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Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året: 

(Prosentandel som har svart ”1 gang” eller fler) 

Vestland VGS, 2021

Rusmiddelbruk Vestland 



Alkoholbruk
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Vestland VGS, 2021



Alkoholbruk
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Vestland VGS, 2021



Alkoholbruk og regler hjemme
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Drikkepress

Prosentandel som har svart ”ja, minst én gang”

Vestland VGS, 2021



Alkoholbruk

Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange 

ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg 

beruset?

Vestland VGS, 2021



Problemer ifb med alkoholbruk
Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i 

forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)

Vestland VGS, 2021



Cannabisbruk
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Cannabisbruk
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Press og tilgjengelighet
Press om å prøve hasj eller marihuana (Prosentandel som har svart 'ja')

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe

deg stoffet i løpet av to til tre dager? (Prosentandel som har svart 'ja')



Holdninger til cannabis

Hasj og marihuana bør bli lovlige rusmidler i Norge 

(Prosentandel som har svart ”litt enig” eller ”helt enig”)

Vestland VGS, 2021



Rusmidler kjøpt over internett

Har du noen gang gjort følgende: (Prosentandel som 

har svart «ja»)

Vestland VGS, 2021



Andre rusmidler

Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer

Vestland VGS, 2021



De vanligste rusmidlene

En oversikt



Presentasjonen av rusmidlene tar blant utgangspunkt i en risikoprofil, som gir en 
oversikt over ulik risiko forbundet med bruk av det enkelte rusmiddelet. 

Hva betyr de ulike i punktene i risikoprofilen?

• Akutt dødelighet: Hvor stor er faren for dødelig overdose? 
• Giftighet over tid: Hvor skadelig er rusmiddelet over tid?
• Avhengighet: Hvor avhengighetsskapende er rusmiddelet?
• Kognitive problemer: Negative effekter på kognitiv funksjon (læring, 

hukommelse, resonnering) og psykisk helse
• Uønskede hendelser: Sjansen for å oppleve skader, ulykker og andre 

uønskede hendelser som seksuelle overgrep
• Interaksjoner: Hvor farlig er rusmiddelet å blande med andre rusmidler, 

spesielt med tanke på overdosefare

Risikoprofil



DEMPENDE 

RUSMIDLER 



Kilde: rusopplysningen.no

ALKOHOL

2-4 enheter

2-4 timer

Har en global effekt på kroppen, med både en dempende og  en 

stimulerende effekt. Påvirker spesielt impulskontroll. Opplever seg 

oppstemt, lystig og pratsom ved bruk. Sløv ved store doser. Typiske tegn 
på beruselse er snøvling, ufokusert blikk, koordinasjonsvansker og ukritisk 
oppførsel. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Verdens mest 

brukte 

rusmiddel

Drikkes



BENZODIAZEPINER

1-45 mg

4-8 timer

En gruppe legemidler som har en angstdempende og muskelavslappende 

effekt. Rusen kan minne om alkohol, hvor motorikk, impulskontroll og 

dømmekraft svekkes. Typiske tegn på påvirkning er snøvling, redusert 
responstid, munntørrhet, likegyldighet og at man blir søvnig. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Stor gruppe 

legemidler

Kilde: rusopplysningen.no

Svelges/injiseres



Kilde: rusopplysningen.no

Normal rusdose  

Diazepam/Stesolid: 15 mg

Oksazepam/Sobril: 45 mg

Klonazepam/Rivotril: 1,5 mg

Flunitrazepam/Rohypnol: 1,5 mg

Alprazolam/Xanor: 1 mg

Etizolam: 3 mg

Nitrazepam: 10 mg

Varighet

5-7 timer

4-6 timer

7-8 timer

7-8 timer

5-7 timer

5-7 timer

7-8 timer



OPIOIDER

0,6-200 mg

4-24 timer

Opioider er en samlebetegnelse for stoffer som virker på opioidreseptorene 

i hjernen. De har en bedøvende og smertelindrende effekt, mange opplever 

velbehag ved bruk. Det finnes mange ulike opioider, eksempelvis heroin, 

morfin og kodein. Typiske tegn på påvirkning er små pupiller, sløvhet, 
munntørrhet, kvalme og forstoppelse. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Legemidler og 

illegale stoffer
Svelges/røykes

/injiseres

Kilde: rusopplysningen.no



Kilde: rusopplysningen.no

Normal rusdose (svelget)

Morfin: 15-25 mg 

Kodein: 100-150 mg

Oksykodon: 10-20 mg 

Metadon 5-15 mg 

Buprenorfin: 0,6-1,3 mg 

(smeltet på tungen)

Tramadol: 100-200 mg

Varighet

4-6 timer

4-6 timer

4-6 timer

6-10 timer

12-24 timer

6-10 timer



SENTRALSTIMULERENDE 

RUSMIDLER



KOKAIN

30-50 mg

30-45 min

Kokain er et sentralstimulerende rusmiddel utvunnet fra bladene av 

kokaplanten. Selges vanligvis i pulverform, som sniffes. Kokain gir normalt 

økt energi, velvære og selvtillit, samt lyst til å ta flere doser. Typiske tegn 

på påvirkning er høy puls, store pupiller, rastløshet samt uberegnelig 

atferd. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Svært 

avhengighets-

skapende

Sniffes/injiseres

Kilde: rusopplysningen.no



AMFETAMIN

20-40 mg

6-8 timer

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som brukes i behandling av 

ADHD og som illegalt rusmiddel. Illegalt amfetamin selges vanligvis i 

pulverform. Bruk medfører en opplevelse av økt energi, eufori, og kroppslig 

uro. Mange opplever at søvnbehov og sult reduseres. Typiske tegn på 
påvirkning er store pupiller, taleflom, økt psykomotorisk tempo og svetting. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Kan utløse 

psykose

Sniffes/injiseres/

svelges

Kilde: rusopplysningen.no



RUSMIDLER MED 

BLANDET EFFEKT



CANNABIS

60-100 mg

2-4/6-10 timer

Cannabis er det vanligste av de ulovlige rusmidlene. Rusen innebærer ofte 

en følelse av avslappethet og en forsterkning av sanseinntrykk, mild 

forvirring er ikke uvanlig. Ulike planter kan gi til dels ulik virkning.Typiske
tegn på påvirkning er røde øyne, lukt av cannabis, fnisete, sløvhet og 
unormale tanker/uttalelser

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Kan utløse 

psykose 

Røykes/spises

Kilde: rusopplysningen.no



GHB/GBL

1-3 g (saltform)

1,5-2,5 t

GHB brukes både som et lovlig legemiddel og som et illegalt rusmiddel. 

Det kan relativt enkelt lages selv. GHB gir en kortvarig rus som kan minne 

om alkohol. Inntas vanligvis i flytende form og er vanskelig å dosere. 

Overdose er derfor vanlig.Typiske tegn på påvirkning er store pupiller, 
snøvling, koordinasjonsvansker og ukritisk oppførsel. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

Vanskelig å 

dosere
Svelges

Kilde: rusopplysningen.no



ECSTASY/MDMA

80-125 mg

4-5 timer

MDMA gjør vanligvis brukeren tilfreds, rolig, empatisk, åpen og pratsom, 

men høye doser kan også gi hallusinogene effekter. Mange opplever 

dårligere humør eller nedstemthet i noen dager etter å ha brukt MDMA. 

Typiske tegn på påvirkning er store pupiller, høyt energinivå, 
usammenhengende tale, svetting og høy puls. 

Akutt dødelighet

Giftighet over tid
Avhengighet

Kognitive problemer

Uønskede hendelser

Interaksjoner

«Partydop»Svelges

Kilde: rusopplysningen.no


