet hadde ikke funn av kokain i 
urinprøvetester. 

Behandlingsdata fra Helse Bergen, AFR viste en sterk oppgang av pasienter som hadde kokainbruk som 
hoveddiagnose ved oppstart utredning/behandling, mens Akuttposten hadde en svak nedgang når det gjelder 
antall pasienter som oppgav å ha brukt kokain forut for innleggelse.

TILGJENGELIGHET

Tolletaten hadde sist periode fremdeles få beslag av kokain, men mengde beslaglagt kokain viste en sterk økning. 

KRIPOS sine tall viser en liten nedgang i antall beslag av kokain, men også her var det en økning i beslaglagt 
mengde.

Fengslene rapporterte også denne gangen om få beslag av kokain men en liten økning i mengde beslaglagt.

Trendpanelet rapporterte om økning i tilgjengelighet av kokain sammenliknet med forrige periode.

INTERESSE

Rustelefonen rapporterte om en stabil tendens i antall henvendelser på kokain. 

Søk på kokain viste en gradvis nedgang i antall treff på BT sine hjemmesider, mens det var en sterk økning i 
antall treff i BA. Tilsvarende var det en sterk nedgang i Google Trends. 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/fakta-om-rusmidler/kokain
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/fakta-om-rusmidler/kokain
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KONSEKVENSER

Kokain rapporteres å være det rusmiddelet som gir mest sosiale og helsemessige skader etter alkohol, cannabis 
og heroin. Det er først og fremst psykiske plager det rapporteres om, men også humørsvingninger med «kort 
lunte» og aggresjon, økonomiske problemer og søvnproblemer nevnes av flere av informantene.

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.  
Cannabis har en dempende og svak hallusinogen effekt. Hasj, marihuana 
og cannabisolje, er alle produkter fra cannabisplanten. Det viktigste aktive 
virkestoffet er tetrahydrocannabinol (THC). Innholdet av THC varierer 
mellom ulike typer cannabis. Høyere innhold av THC er forbundet med 
en sterkere effekt (Cannabis – KoRus Bergen). De siste ti årene har THC-
innholdet i cannabisprodukter økt markant, parallelt med at innholdet av 
cannabidiol (CBD), som motvirker flere av de uønskede effektene av THC, har 
vært synkende (Weedensenteret). Produktuviklingen når det gjelder cannabis 
har også vært gjennom endringer, og inkluderer i dag en lang rekke ulike 
produkter med varierende potens/styrke.

Tendensen for cannabis i perioden oktober 2020 – mars 2021 viste en stabil 
situasjon i bruk og interesse og en svak nedgang i tilgjengelighet. Samlet ga 
dette en aggregert differanse på -4, noe som indikerer en stabil situasjon 
(tabell 2). 

TABELL 2   
 

CANNABIS
AGGREGERT DIFFERANSE OKTOBER 
2020 – MARS 2021  
 

 SKÅR

BRUK  2

TILGJENGELIGHET  -7

INTERESSE 1

AGGREGERT DIFFERANSE -4

BRUK

Cannabis er det nest mest brukte rusmiddelet, etter alkohol. 

Nær alle i Trendpanelet kjente til bruk av cannabis i perioden oktober 2020 – mars 2021. Bruken ble rapportert 
som gradvis økende.

Den vanligste inntaksmåten er å røyke cannabis, men det blir også svelget. Respondenter i trendpanelet oppgir 
at det er blitt mer vanlig å innta cannabisprodukter ved å spise det. Cannabis er det rusmiddelet som desid-
ert har flest kallenavn, denne gangen har vi talt 29 slanguttrykk for cannabis. De vanligste slanguttrykkene er 
«Weed» og «Grønt» eller «Grønning» og «G», fulgt av «Bom» og «J»/»Jay». Cannabis blir oftest kombinert med 
alkohol, men også sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain ble rapportert av flere. 

Pris blir oppgitt å være rundt kr. 200 til 250,- pr. gram. Flere oppgir at kvaliteten på cannabis har vært dårligere 
i den siste perioden. Det kan se ut til at cannabis ofte kombineres med ulike andre rusmidler, der det bl.a. brukes 
til å «avrunde» eller ta ned effekten av andre rusmidler, i tillegg til ruseffekten den selv gir.

Nøkkelpersoner i skole rapporterte om en svak økning i bruk av cannabis. Halvparten oppga også at det var 
rusrelaterte funn rundt skolen som indikerte bruk av cannabis.

Helse Bergen v/AFR rapporterte om en liten økning av pasienter som hadde cannabisbruk som hoveddiagnose 
ved oppstart utredning/behandling, mens Akuttposten hadde tilsvarende en svak nedgang når det gjelder antall 
pasienter som oppgav å ha brukt cannabis forut for innleggelse.

Helse Bergen v/MBF, Oslo Universitetssykehus og fengselet rapporterte alle om en stabil tendens i antall prøver 
som var positive på cannabis i perioden oktober 2020 - mars 2021 sammenlignet med perioden før, mens 
Apotekerforeningen hadde en svak nedgang i salg av cannabisprodukter.

https://www.korusbergen.no/cannabis/
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TILGJENGELIGHET

Antall beslag og beslaglagt mengde cannabis i Tolletaten viste en sterk nedgang mens antall beslag 
ifølge KRIPOS viste en gradvis økning, og beslaglagt mengde cannabis en sterk økning. I følge tall fra 
Kriminalomsorgen viste tendensen en svak nedgang både i antall beslag og beslaglagt mengde. 

Trendpanelet rapporterte om stabil tilgjengelighet av cannabis. Nøkkelpersoner i skole rapporterte om en liten 
økning av tilgjengeligheten blant elever de følger opp. 

INTERESSE

Søk på cannabis viste en stabil tendens hos Rustelefonen, på Google Trends og på BT sine hjemmesider, mens 
den viste en liten økning på BA sine hjemmesider sammenlignet med forrige periode. 

KONSEKVENSER AV BRUK AV CANNABIS

I overkant av en tredjedel av trendpanelet nevner skadelige konsekvenser av bruk av cannabis, mens halvparten 
av nøkkelpersoner i skole besvarte dette spørsmålet. Det er først og fremst psykiske helseplager som nevnes; 
angst og depresjon i tillegg til tiltaksløshet og nedstemthet. Fra skole ble det i tillegg vist til økt skolefravær.

Heroin fremstilles fra opiumsvalmuen, der det viktigste virkestoffet er morfin, 
og er sterkt avhengighetsskapende. Heroin finnes i brune nyanser, som er 
den vanligste varianten i Norge. Brunt heroin kan inntas ved å injiseres 
eller røykes. Såkalt thai-heroin, som oftest er hvitt, injiseres. Heroin gir en 
smertestillende og bedøvende rus.  Virkningen kommer raskt etter inntak og 
varer fra fire til tolv timer. Heroin kan være spesielt giftig og overdoser er 
hyppig rapportert (Heroin – Wikipedia).

I årene 2002 til 2006 var det en stabil trend for heroin. Fra 2007 til 2010 var 
det en økende, mens det fra 2011 har vært en nedadgående trend fram til den 
flatet ut i 2017. Fra høsten 2019 har trenden igjen vært nedadgående.

I perioden oktober 2020 – mars 2021 var det en nedgang i bruk av heroin, 
mens tilgjengeligheten og interessen viste en stabil tendens. Samlet ga det en 
aggregert differanse på -7 (tabell 3). 

TABELL 3   
 

HEROIN
AGGREGERT DIFFERANSE OKTOBER 
2020 – MARS 2021  
 

 SKÅR

BRUK  -9

TILGJENGELIGHET  1

INTERESSE 1

AGGREGERT DIFFERANSE -7

BRUK 

Noe i underkant av tredjedel av Trendpanelet kjente til bruk av heroin i egen målgruppe, i overveiende grad var 
dette fra gruppen «Risiko-/etablert rusmiljø». Det ble ikke rapportert endring i bruk. Mest vanlige inntaksmåte 
ble rapportert å være injisering, med røyking som nest mest vanlige måte. Få respondenter rapporterte på heroin 
ble kombinert med andre rusmidler, men det som ble nevnt var amfetamin og alkohol. 

De vanligste slanguttrykkene for heroin er «Minus», «Ned», «Dop» og «Hest».

Noen informanter kommenterte på at heroinen har vært av varierende kvalitet den siste perioden. Prisen ble 
oppgitt til å være på rundt kr. 1300,- /gram

Det ble ikke påvist heroin i urintester i fengselet i perioden, og det ble heller ikke påvist heroin i blodprøver 
ved Oslo Universitetssykehus. Helse-Bergen v/MBF rapporterte en liten nedgang i antall prøver som var positive 
for heroin i perioden oktober 2020 – mars 2021 sammenlignet med perioden før. Akuttposten hadde en tydelig 
nedgang i antall pasienter som oppgav å ha brukt heroin forut for innleggelse.

https://no.wikipedia.org/wiki/Heroin
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På grunn av nedstenging av Brukerrommet i Bergen kommune i forrige periode grunnet covid-19-restriksjonene 
har vi ikke tall å sammenligne med. 

TILGJENGELIGHET

Tolletaten hadde ingen beslag av heroin siste periode. Kripos hadde en stabil tendens i antall beslag men en liten 
økning i beslaglagt mengde. Fengslene hadde ingen beslag av heroin denne gangen, hvilket innebar en liten en 
nedgang i beslaglagt mengde. 

Trendpanelet rapporterte om stabilitet i tilgjengelighet av heroin. 

INTERESSE

Antall treff på søk på heroin på hjemmesidene til BA viste en stabil tendens, mens BT viste en sterk økning. 
Henvendelsene til Rustelefonen om heroin viste en stabil tendens, mens Google Trends viste en svak nedgang.

 
KONSEKVENSER AV HEROINBRUK

Heroin er det rusmiddelet som trendpanelet rangerer på 3. plass over de rusmidlene som gir mest helse- og 
sosiale skader. Av helse- og sosiale konsekvenser som følge av heroinbruk ble faren for overdoser, økonomiske 
problemer og redusert fysisk helse hyppigst nevnt.

Det rusgivende stoffet i alkohol er etanol. Alkohol påvirker 
sentralnervesystemet, og effekten er først og fremst sløvende. Avhengig av 
alkoholkonsentrasjonen i blodet og individuelle forskjeller vil rusvirkningen 
kunne være oppkvikkende og gi større lykkefølelse, økt impulsivitet, og 
økt risikovillighet. I mange tilfeller vil det føre til svekket hukommelse, 
bevissthetsreduksjon og rusen påvirker særlig impulskontroll og dømmekraft, 
noe som gir økt risiko for skader, ulykker og vold. Små mengder alkohol 
innebærer vanligvis liten skaderisiko for friske personer. Ved gjentatt bruk 
over tid, øker risikoen for utvikling av sykdommer og avhengighet. Alkohol 
kan også påvirke effekten av en rekke legemidler og andre rusmidler, og 
hvordan kroppen reagerer på disse (Rustelefonen, Rusopplysningen og FHI/
fakta om alkohol).

Den aggregerte differansen for alkohol var i perioden oktober 2019 – mars 
2020 på 23, og det var hovedsakelig bruk som økte, mens interessen for 
alkohol var stabil (tabell 4). 

TABELL 4   
 

ALKOHOL
AGGREGERT DIFFERANSE OKTOBER 
2020– MARS 2021  
 

 SKÅR

BRUK  17

TILGJENGELIGHET  5

INTERESSE 1

AGGREGERT DIFFERANSE 23

BRUK

Alle i trendpanelet kjente til bruk av alkohol, og bruken ble rapportert å være stabil i trendpanelet samlet. 
Analyserer vi trendpanelets svar på gruppetilknytning, ser vi at bruk ble rapportert å være stabil i gruppen 
«Det generelle samfunnet», mens det i gruppene «Risikomiljø/etablert rusmiljø» og «Uteliv» ble rapportert 
henholdsvis en sterk økning og en liten reduksjon i bruk av alkohol. 

En stor del av informantene i trendpanelet som har beskrevet endringer i bruk av rusmidler har rapportert at 
alkohol nå i større grad benyttes i hverdagen, og at bruk også har forflyttet seg fra tradisjonelle utesteder til 
hjemmet. Alkohol er det rusmiddelet som oftest blir nevnt å være brukt i kombinasjon med andre rusmidler.

Vanligste slanguttrykk er «Alko» og «Drikke».
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Det var en økning i pasienter som hadde alkoholbruk som hoveddiagnose ved oppstart av utredning/behandling 
i Helse-Bergen, mens Akuttposten rapporterte om en nedgang i pasienter som oppgav å ha inntatt alkohol forut 
for innleggelse sammenliknet med forrige periode.

Rusmiddeltester tatt henholdsvis ved Oslo Universitetssykehus og i Helse Bergen ved MBF viste henholdsvis en 
liten nedgang og en stabil tendens, mens fengselet ikke hadde påvist alkoholbruk i urinprøver.

Med unntak av Hansa Borg, som hadde en sterk reduksjon i salg av alkohol hadde de øvrige kildene en økning 
(Ringnes) og en sterk økning i alkoholsalget (Bunnpris, Coop Hordaland og Vinmonopolet). 

Nøkkelpersoner i skole rapporterte om en liten økning i bruk av alkohol.

TILGJENGELIGHET

Tolletaten hadde en økning i antall beslag av alkohol i perioden oktober 2020 – mars 2021 sammenlignet med 
forrige periode, mens mengden beslaglagt var stabil. KRIPOS hadde ingen beslag.

Fengselet hadde en liten nedgang både i antall beslag og beslaglagt mengde alkohol.

Trendpanelet rapporterte om stabil tilgjengelighet av alkohol, mens nøkkelpersoner i skole rapporterte om en 
liten økning. 

INTERESSE

Rustelefonen meldte om en liten nedgang i interesse for alkohol sist periode, mens antall treff på søk i BA og BT 
viste henholdsvis en gradvis og en sterk økning i treff. Treff på Google Trends var stabil sist periode.

KONSEKVENSER AV BRUK AV ALKOHOL

Trendpanelet rangerer alkohol først av rusmidlene som har mest skade/konsekvenser, og det som hyppigst 
nevnes er angst, aggresjon og fysiske plager.
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I Føre Var innhentes en del informasjon som er relatert til rusmiddelbruk, men som ikke sier noe spe-
sifikt om de enkelte rusmidlene. Det er likevel en type data som kan belyse konsekvenser av rusmid-
delbruk, og slik gi et fyldigere bilde av rusmiddelsituasjonen. 

OVERDOSEUTTRYKNINGER OG OVERDOSEDØDSFALL 

I perioden oktober 2020 – mars 2021 registrerte Akuttmedisinsk seksjon (AMK), Helse Bergen, sam-
let 126 overdoseutrykninger. Dette er det laveste tallet rapportert gjennom Føre Var siden oppstart. 
Det var 25 utrykningene grunnet opiater mot 35 halvåret før.  I den samme perioden ble det registrert 
61 GHB/GBL-relaterte overdoseutrykninger, mot 73 halvåret før. AMK registrerte også at det var 40 
overdoseutrykninger der rusmiddeltype var ukjent, mot 51 i halvåret før. 

FIGUR 2: ANTALL OVERDOSEUTRYKNINGER I BERGEN 2008 - 2021

Som en ser av figur 2 er overdoseutrykningene grunnet opiatbruk vesentlig redusert i løpet av årene, og utgjør 
nå den minste gruppen. 

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 å røyke 
heroin. Mengden injeksjonsutstyr og folie som brukes, kan være indikatorer på rusmiddelbruk i Bergen. Med 
bakgrunn i dette, innhentes data fra instanser som deler ut sprøyter, kanyler (spisser) og folie. 

Det totale antallet utdelte kanyler i Bergen siste halvår var 242.666 stk. mot 298 337 halvåret før. Fra og med 
siste perioden har Føre Var også mottatt tall på brukerutstyr utdelt ved Frelsesarmeens gatesykepleie. 

I perioden oktober 2020 – mars 2021 delte MO-senteret på Gyldenpris ut i overkant av 185.00 pakker med kany-
ler, dette er omtrent 39.000 færre pakker enn halvåret før. MO-senteret på Nesttun reduserte også utdelingen 
av kanyler med i overkant av 1500 stk. og delte ut rundt 44.000 pakker med utstyr, mens MO Eidsvåg halverte 
antallet de delte ut; i overkant av 9000, mot 18.000 halvåret før. Kirkens Bymisjon ved oppsøkende team delte ut 
rundt 2000 kanyler mot 8000 halvåret før. Tall fra Gatesykepleien viser at de delte ut omtrent tilsvarende meng-
de brukerutstyr dette halvåret mot sist halvår.  
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FIGUR 3: ANTALL UTDELTE KANYLER I BERGEN 2012 – 2021

FIGUR 4: ANTALL UTDELT RØYKEFOLIE I BERGEN 2012 – 2021

MO-sentrene ved Gyldenpris, Nesttun og Eidsvåg samt Oppsøkende team ved Kirkens Bymisjon deler ut røykefo-
lie til de som bruker heroin. 

Totalt ble det utdelt 21.081 stk. røykefolie i perioden oktober 2020 – mars 2021, der er en reduksjon på 5.085 
sammenlignet med perioden før. Det er først og fremst MO-Gyldenpris og så MO Nesttun som kan sies å ha noe 
volum på utdeling av røykefolier; henholdsvis 20.000 og 1.200, tallene for de øvrige er svært små. 

SMITTSOMME SYKDOMMER

Tallene på smittsomme sykdommer bl.a. relatert til injisering av rusmidler har holdt seg stabilt lavt de siste 
par årene, og denne trenden ser ut til å fortsette. Unntaket er hepatitt C-smitten, som fortsetter å synke. I følge 
Folkehelseinstituttets registreringer (MSIS) ble åtte personer diagnostisert med hiv-infeksjon i Vestland i peri-
oden oktober 2020 – mars 2021, det er en reduksjon sammenlignet med sist halvår, men det samme som for et 
år siden. I samme periode var det to personer i fylket som fikk diagnosen aids. Antallet personer som fikk diag-
nostisert hepatitt C i Vestland var 16, omtrent det samme som perioden før. De fleste av de smittede var hjemme-
hørende i Bergen; 10 av 16.
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FIGUR 5: AIDS, HIV, HEPATITT C – ANTALL DIAGNOSTISERTE I VESTLAND 2012 - 20212

2 Figuren er korrigert for at Hordaland fra 2020 inngikk i Vestland fylke.
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SPESIALFOKUS VÅREN 2021

 

Føre Var har som mål å følge rusmiddeltrender tett og rapportere så tidlig som mulig på endringer når det 
gjelder bruk, tilgjengelighet og interesse for rusmidler i Bergen. Å være «føre var» handler også om å identifisere 
nye tendenser og utforske disse for å gi ny kunnskap. Dette inkluderer også å se på hvordan tilgangen på 
tjenester til rusmiddelavhengige har blitt påvirket. 

Tilsvarende som vi gjorde for våren 2020, har vi i denne Føre Var-rapporten valgt å sette fokus på hvordan 
covid-19 restriksjonene påvirker rusmiddelsituasjonen i Bergen. Målet er å øke kunnskapen om sammenhengen 
mellom covid-19-restriksjonene og bruk av rusmidler. Situasjonen som har oppstått i Norge har medført 
nedstenging av samfunnet og iverksetting av tiltak for å forhindre smitte i befolkningen. I perioden i mars-mai 
2020 var det en full nedstengning av samfunnet, mens høsten 2020 og våren 2021 har vært preget av perioder 
med tiltak av varierende omfang i Bergen. 

Det har vært uttrykt bekymring for hvordan dette kan påvirke spesielt sårbare grupper Det er sider ved 
avhengighet og rusmiddelbruk som gjør at rusmiddelavhengige er en særskilt sårbar gruppe. Dette gjelder 
både i forhold til å utsette seg for smitte, men også med tanke på konsekvensene ved nedstengingen. 
Rusmiddelavhengige har ofte generelt nedsatt helsetilstand etter langvarig rusmiddelbruk i tillegg til 
overdosefare, og mange rusmiddelavhengige har ulike psykososiale utfordringer som vil kunne påvirkes av 
nedstengningen.

Datamateriale som er benyttet i denne rapporten er tidligere Føre Var rapporter inkludert covid-19 spesialfokus 
våren 2020. I tillegg er det hentet inn nye data i en to-måneders periode fra starten av april til medio mai 2021.

Følgende data ble innhentet: 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 V18 H18 V19 H19V12 V13 V14 V15 V16 V17 V20 H20 V21
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• Trendpanelet til Føre Var fikk fem tilleggsspørsmål om endringer i bruk av og tilgjengelighet på rusmidler, 
skade/risiko og tilgang på tjenester som følge av covid-19. 

• Fem fokusgruppeintervjuer med 20 deltakere fra til sammen 16 ulike tjenestesteder innen kommune, 
spesialisthelsetjeneste, frivillige/ideelle tjenestetilbydere, og andre aktører på rusmiddelfeltet i Bergen ble 
gjennomført. 

• I tillegg ble ni personer med brukererfaring intervjuet, samt en tjeneste og en pårørende som ikke hadde 
anledning til å delta på fokusgrupper intervjuet. Til sammen er det utført 11 intervju.

Fokus i intervjuene har vært konsentrert om covid-19-situasjonen som Norge har stått i siste året, og hvordan 
restriksjonene i samfunnet har påvirket situasjonen blant mennesker med en risikofylt rusmiddelbruk. Denne 
undersøkelsen belyser i mindre grad hvordan covid-19 har påvirket gruppene «Det generelle samfunn» og 
«Utelivet» som Føre Var også rapporterer rusmiddeltrender fra. 

Undersøkelsen reflekterer først og fremst hvordan covid-19-situasjonen har påvirket lavterskeltjenester for 
rusmiddelavhengige, og i mindre grad tverrfaglig spesialisert behandling. 

Ansatte ved Utekontakten i Bergen, spesialrådgiver Therese Sjursæther ved KoRus og Svein Erik Frigaard som er 
med i KoRus vest sitt Erfaringsforum har bistått Føre Var-teamet med å gjennomføre intervjuer og fokusgrupper.

Tekst i skriftlige referater fra intervjuer er kategorisert i tema og videre delt inn i kategorier basert på spørsmål 
i intervjuguide og tilleggsspørsmål til trendpanel, se Appendiks. Deltakere fra brukergruppen fikk et bygavekort 
pålydende 300,- som takk for avsatt tid til deltakelse.

HOVEDFUNN: TILGJENGELIGHET PÅ RUSMIDLER ER NESTEN SOM FORUT FOR PANDEMIEN

• 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

• Pris på rusmiddel litt dyrere enn før pandemistart

• Andre arenaer er i større grad tatt i bruk for rusmiddelbruk og omsetning

TILGJENGELIGHET OG BRUK

Informantene som er intervjuet melder at covid-19-situasjonen medførte delvis «tørke» når det gjelder 
tilgjengelighet på og bruk av rusmidler i Bergen etter midten av mars 2020. Denne situasjonen endret seg frem 
mot sommeren 2020 til en mer stabil tilgang på de fleste rusmidler fra høsten 2020. Det rapporteres at en 
fortsatt gjerne må ta litt flere telefoner, gjøre litt mer for å få tak i rusmidler, enn før pandemistart. Dette er 
en tilsvarende situasjon som det meldes om i Europa, hvor produksjon og tilgang rapporteres å være «business 
almost as usual» og narkotikamarkedet har vært bemerkelsesverdig motstandsdyktig mot de forstyrrelser som 
oppstod under pandemiperioden (EMCDDA, 2021, s.7). En del av brukerne som er intervjuet rapporterer om 
fortsatt mer utblandet stoff/urent stoff i omløp. Når det har vært mangel på rusmiddel, har brukerne oppgitt å 
erstattet bruk av foretrukket rusmiddel med annet rusmiddel, gjerne i kombinasjonsbruk med flere rusmidler 
hvor det uttrykkes «alt er bedre enn ingenting». Det knyttes bekymring i hjelpeapparatet til slik bruk/dosering/
renhet og styrke og eventuell innblanding av andre stoffer. Det rapporteres fra flere hold at nye rusmidler testes 
ut. Utprøving er vanlig men det meldes at «dette skjedde raskere under korona».

ALKOHOL

Det er en sterk økning av bruk av alkohol i gruppen med problematisk bruk av rusmidler. Det rapporteres at 
alkohol brukes som erstatningsrusmiddel ved mangel på annet foretrukket rusmiddel og i kombinasjon med 
andre rusmidler for å forsterke effekt av rus. Det tilbakemeldes at flere oppholder seg mer hjemme og drikker 
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alene. Det er også økt forekomst av henvisninger til Avdeling for rusmedisin (AFR) knyttet til alkoholbruk 
siste halvår. Nasjonale undersøkelser av befolkningen siste året viser at alkoholkonsumet i Norge er relativt 
stabilt, noen har redusert forbruket og en liten gruppe har økt sitt alkoholkonsum (Bramness, et al., (2021), 
(Alkoholkonsumet generelt i befolkningen har ikke økt i koronakrisen (opinion.no). Funn i vårens covid-19 
spesiale tyder på at gruppen rusmiddelavhengige i Bergen kan være blant de som har økt sin alkoholbruk. 

GHB/GBL

Det rapporteres om mindre bruk av GHB/GBL siste to måneder sammenliknet med høsten 2020 der man så en 
høy bruk. Tall fra akuttposten fra årets tre første måneder viser en svak nedgang i overdoseinnleggelser knyttet 
til inntak av GHB/GBL i forkant av innleggelse. Flere rusmiddelbrukere oppgir at de holder seg borte fra dette 
stoffet, da det er farlig og tar liv. 

CANNABIS

Rett i forkant av pandemien var det stor mangel på cannabis. Denne «tørken» varte frem mot sommeren 2020 
hvor tilgang tok seg gradvis opp. Pris, som hadde mer enn doblet seg, gikk nesten tilbake til det som var pris 
forut for pandemien. Tilgang er nå god og pris nesten som før pandemien (ca. 200,- kr./gram). Det er økning i 
henvisninger til Avdeling for rusmedisin som knyttes til cannabis siste Føre Var periode (oktober 2020–mars 
2021).

AMFETAMIN

Amfetamin var mindre tilgjengelig i starten av pandemien, men ser nå ut til å være mer tilgjengelig og brukes 
jevnt. Styrke har variert. Den siste tiden rapporteres kvaliteten og styrken å være lavere.  

BENZODIAZEPINER OG ANDRE TABLETTER

Tilgangen på benzodiazepiner ser ut til å ha variert gjennom pandemien. I starten av pandemien var det 
redusert tilgjengelighet på benzodiazepiner. Etter dette var tilgangen på benzodiazepiner vært økende frem til 
siste en- til to måneder der det igjen har vært en redusert tilgang. Hver 14. dag kartlegges situasjonen rundt 
rusmidler og bruk av disse for alle landets kommuner (http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Ny-rapport-
Kartlegging-kommuner-korona-og-rus/) på vegne av Helsedirektoratet. I uke 20 rapporteres det om «tørke» på 
benzodiazepiner på Vestlandet. (Korona og rus uke 20.pdf (kommunetorget.no). De siste ukene har tilgangen 
igjen økt. Denne variasjonen i tilgang ser man imidlertid også til vanlig.

Det rapporteres om bruk av Ksaloltabletter, gjennom i hovedsak funn av tomme tablettbrett. Det har vært 
overdosetilfeller knyttet til Ksaloltabletter. Det har vært stilt spørsmål om innhold av fentanyl i Ksaloltabletter. 
Det er ikke funnet bevist innhold av fentanyl i Bergen. 

ANDRE RUSMIDLER

I starten av pandemien var det mer Ecstasy/MDMA i bruk, som erstatningsrusmiddel for mangel på cannabis. 

Heroin er tilgjengelig. I starten av pandemien var det noen rusmiddelbrukere som oppgav at de brukte heroin 
som erstatning for andre rusmidler som ikke var tilgjengelig, for eksempel cannabis. Funn fra vårens Føre Var 
rapport tyder imidlertid på en nedgang i bruk av heroin. 

Ketamin oppgis å ha blitt populær blant de unge som bruker rusmidler (17-25 år). En økende brukstendens 
meldes fra både tjenestene og rusmiddlelbrukere. Stoffet er blitt billigere og mer tilgjengelig. 

Det er få av informantene som rapporterer på kokain i dette spesialfokuset. Dette står i kontrast til et av Føre Var 
sine hovedfunn vår 2021 «økning i bruk av og tilgjengelighet på kokain». Dette kan forstås i lys av det ikke først 
og fremst er gruppen med rusmiddelavhengighet som bruker kokain.

RUSARENA

Rusbruk oppgis i større grad å ha foregått hjemme og i mindre forsamlinger ute. Åpne russcener har tidvis vært 
lite besøkt. 

https://opinion.no/2020/07/alkoholkonsumet-har-ikke-okt-i-koronakrisen/
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Ny-rapport-Kartlegging-kommuner-korona-og-rus/
http://www.kommunetorget.no/Aktuelt/Ny-rapport-Kartlegging-kommuner-korona-og-rus/
http://www.kommunetorget.no/Global/Korona%20og%20rus%20uke%2020.pdf
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Funn: 

• Stengte tjenester og redusert tjenestetilbud åpnes gradvis opp

• Mer fleksible tjenester, mer fleksible løsninger

• Mer oppsøkende og gatenært arbeid

• Etablert bruk av digitale plattformer

• Stabil og økt tilgang på brukerutstyr

• Nye rutiner med foreskriving av LAR3-medikament fungerer godt

Covid-19-situasjonen medførte at en rekke tjenester og tiltak for rusmiddelavhengige måtte legge om, redusere 
og/eller stenge for å kunne ivareta smittevernhensyn og bemanne opp kritiske akuttfunksjoner. Det ble fokusert 
på å opprettholde tilgang på basale tjenester som mat, medisiner og tilgang til brukerutstyr. Tilbud som stengte 
ned var blant annet lavterskeltjenestene og Brukerrommet, sistnevnte var stengt fra mars til august 2020. En del 
av den planlagte behandlingen i spesialisthelsetjenesten ble satt «på vent» eller midlertidig avsluttet, og mange 
tjenester måtte redusere kapasitet eller legge om arbeidet for å ivareta smittevernhensyn. Myrsæter Bo- og 
rehabiliteringssenter ble tidlig gjort om til en covid-19 post som skulle gi isolasjon og behandling til personer 
med rus- og psykisk lidelse. Denne isolasjonsposten har ikke vært i bruk til nå. Den står fortsatt i beredskap ut 
året og kan, ved behov, åpnes innen et døgn. Ved Avdeling for rusmedisin ble det etablert en egen post for covid-
19-smittede personer med rusproblematikk. Tilsvarende nedgang i tilgangen på tjenester ser en over hele Europa 
(EMCDDA, 2020; EMCDDA, 2021) med en åpning i igjen i juni 2020 med restriksjoner. Noen få tjenester, først og 
fremst lavterskel LAR-behandling og boligtiltak, melder om at de har økt opp kapasiteten sin. MO-sentre er nå 
åpne i ordinær drift med unntak av maksimalt antall brukere inne grunnet smittevernhensyn og avstandsregler. 

Mange viste en stor kreativitet i utforming av nye tilpassede tjenester, og det var stor samarbeidsvilje mellom 
ulike tjenester (Bergen: I samarbeidets ånd - PublicTemplates (kommunetorget.no). Denne fleksibiliteten har 
fortsatt hos tjenester som har mulighet for dette. Det har vært god tilgang og dels bedre tilgang til brukerutstyr. 
Antallet utdelingsteder har økt siden mars 2020. I tillegg til MO-sentre og Kirkens Bymisjon deles det nå ut utstyr 
ved de midlertidige botilbudene til Bergen kommune og av Frelsesarmeens Gatesykepleie. Brukerne forteller om 
god tilgang til brukerutstyr. Det er utkjøring av mat og utstyr ved behov, eksempelvis ved karantene og sykdom. 
Mat har vært prioritert laget og delt ut, gjerne i form av matpakker til å ta med seg. 

 

Noen tjenester har vært stengt for fysisk oppmøte i lange perioder, og har tatt i bruk digitale tjenester. Dette 
har påvirket tilgang til disse tjenestene for rusmiddelbrukere som ikke har tilgang til- og kompetanse i bruk 
digitale tjenester. NAV sosialtjeneste trekkes frem av brukere og tjenester, også innad i NAV, som en tjeneste 
som det tidvis har vært vanskelig å få kontakt med. NAV er en sentral samarbeidspartner i tiltakskjeder til 
brukergruppen, og mindre tilgjengelighet i en av tiltakstilbyderne kan bety opphold i videre samordning av 
tjenestetilbud. NAV sosialtjeneste har tilrettelagt så godt mulig med lavere krav til dokumentasjon, søknad om 
økonomisk sosialhjelp via bilder, postkasse utenfor kontorene og etablering av direktenummer. Det kommer 
frem i forvaltningsrevisjonsrapporten om Sosiale tjenester under covid-19 pandemien at tjenester har vært langt 
mindre tilgjengelig, særlig for sårbare grupper (Rapport - Bergen - sosiale tjenester under covid-19).

Det meldes om lavere etterspørsel etter enkelte tjenester under pandemien. Dette gjelder tilbud om 
kvalifiseringsprogram, bo-oppfølging og fysiske veilednings- og rådgivningsmøter hos NAV-kontorene. 
Informanter beskriver vanskeligere tilgang til tjenester og en følelse av resignasjon overfor systemet. Dette kan 
ha påvirket etterspørselen. 

LAR sine fleksible ordninger med ut- og hjemkjøring av medikamenter hvor pasienter får medisin tilkjørt 
trekkes frem av brukere og tjenester som et godt og positivt tiltak. LAR melder at de nå evaluerer ordningen med 
tanke på fremtidig organisering av sine tjenester. Noen har problematisert at LAR brukere ikke kommer seg ut 
når legemidlene kjøres hjem til den. LAR melder om en fleksibilitet hos dem hvor de som har behov for samtale 
og å komme seg ut fortsatt kan hente sine medikamenter i poliklinikkene. 

3 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

http://www.kommunetorget.no/Planlegging/Kronikk-og-debatt-2/Bergen-I-samarbeidets-and/
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3983844/Rapport-Bergen-sosiale-tjenester-under-covid-19-pdf
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Det har vært en oppgang i henvisninger til LAR siste halvåret (oktober 2020-mars 2021) fra forrige halvår (fra 54 
til 60).

Flere informanter er opptatt av at konsekvenser av nedstengingen og redusert tilgang til tjenester bør evalueres. 

Funn:

• Lite smitte påvist i rusmiljøet

• Testing inklusiv hurtigtesting er tilgjengelig

• Vaksinering av gruppen igangsettes

SMITTE OG SMITTERISIKO

I starten av pandemien var det stort fokus på at dårlig immunforsvar og generelt dårlig helsetilstand etter 
omfattende rusmiddelbruk gjorde gruppen sårbar for covid-19 smitte med påfølgende sykdomsforløp. 
Internasjonale studier viser at gruppen kan ha forhøyet risiko for Covid-19 (Croxford et al., 2021) og et mer 
alvorlig forløp (Baillargeon et al., 2020; Simard, 2020; Wang et al., 2020; Schrooyen et al., 2021; Semenzato, 2021). 
Dette gjelder personer med leversvikt og hepatitt-C.  

Det kan være utfordrende for rusmiddelavhengige å overholde smittevernregler grunnet livsstil, manglende 
mulighet for å ivareta et strengt hygieneregime og nødvendigheten av sosial kontakt for å få fatt i rusmidler. 
Det meldes om at det, som for andre, er krevende for rusmiddelbrukene, å holde oversikt over de til enhver tid 
gjeldende smittevernregler. Mange er opptatt av å holde et godt smittevern og er redd for smitte, samtidig meldes 
det om paradoksale situasjoner som oppstår: «man bruker munnbind, men deler gjerne en joint».

Det er meldt om få tilfeller av smitte blant rusmiddelavhengige i Bergen ved starten av juni 2021. I andre byer 
og steder i Norge har det vært mer smitte i rusmiljøer enn det vi har sett i Bergen. Kombinasjonen av generelt 
lite smitte innad i miljøet, utkjøring av mat, medisiner og økt tilgjengelighet på brukerutstyr, samt fokus på 
smittevern i tjenestene og karantene ved sykdom ser ut til å ha hatt en god effekt. 

TESTING OG VAKSINE

Rusmiddelavhengige har testet seg ved symptomer på covid-19. Det meldes at det kan være vanskelig å skille 
abstinenssymptomer og symptomer på covid-19 sykdom, og at dette kan påvirke vurderingen om å teste seg. 
Noen rusmiddelbrukere har uttrykt skepsis til testing og vaksine. Det er meldt om noen utfordringer knyttet 
til testing for covid-19 når den som tester seg ikke har gyldig identifikasjon (ID). Mange har fått hjelp fra 
tjenesteapparatet med slike problemer.

Hurtigtesting har vært tilgjengelig de siste tre til fire måneder ved noen MO-sentre og tilbys i bo-tjenester, 
etablerte botiltak og midlertidige botilbud. Ved mistanke om smitte kan det raskt gjennomføres testing i en 
bestemt populasjon. Det er etablert en transporttjeneste for brukere som har behov for transport ved mistanke 
om smitte. Ved behov for isolasjon kan Bergen kommune åpne sin isolasjonspost innen ett døgn.

Når det gjelder vaksine, så har det vært diskutert hvorvidt rusmiddelavhengige er en sårbar gruppe og således 
bør prioriteres. I Bergen rigges det nå for vaksinering av denne gruppen i samarbeid med tjenestene til gruppen. 

Funn:

• Økt opplevelse av ensomhet og psykiske plager som depresjon og angst

• Pårørendesituasjonen endret 

• Nedgang i overdoser
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PSYKISK HELSE

Både brukere og ansatte i tjenester rapporterer om mer ensomhet og psykiske problemer i perioden etter 
nedstengingen. Blant annet nevnes engstelse for å bli smittet, sosial isolasjon, og redusert tilbud i dagaktiviteter 
og andre aktivitetstilbud. Senere i pandemien har flere rapportert om at eksisterende psykiske plager som 
depresjon har forverret seg. Det fortelles om savn etter menneskelig kontakt. Dette kan bety både fysisk kontakt, 
og noen å snakke med og føle tilhørighet med.

Digital kontakt med hjelpeapparatet opplevdes mindre personlig og ikke som en fullverdig erstatning. Spesielt 
kan noen tema være vanskelige å ta opp gjennom digital kontakt. Noen informanter rapporterer også at gruppen 
i mindre grad tar i bruk helsetjenester, da tjenestene har vært delvis stengt og det har tidvis vært vanskelig å 
komme gjennom på telefon. Det har vært færre andre instanser tilgjengelige for å hjelpe til med kontakten og 
enkelte beskriver en følelse av resignasjon. 

Ensomhet og helseutfordringer i covid-19-tiden deler de rusmiddelavhengige med resten av befolkningen. På 
den annen side nevner flere at de gjennom covid-19-situasjonen opplever å ha blitt en del av et større fellesskap; 
at når en pandemi oppstår rammes alle, noe som igjen skaper en opplevelse av inklusjon: «Det er en opptur 
at vi blir like, det rammer hele samfunnet». Dette sitatet kan gjenspeile opplevelsen av utenforskap blant 
rusmiddelavhengige. 

PÅRØRENDE

Kommuneundersøkelsen våren 2020 viser at tilbud til pårørende har vært redusert siden pandemistart, 
fra at det meste var stengt til åpning av de fleste tilbud til pårørende per i dag. Det er også opprettet ny 
pårørende gruppe under pandemien i regi av A-larm. Flere pårørende har hatt kontakt med hjelpeapparatet 
via telefon for å få støtte og dele bekymring for sine. Avdeling for rusmedisin mottar en- til to henvisninger om 
pårørendebehandling hver måned. Flere pårørende og rusmiddelbrukere forteller at de ikke har sett familien 
sin på lenge, noen så lenge som hele siste året. Dette skyldes covid-19 restriksjoner, men også en bevissthet om 
at deres nære er i risikosonen og at de selv lever et liv som kan påføre smitte og bringe videre smitte til sine 
nærmeste. 

 
OVERDOSER OG NARKOTIKAUTLØSTE DØDSFALL

I starten av pandemien var det bekymring knyttet til overdoser med mulig dødelig utfall. Det har vært en 
nedgang i overdoseinnleggelser totalt sett siste halvåret ved Akuttposten, særlig knyttet til overdoser fra 
opiater. Ambulansetjenesten melder om nedgang i overdoseutrykninger siste halvår (oktober 2020-mars 2021). 
Lavterskeltjenestene melder om færre overdoser. En del av brukerne rapporterer imidlertid om at det har vært 
en økning i ikke-dødelige overdoser i starten av covid-19-perioden. Dette knytter de til feildosering som følge av 
at en del rusmidler har hatt ukjent styrkegrad og at flere har inntatt rusmidler alene. I slutten av mai 2020 gikk 
det også ut et varsel fra MO Gyldenpris om at det var sterk GBL i omløp som hadde forårsaket flere overdoser. 
Totalt sett ser det ut til at overdoser har en markant nedgang gjennom pandemien. Hvorvidt dette er en 
forlengelse av en generell trend eller som et resultat av pandemien er vanskelig å si på det nåværende tidspunkt.

Når det gjelder narkotikautløste dødsfall var det i 2019 21 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i 
Vestland. I 2018 var det 22 og i 2017 41 narkotikautløste dødsfall (FHI, 2020a). I september 2020 Publiserte 
Folkehelseinstituttet (FHI) en rapport om dødsårsaker hvor narkotikautløste dødsfall mars til mai 2020 inngikk. 
Vestland hadde 5 dødsfall i denne perioden. (FHI, 2020b). Offisielle tall for narkotikautløste dødsfall i Norge i 
2020 vil bli publisert høst 2021. Offisielle tall over overdosedødsfall rapporteres først etter nesten to år. Dette er 
en utfordring med tanke på rask etablering av tiltak og forebygging av narkotikarelatert død. Lang tids satsing på 
overdoseforebyggende arbeid nasjonalt og i Bergen synes imidlertid å ha hatt effekt.

Selv om Norge og Bergen er på vei tilbake til en mer normalisert tilstand er det fremdeles restriksjoner i 
hverdagen til både den enkelte og i tjenestene. Med vaksinering av befolkningen går pandemien forhåpentligvis 
nå mot en sluttfase. 

Våre undesøkelser tyder imidlertid på at erfaringene fra pandemien har gitt mye ny kunnskap som vi kan ta med 
videre:
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• Fortsatt fokus på smitte og smittevern og god tilgang på rent brukerutstyr.

• Sikre og bedre tilgangen til helsetjenester. Beholde fleksibilitet og oppsøkende virksomhet i tjenester.  

• Det er ønske om at det etableres nye permanente ordninger for utdeling av LAR-medisin basert på de gode 
erfaringene fra nedstengingen. Dette er nå under vurdering i Helse-Bergen, LAR.

• Fortsatt bruk av digitale tjenester og oppsøkende og utadrettet arbeid der det er hensiktsmessig. Det påpekes 
at noen møter og tema ikke er egnet for digitale møter, slik at det blir viktig å gjøre gode vurderinger hvilke 
tiltak som skal være digitale og hvilke som bør gjennomføres fysisk. En må også avklare med hver enkelt 
bruker om hvorvidt de har tilgang til digitalt utstyr/kompetanse og ønske om bruk av denne formen for 
tjeneste.

• Evaluere erfaringene fra tjenester sammen med brukere; hva gikk bra, hva kan vi lære til neste gang. 

• Foreta risiko og konsekvensanalyse av ulike scenario i forkant av endring av tilbud til sårbare grupper, samt 
sikre at informasjon når alle brukergrupper. Dette påpekes i forvaltningsrevisjonsrapporten om Sosiale 
tjenester under Covid- 19 pandemien (Rapport - Bergen - sosiale tjenester under covid-19).

Alle deltakerne i fokusgruppene og de som ble intervjuet individuelt ble spurt om hvordan «den nye normalen» 
vil kunne se ut – hvordan vil rusfeltet se ut i Bergen etter covid-19? 

Oppsummert tyder våre funn på at: 

• Rusfeltet har mer kunnskap om smittevern og hygiene. 

• Tjenestene har vist vilje og evne til endring og tilrettelegging av tjenester der dette var mulig. Endring kan 
skje raskt når situasjonen krever det.

• Fortsatt bruk av digitale verktøy, kombinasjonsbehandling video/fysiske møter, samt behov for å beholde og 
heve kompetanse på bruk av slike verktøy.

• Det stilles spørsmål om tilgang på rusmidler vil øke og priser vil falle ytterligere. I denne sammenheng blir 
det uttrykt bekymring for om dette eventuelt kan medføre flere overdoser.

• En del av informantene, både tjenesteytere og rusmiddelbrukere, uttrykker bekymring for andre enn den 
etablere rusmiddelbrukeren. De er opptatt av bruk av rusmidler blant de unge: Dette gjelder både de som er 
i risikosonen og har lite erfaring med å dosere mengde rusmiddel, men også de unge som kan ha behov for å 
ta igjen «det tapte» når pandemien ikke lenger setter begrensninger for aktivitet. 

https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3983844/Rapport-Bergen-sosiale-tjenester-under-covid-19-pdf
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APPENDIKS

 

1. KAN HVER AV DERE SI KORT HVA DERE HETER, OG HVORDAN DERE HAR KONTAKT MED RUSMILJØET I BERGEN?

• Bruker, hjelper, ansatt, pårørende 

2. KJENNER DERE TIL NOEN SOM ER SMITTET AV COVID-19 I RUSMILJØET?

• Hvis ja, hvor mange?

• Kan du evt. kort beskrive hvordan den/de har fått behandling, hjelp og støtte?

• Hvis nei, hva tenker dere er grunnen til det?

3. HAR DERE OBSERVERT ELLER HØRT OM ENDRINGER I TILGJENGELIGHET PÅ RUSMIDLER I BERGEN SOM FØLGE AV KORONA-
SITUASJONEN MED NEDSTENGING ETC?

• Hvilke endringer er dette? 

• Hvilke rusmidler gjelder det evt.?

 - Hvilke har vært vanskeligere å få tak i? 

 - Hvilke har vært lettere?

 - Renhet og styrke på tilgjengelige rusmidler – er dette endret?

 - Hvordan har covid-19 med nedstenging etc. påvirket omsetning og distribuering av rusmidler?

• Litt om cannabis – etter corona var det en tid vanskeligere å få tak i cannabis – hvordan er dette nå?

 - Type cannabis?

 - Styrke potens?

 - Pris?

 - Vet dere hvor den kommer fra?

4. HAR DERE OBSERVERT ELLER HØRT OM ENDRINGER I BRUK AV RUSMIDLER I BERGEN SOM FØLGE AV KORONA-SITUASJONEN 
(TYPE RUSMIDLER SOM BRUKES, STYRKE, BRUKERE ETC.)?

• Hvilke endringer?

• Litt om det med å switche til andre typer rusmidler – vi har noen kilder som rapporterer at flere brukere 
som har byttet til andre rusmidler på grunn av tørke når det gjelder det rusmiddelet de ellers ville brukt – 
hva er deres erfaring rundt dette?

• Litt om alkohol – vi har noen kilder som rapporterer om økt bruk av alkohol etter at vi fikk corona-viruset – 
hva er deres erfaring?

 - Hvilken type alkohol?

 - Hvordan brukes alkohol sammen med andre rusmidler nå?

• Litt om GHB/GBL – sist høst ble det rapportert om mer bruk av GHB/GBL – hva er deres erfaring med det, 
har situasjonen vært slik den siste tiden også?

 - Hva kan du fortelle om GHB/GBL og overdoser?

5. HAR DERE OBSERVERT ELLER HØRT OM ENDRINGER I MÅTEN RUSMIDLENE BRUKES SOM FØLGE AV KORONA-SITUASJONEN?

• Hvilke endringer? 

• Mer/mindre injisering/røyking?

6. HAR DERE OBSERVERT ELLER HØRT OM ENDRINGER NÅR DET GJELDER RISIKO, SKADE OG/ELLER NEGATIVE KONSEKVENSER 
VED BRUK AV RUSMIDLER I BERGEN, GRUNNET KONRONA-SITUASJOEN?

• Hvilke endringer?

• Litt om overdoser –  flere tilfeller av overdoser?
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 - Hva overdoserer de evt. på?

 - Andre/nye kombinasjoner av rusmidler?

 - Endret styrke/endret renhet?

 - Endret måte å bruke rusmidler på/mer alene?

 - Utskrivninger fra fengsel? Større doser LAR hjem? Stengt brukerrom?

7. HAR DERE OBSERVERT ENDRINGER I TILGANG PÅ OG TILGJENGELIGHET TIL BRUKERUTSTYR, MEDIKAMENTER, TJENESTER, 
LAR- OG ANNEN BEHANDLING I BERGEN, FRIVILLIGES TILBUD GRUNNET KORONA-SITUASJONEN?

• Hvilke endringer?

 - Brukerutstyr

 - LAR-behanding

 - Lav-terskel helsehjelp/sårstell mm

 - Bolig/økonomi

 - Mat/ernæring

 - Råd/veiledning

• Er det noen tjenester som har stengt? Noen som har utvidet?

• Er det noen som har endret måte å jobbe på?

• Kjenner du til noen som har en type beredskap?

8. HVILKE KONSEKVENSER TENKER DU AT DISSE ENDRINGER I BRUK AV, MÅTEN RUSMIDLER BRUKES, TILGANG PÅ, 
TILGJENGELIGHET OG RISIKO, SKADE OG/ELLER NEGATIVE KONSEKVENSER KAN HA FÅTT? 

9. HAR DINE/DERES BEHOV (SOM BRUKER/TILSATT/HJELPER/PÅRØRENDE) ENDRET SEG SOM FØLGE AV KORONA-
SITUASJONEN?

• Hvilke endringer? Hva tror dere er årsak til endrede behov?

10. NEDSTENGINGEN AV NORGE HAR VART I MER ENN ETT ÅR – HAR DERE SETT NOEN ENDRINGER DE SISTE PAR-TRE 
MÅNEDENE SOM FØLGE AV DETTE?

• Det snakkes om en åpning av Norge mot sommeren. Er det noen bekymringer knyttet til denne «åpningen» 
av Norge?

 - Rusmidler – bruk og tilgjengelighet

 - Skade

 - Hjelpetiltak

 - Sosialt nettverk og familie

 - Annet?

• Den nye «normalen» - hvordan ser den ut for rusmiddelavhengige og deres pårørende?

11. HVA TENKER DERE VI HAR LÆRT AV DENNE SITUASJONEN?

12. ER DET NOE SOM IKKE HAR BLITT SAGT SOM DERE ØNSKER Å NEVNE FØR VI AVSLUTTER? 

13. NÅ ER INTERVJUET FERDIG. HVORDAN HAR DET VÆRT Å DELTA I DENNE FOKUSGRUPPEN? 
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