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Forord

Kompetansesenter rus Bergen (KORUS Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om 
rusmiddelsituasjonen i Bergen gjennom Føre Var. Dette er rapport nr. 39. 

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 20 år har bidratt med sin kunnskap og gjort Føre Var-rapporteringen mulig. Vi 
ønsker også å takke Utekontakten i Bergen særskilt, som har bistått teamet med å intervjue 
unge voksne om rusmiddelspesifikke trender. 

Bergen, 9. juni 2022
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Føre Var – våren 2022

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 
tjue år (2002 – 2022), samt tendenser for de siste seks månedene (oktober 2021 – mars 2022).

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.  

Framgangsmåte1

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:

• 34 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 

Av ulike grunner har vi ikke mottatt data fra Hansa Borg, Akuttposten i Helse Bergen og 
Vitusapotek Nordstjernen til denne rapporten. 

Siden sist periode har Rustelefonen skiftet navn til Rusinfo.

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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Trendpanelet, nøkkelpersoner skole og fokusgrupper

Trendpanelet består denne gangen av 30 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 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. Seks nøkkelpersoner har bidratt ved å besvare et spørreskjema i denne 
rapporten.

Det er gjennomført to fokusgruppeintervjuer til denne rapporten. Temaet i fokusgruppene 
dreide seg om rusmiddelspesifikke utviklingstrekk og tendenser den siste Føre Var-perioden 
samt endringer i markedet knyttet til covid-19.

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

FØRE VAR
JUNI 2022

TRENDPANEL

INTERVJU/
FOKUSGRUPPER

NØKKELPERSONER
SKOLE

MEDIA

SEKUNDÆRDATA
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Kommentar
Gjennom Føre Var følges rusmiddelspesifikke trender i Bergen på det 20. året. Ved å 
samle og analysere ulike rusmiddelspesifikke data beskrives utviklingstrekk og tendenser 
på rusmiddelfeltet slik at politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og andre gis presise 
beskrivelser som grunnlag for å handle.

Våren 2022 rapporterer Føre Var en økning på tilgjengelighet og bruk av sentralstimulerende 
midler. Kokaintrenden fortsetter å øke, og at tilgjengeligheten på amfetamin har økt noe. 

Kokaintrenden i Bergen er sammenfallende med trenden i resten av Europa, hvor det EU’s 
narkotikabyrå, EMCDDA, lenge har rapportert om økt bruk og rekordbeslag av kokain. Mye 
av importen av kokain til Europa skjer via sjøveien i containere som kommer til Antwerpen 
og deretter bl.a. distribueres til markedet i Europa. Kokain er ikke lenger et rusmiddel som 
hovedsakelig brukes i kretser med høy status og mye penger. Ifølge Trendpanelet i Føre 
Var er kokain nå et rusmiddel som har fått innpass både i det etablerte rusmiljøet og i det 
generelle samfunnet blant de som gjerne er mye «på byen». Dette gjelder også i yngre 
aldersgrupper, slik som eksempelvis russen. Bruk av kokain i Bergen er fremdeles forbundet 
med sniffing, men flere av informantene oppgir at kokain også røykes. Ut over dette har vi 
ikke indikasjoner på røyking av fribase kokain eller «crack», og det er heller ikke rapportert 
om kombinasjonsbruken av kokain og heroin, såkalt «speedball». Historisk har «crack» kokain 
vært forbundet med noen få byer i Vest-Europa. De siste rapportene fra EMCDDA viser 
at denne måten å bruke kokain har spredt seg. Både injisering og røyking av kokain øker 
avhengighetsfaren, og med den økte prevalensen av kokain i befolkningen kan man forvente 
en potensiell økning i behov for spesifikke og målrettede tiltak for å redusere skader, samt 
etterspørsel for behandling ved bruk av kokain. I og med at brukere av kokain tradisjonelt 
har hatt en noe annen sosioøkonomisk bakgrunn enn mange av de som vanligvis har søkt 
behandling for avhengighet av illegale rusmidler er det ikke gitt at behandlingsapparatet vil 
være rustet til å møte forventningene deres til hva behandlingen skal innebære. 

Forut for pandemien var det en svakt økende amfetamintrend i Bergen. Med inntoget 
av covid-19 så vi at dette ble reversert – kurven for amfetamin gikk ned. Denne gangen 
rapporterer vi om en økt tilgjengelighet, hovedsakelig gjennom økte beslagstall. Mens 
Trendpanelet oppgir at både bruk og tilgjengelighet er stabil oppgir de hele 17 ulike kallenavn 
på amfetamin.  Dette er det høyeste- antallet slanguttrykk for amfetamin noensinne, 
og amfetamin er i vårens rapport det rusmiddelet med flest slanguttrykk sammen med 
cannabis.  Internasjonalt har det vært en økende bekymring knyttet til økt produksjonen av 
metamfetamin i Afghanistan, blant annet rapportert av UNODC (United Nations Office on 
Drugs and Crime). Det er også avdekket flere stor-skala produksjoner av metamfetamin i 
laboratorier i Europa, hovedsakelig i Nederland, og i noe mindre grad i Belgia. For informanter 
i trendpanelet har det vist seg vanskelig å skille mellom amfetamin og metamfetamin, 
og brukere betegner ofte det man kan anta er metamfetamin som «sterk amfetamin». 
I sitt tilsvar til Regjeringens tillegg til tildelingsbrev nr. 74 «Narkotikautløste dødsfall og 
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rekvirering ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler» fra 2021 foreslås 
det et prøveprosjekt om substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og 
sentralstimulerende rusmidler (211008_tillegg_tildelingsbrev74_dokument5_helsedirektoratet.
pdf (regjeringen.no). 

I tråd med dette ble en forskningsgruppe tilknyttet forskningsavdelingen i Avdeling for 
Rusmedisin i Helse Bergen nylig bevilget midler til å forske på bruk av sentralstimulerende 
midler i substitusjonsbehandling av personer med rusmiddelavhengighet. I tillegg er det nylig 
startet opp et statlig finansiert prøveprosjekt på heroinassistert behandling i Helse Bergen. 
Dette vil gi ny og nyttig kunnskap til rusfeltet i tillegg til et utvidet behandlingstilbud til flere 
pasienter.

Herointrenden har vært nedadgående de siste 10 årene. Denne siste perioden viser heroin 
en liten økning i bruk og tilgjengelighet, og er nå på omtrent samme nivå som for et år 
siden. Det er ikke noe som tyder på at andre opioider har tatt over markedet for heroin pr. i 
dag, også tendensen for buprenorfin og Metadon er nedadgående. Med jevne mellomrom 
varsler brukere av rusmidler at de mistenker at heroin kan være iblandet fentanyl, men så 
langt er dette ikke bekreftet. Det er likevel viktig å følge utviklingen for heroin og andre 
opioider nøye. I 2021 var det en stor økning i overdosedødsfall i Vestland, og selv om antallet 
overdoseutrykninger i Bergen generelt gikk ned siste perioden, var det en økning i andelen 
utrykninger som skyltes opiater. Forskning viser også at opioidbruken i Norge har endret 
seg ved at flere bruker opioider over lang tid, som øker faren for avhengighet og overdoser. 
Helsedirektoratet jobber nå med en ny overdosestrategi gjeldende fra 2023, og det forventes 
at strategien vil gjenspeile disse utfordringene.

EMCDDA overvåker forekomsten av nye rusmidler i Europa gjennom Early Warning-
systemet og i 2020 ble 46 nye psykoaktive substanser for første gang oppdaget i Europa. 
Gjennom det norske kontaktpunktet til EU-byrået får Føre Var tilgang til varslene om nye 
rusmidler, men hverken spesielt designede benzodiazepiner eller syntetiske cannabinoider 
rapporteres i noen grad inn til Føre Var. Både denne perioden og de siste 2-3 periodene har 
det imidlertid vært flere tilbakemeldinger på at nye (-re) og mer ukjente rusmidler har vært 
tatt i bruk i Bergen. Særlig gjelder dette Ketamin og Ksalol-tabletter (benzodiazepin med 
samme virkestoff som Xanor), men også helium/lystgass og Purple Drank/Lean (opioidholdig 
hostesaft) har blitt nevnt. Rapporteringen av nye rusmidler i Føre Var-systemet er et relativt 
sjeldent fenomen, så man bør vurdere å utforske nærmere hvilket omfang bruk av disse nye 
(-re) rusmidlene har, hva som kjennetegner brukergruppene mm.

Gjennom pandemien så man en endring i tilgang på rusmidler, særlig gjaldt dette i starten 
av pandemien, og brukerne måtte erstatte mangelen på foretrukne rusmidler med andre 
og mer tilgjengelige rusmidler. Narkotikamarkedet er tilpasningsdyktig, og to år etter 
pandemistart er det meste tilbake til «normalen». Pandemien har imidlertid gitt viktig 
kunnskap om tjenestenes evne til fleksibilitet, og flere har bl.a. tatt i bruk mer oppsøkende 
virksomhet i leveringen av tjenester, enten dette er rent brukerutstyr eller det er LAR-
medikasjon. Samtidig rapporterte andre tjenester at de hadde vansker med å prioritere tilbud 
og ressursbruk.

En har ellers sett en endring i rusbruksmønstre under pandemien – med større grad av 
rusmiddelbruk i hjemmet, og flere har rapportert om med utvikling av digitale muligheter for 
både bestilling og hjemlevering. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f4d3506355d74b0f98114aea0d645d5c/211008_tillegg_tildelingsbrev74_dokument5_helsedirektoratet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f4d3506355d74b0f98114aea0d645d5c/211008_tillegg_tildelingsbrev74_dokument5_helsedirektoratet.pdf
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Hovedfunn høst 2021 til vår 
2022

Figur 1 Langtidstrender hovedfunn vår 2022
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HOVEDFUNN 1

Stabil tilgjengelighet og økt 
bruk av kokain

Kokain 

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)

Kokain har hatt en økende trend de siste 6-7 årene. Føre 
Var våren 2022 viser en relativt stabil tendens generelt 
for kokain, med en aggregert differanse på 6, mens 
tendensen for bruken var økende den siste perioden 
(tabell 1). 

Bruk

19 personer i Trendpanelet rapporterer at de kjenner til bruk av kokain. Kokain ble rapportert 
som det tredje mest brukte rusmiddelet i perioden oktober 2021 – mars 2022.

Bruk av kokain var kjent i alle de tre gruppene; «Uteliv», «Generelle samfunn» og «Risikomiljø/
etablert rusmiljø». Henholdsvis 5 personer fra gruppen «Uteliv» og 6 fra «Generelle samfunn» 
kjente til bruk, mens det var 8 fra gruppen «Risikomiljø/etablert rusmiljø». Bruken ble 
rapportert å være økende, særlig gjaldt det i gruppene «Risikomiljø/etablert rusmiljø» og 
«Uteliv». 

Pris på kokain ble rapportert å være mellom kr. 1000,- og 1500,-/gram, avhengig av renhet. 
Dette er omtrent som tidligere. Måten å bruke kokain på er ifølge trendpanelet først og 
fremst ved sniffing, deretter blir den røykt, 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. Flere av respondentene nevnte at det var mye 
bruk av kokain på hjemmefester, og at de som allerede brukte kokain brukte mer. 

   SKÅR

BRUK    10

TILGJENGELIGHET   -2

INTERESSE   -2

AGGREGERT DIFFERANSE  6

TABELL 1
KOKAIN
AGGREGERT DIFFERANSE
OKTOBER 2021 - MARS 2022

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/fakta-om-rusmidler/kokain#:~:text=Avdeling%20for%20rettsmedisinske%20fag%2C%20OUS,opptil%20noen%20timer%20etter%20inntak.
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/fakta-om-rusmidler/kokain#:~:text=Avdeling%20for%20rettsmedisinske%20fag%2C%20OUS,opptil%20noen%20timer%20etter%20inntak.
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Kokain hadde til sammen ti ulike slanguttrykk. De mest vanlige var «cola», deretter «snø» og 
«hvitt» eller «brus».

Svært få 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), mens Oslo Universitetssykehus hadde en 
sterk økning i positive tester for kokain. Fengselet hadde få funn av kokain i urinprøvetester, 
og en stabil tendens. 

Behandlingsdata fra Helse Bergen, AFR viste en nedgang av pasienter som hadde kokainbruk 
som hoveddiagnose ved oppstart utredning/behandling. 

Tilgjengelighet

Tolletaten hadde sist periode få beslag av kokain, og mengde beslaglagt kokain viste en sterk 
nedgang. Fra Tolletaten får vi opplyst at de hadde store beslag i omkringliggende kommuner 
siste halvår, og man antok at i alle fall deler av dette var tiltenkt markedet i Bergen. 

KRIPOS sine tall viste en liten økning i antall beslag av kokain, mens det var en sterk nedgang 
i beslaglagt mengde.

Fengslene rapporterte også denne gangen om få beslag av kokain og en stabil tendens i 
mengden som var beslaglagt.

Trendpanelet rapporterte om en økning i tilgjengelighet av kokain sammenliknet med forrige 
periode, dette gjaldt alle de tre gruppene.

Interesse

Rusinfo (tidligere Rustelefonen) rapporterte om en økende tendens i antall henvendelser på 
kokain. 

Søk på kokain viste en nedgang i antall treff på BT og BA sine hjemmesider, mens det var en 
stabil tendens i antall treff i Google Trends. 

Konsekvenser

Kokain rapporteres å være det rusmiddelet som gir mest sosiale og helsemessige skader 
etter alkohol og cannabis. Det er først og fremst en hissig, intens og utagerende atferd som 
nevnes, men også avhengighet og økonomiske problemer nevnes av flere av informantene.



11

HOVEDFUNN 2

Økt tilgjengelighet på 
amfetamin

Amfetamin/metamfetamin

Amfetamin og metamfetamin er nært beslektede 
syntetiske sentralstimulerende midler som går under 
samlebetegnelsen amfetaminer. Amfetamin er i ren 
form et hvitt og luktfritt pulver, men er oftest utblandet 
når det selges på gaten. Metamfetamin blir oftest solgt 
i pulverform som «sterk» amfetamin, men forekommer 
også i fast form, som krystallklumper. Rus fremkalt av 
amfetaminer varer i tre til seks timer og kjennetegnes 
av økt lykkefølelse, høy selvfølelse og økt energi, både 
fysisk og mentalt. Vedkommende har nedsatt søvn- og 
matbehov. Mange føler på rastløshet og uro, og de 
svetter, skjelver og har uvanlig kjeveaktivitet. Personen 
framstår gjerne ukritisk og risikovillig, da impulskontrollen 
er nedsatt og konsentrasjonsevnen svekket (Ung.no, Oslo 
Universitetssykehus).   

 
Trenden for amfetamin/metamfetamin var økende fram til rundt 2014. Etter dette flatet den 
ut og den har vært relativt stabil med noe variasjoner fra halvår til halvår fram til rundt 2019. 
Etter dette har vi sett en svakt økende trend for amfetamin/metamfetamin. 

I følge Føre Var har tendensen for bruk av og interesse for amfetaminer vært stabil den 
siste perioden, mens og tilgjengelighet har vært økende, noe som gir en samlet aggregert 
differanse på 17 (tabell 2).

Bruk

18 personer i Trendpanelet rapporterer at de kjente til bruk av amfetamin/metamfetamin.2 
Amfetamin ble rapportert som det fjerde mest brukte rusmiddelet i perioden oktober 2021 
– mars 2022. Det var en overvekt i gruppen «Risikomiljø/etablert rusmiljø», 9 personer, som 

   SKÅR

BRUK    2

TILGJENGELIGHET   13

INTERESSE   2

AGGREGERT DIFFERANSE  17

TABELL 2
AMFETAMIN/METAMFETAMIN
AGGREGERT DIFFERANSE
OKTOBER 2021 - MARS 2022

2 I og med at brukergruppene i liten grad skiller på bruk av amfetamin og metamfetamin 
omtales de heretter hovedsakelig som amfetamin.
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kjente til bruk. Innenfor gruppene «Uteliv» og «Det generelle samfunn» var det henholdsvis 4 
og 5 personer som kjente til bruk av amfetamin. Både bruk og tilgjengelighet ble rapportert å 
være stabil i alle tre grupper i trendpanelet.

Pris på amfetamin ble rapportert å være omtrent kr. 350,- til 400,- /gram. Dette er en liten 
nedgang fra tidligere.

Amfetamin blir hovedsakelig sniffet og svelget/spist, deretter injisert og så røyket. Amfetamin 
hadde 17 ulike kallenavn, og de mest vanlige slanguttrykkene var «Speed», «Fart», eller 
«Joggesko», mens metamfetamin gikk som «Meth» og «Ice», og det var først og fremst i 
kombinasjon med alkohol at man brukte amfetamin.

Ingen av Nøkkelpersoner i skole rapporterte å kjenne til bruk av amfetamin i elevgruppen de 
fulgte opp. 

På Brukerrommet var det en økning i antall injeksjoner/inhalasjoner av amfetamin.

Det var en stabil tendens i antall positive tester for amfetaminer som ble analysert ved Helse-
Bergen – Medisinsk biokjemi og farmakologi, MBF, (tidligere Laboratorium for klinisk biokjemi, 
LKB) og Oslo Universitetssykehus. Fra fengselet har vi ingen rapporterte tester på positive 
urinprøver for amfetamin/metamfetamin. 

Tilgjengelighet

Tolletaten hadde en få beslag av amfetamin, mens beslaglagt mengde økte i perioden 
oktober 2021 – mars 2022 sammenlignet med perioden april – september 2021. 

KRIPOS sine tall viser en stabil situasjon når det gjelder antall beslag, mens det var en økning 
i beslaglagt mengde.

Fengslene rapporterte om en sterk økning i mengde beslaglagt amfetamin/metamfetamin.

Trendpanelet rapporterte om en stabil situasjon i tilgjengelighet av amfetamin sammenliknet 
med forrige periode. 

Interesse

Rusinfo rapporterte om en økning i antall henvendelser på amfetamin/metamfetamin siste 
periode. 

Søk på amfetamin viste en gradvis nedgang i antall treff på BT sine hjemmesider, mens det 
var en stabil tendens i antall treff i BA. Også på Google trends var det en nedgang i antall 
treff.
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Konsekvenser av amfetaminbruk

Amfetamin er det rusmiddelet som ble rangert på fjerde plass når det gjelder helse- og 
sosialmessige konsekvenser, og søvnproblemer, nedstemthet og psykiske problemer nevnes 
oftest.
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HOVEDFUNN 3

Liten økning i bruk og 
tilgjengelighet av heroin

Heroin

Heroin fremstilles fra opiumsvalmuen, der det viktigste 
virkestoffet er morfin. Heroin er en hurtigvirkende variant 
av morfin og det er sterkt avhengighetsskapende. Heroin 
finnes ofte i brune eller hvite nyanser, og det er den 
brune som er den vanligste varianten i Norge. Brunt 
heroin kan inntas ved å injiseres eller røykes. Heroin gir 
en smertestillende og bedøvende rus, med en følelse 
av lykke og velvære. Virkningen kommer raskt etter 
inntak og varer fra fire til åtte timer, noe avhengighet av 
hvordan den inntas. De vanligste abstinenssymptomene 
ligner en influensa med følelse av ubehag, muskelverk 
og frysninger. Overdoser er hyppig rapportert. (Ung.no, 
Rusinfo, Rusopplysningen)

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 2021 – mars 2022 var det en 
liten økning i bruk av og tilgjengelighet på heroin, mens interessen viste en stabil til synkende 
tendenstendens. Samlet ga det en aggregert differanse på 10 (tabell 3). 

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 fra Trendpanelet generelt, men gruppen «Risiko-/etablert rusmiljø» rapporterte 
om en økning i bruk av heroin. Mest vanlige inntaksmåte ble rapportert å være injisering, med 
røyking som nest mest vanlige måte. Få respondenter rapporterte på at heroin ble kombinert 
med andre rusmidler, og der det ble nevnt var det ulike benzodiazepiner som ble kombinert 
med heroin. 

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

Noen informanter kommenterte på at heroinen har vært av varierende kvalitet den siste 
perioden, og at det har vært flere overdoser. Svært få har oppgitt pris på brukerdoser heroin. 

   SKÅR

BRUK    7

TILGJENGELIGHET   8

INTERESSE   -5

AGGREGERT DIFFERANSE  10

TABELL 3
HEROIN
AGGREGERT DIFFERANSE
OKTOBER 2021 - MARS 2022
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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 oppgang i antall 
prøver som var positive for heroin i perioden oktober 2021 – mars 2022 sammenlignet med 
perioden før. 

Brukerrommet i Bergen kommune hadde bortimot en fordobling i antall injeksjoner/
inhalasjoner av heroin sist periode.

Tilgjengelighet

Tolletaten hadde ingen beslag av heroin siste periode, mens Kripos hadde en betydelig 
økning både i antall beslag og beslaglagt mengde. For fengslene var tendensen stabil, det var 
få beslag og lite beslaglagt mengde. 

Trendpanelet rapporterte om stabilitet i tilgjengelighet på heroin. 

Interesse

Antall treff på søk på heroin på hjemmesidene til BA og BT viste en nedgang i treff på heroin. 
Det samme gjorde henvendelsene til Rusinfo (tidligere Rustelefonen), mens Google Trends 
viste en stabil tendens.

Konsekvenser av heroinbruk

Heroin er det rusmiddelet som trendpanelet rangerer på 4. 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.
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HOVEDFUNN 4

Økning i bruk av Xanor/
Ksalol

Xanor/Ksalol

Xanor og Ksalol er medikamenter som tilhører 
gruppen benzodiazepiner og de har det samme 
virkestoffet; alprazolam. Benzodiazepiner brukes 
først og fremst til å behandle angstlidelser og har en 
muskelavslappende effekt. Potensen til virkestoffet i 
Xanax og Ksalol er vesentlig høyere enn i virkestoffene 
til andre benzodiazepiner. Alprazolam har vist seg 
effektivt i behandlings av panikkangst. I likhet med 
andre benzodiazepiner skal tabletter med virkestoffet 
alprazolam kun brukes i kortere perioder, langvarig 
bruk kan skape avhengighet. Vanlige virkninger er 
avslappethet, trøtthet og sløvhet og hukommelse og 
reaksjonsevne svekkes. Økt impulsivitet og aggressivitet 
kan forekomme, også ved små doser. I kombinasjon 
med andre rusmidler øker sjansen for en slik reaksjon 
og benzodiazepiner bør særlig ikke kombineres med 
andre sentraldempende rusmidler – eksempelvis GHB/
GBL og opioider. Dersom man inntar benzodiazepiner 
for å oppnå rus, vil rusen vanligvis komme etter 10-60 
minutter og kan vare i flere timer, avhengig av hvilket 
benzodiazepin det er snakk om og hvilken mengde som 
inntas. Ksalol-tabletter er produsert utenfor Norge og 
smugles inn. De produseres ofte som små blå tabletter.  
(NHI.no, Rusinfo, Rusopplysningen). 

 

Fra starten av registreringen av Xanor høsten 2005 har bruk, tilgjengelighet og interesse 
for Xanor variert nesten fra halvår til halvår. Fra 2011 til 2014 var langtidstrenden stabil for 
deretter å falle. Fra 2016 har trenden vært sakte oppadgående. Den aggregerte differansen 
for Xanor/Ksalol var i perioden oktober 2021 – mars 2022 på 23, og det var hovedsakelig bruk 
som økte (tabell 4).

   SKÅR

BRUK    13

TILGJENGELIGHET   6

INTERESSE   4

AGGREGERT DIFFERANSE  23

TABELL 4
XANOR/KSALOL
AGGREGERT DIFFERANSE
OKTOBER 2021 - MARS 2022
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Bruk

Rundt 1/3-del av trendpanelet kjente til bruk av Xanor og bruken ble rapportert å være 
økende for trendpanelet samlet. Analyserer vi trendpanelets svar på gruppetilknytning, er det 
i gruppen «Risikomiljø/etablert rusmiljø» det det ble rapportert en økning i bruk av Xanor/
Ksalol. 

Flere av informantene i trendpanelet og i fokusgrupper har beskrevet særlig bruk av Ksalol-
tabletter dette siste halvåret, og nevner bl.a. forsøpling i bybildet med tomme Ksalol-brett. 
Ksalol ble først nevnt av Trendpanelet i 2021.  

Vanligste slanguttrykk er «benzo», «Xanax» og «stolper», og særlig Ksalol oppgis å være kjøpt 
på nettet sammen med andre benzodiazepiner og anabole steroider.

Xanor/Ksalol tas først og fremt gjennom munnen, deretter injiseres det, og Trendpanelet 
oppgir at benzodiazepiner først og fremst kombineres med alkohol, cannabis og heroin. 
Prisen ble oppgitt til å være rundt kr. 30,- pr. tablett.

Apotekerforeningen hadde en stabil tendens når det gjelder Xanor. Rusmiddeltester tatt 
henholdsvis ved Oslo Universitetssykehus og i Helse Bergen ved MBF viste henholdsvis 
en sterk og en liten økning, mens det ikke er kommet data fra Kriminalomsorgen på 
benzodiazepiner med virkestoffet alprazolam i urinprøver. 

Tilgjengelighet

Tolletaten hadde få beslag av Xanor/Ksalol i perioden oktober 2021 – mars 2022 
sammenlignet med forrige periode, mens mengde beslaglagt viste en sterk økning.  

KRIPOS registrerer kun på benzodiazepiner ikke de ulike merkene. Vi vet derfor ikke om det 
er Xanax/Ksalol de har beslaglagt, men antall beslag av uspesifiserte benzodiazepiner viser 
en liten økning, mens beslaglagt mengde viser en sterk økning. Kriminalomsorgen hadde 
denne gang et beslag på Xanax/Ksalol, mens vi ikke har data på om de hadde beslag sist 
periode. 

Trendpanelet rapporterte om stabil tilgjengelighet. 

Interesse 

Rusinfo meldte om en økning i interesse for Xanor/Ksalol siste periode, mens antall treff på 
søk i BA og BT viste ingen treff, det samme som i sist periode. Treff på Google Trends var 
stabil.
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Konsekvenser av 
rusmiddelbruk
I Føre Var innhentes en del informasjon som er relatert til rusmiddelbruk, men som ikke sier 
noe spesifikt om de enkelte rusmidlene. Det er likevel en type data som kan belyse bruk og 
konsekvenser av rusmiddelbruk, og slik gi et fyldigere bilde av trender og utviklingstrekk ved 
rusmiddelsituasjonen. 

Innbringelse i drukkenskapsarresten og anmeldelse for promillekjøring

I perioden oktober 2021 til mars 2022 har det vært en økning i saker der fører er anmeldt 
for promillekjøring, fra 353 personer høsten 2021 til 412 personer våren 2022. I samme 
tidsperiode har innbringelser i drukkenskapsarresten vært tilnærmet stabil. 

I og med at vi ikke har tall for innleggelse ved Akuttposten ved Legevakten som har vært et 
alternativ til drukkenskapsarresten er det usikkert om det har vært en økning i innbringelser 
for ruspåvirkning. Ellers viser figur 2 at både tall for innbringelse og anmeldelse for 
promillekjøring er blant de høyeste siden 2015.  

Figur 2 Innbringelse i drukkenskapsarresten og anmeldelse for promillekjøring 2015 - 2022
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Overdoseuttrykninger og overdosedødsfall 

I perioden oktober 2021 – mars 2022 registrerte Akuttmedisinsk seksjon (AMK), Helse Bergen, 
samlet 122 overdoseutrykninger. Dette er det laveste tallet rapportert gjennom Føre Var 
siden oppstart. Det var 48 utrykningene grunnet opiater mot 39 halvåret før.  I den samme 
perioden ble det registrert 25 GHB/GBL-relaterte overdoseutrykninger, mot 34 halvåret før. 
AMK registrerte også at det var 49 overdoseutrykninger der rusmiddeltype var ukjent, mot 82 
i halvåret før. 

Figur 3 Antall overdoseutrykninger i Bergen 2008 - 2022

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 bl.a. 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 247 066 stk. mot 248 635 halvåret 
før. 

I perioden oktober 2021 – mars 2022 delte MO-senteret på Gyldenpris ut i underkant av 
188.00 pakker med kanyler, dette er rundt 4.500 færre pakker enn halvåret før. MO-senteret 
på Nesttun delte ut omtrent tilsvarende av kanyler som forrige halvår¸ og delte ut rundt 
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41.000 pakker med utstyr, mens MO Eidsvåg delte ut rundt 14.000 mot 9000 halvåret før. 
Kirkens Bymisjon ved oppsøkende team halverte antallet kanyler de delte ut sammenlignet 
med perioden før, og delte ut rundt 2.400 kanyler. Tall fra Gatesykepleien viser at de delte ut 
omtrent tilsvarende mengde brukerutstyr dette halvåret mot sist halvår, rundt 1.500 kanyler.  

Figur 4 Antall utdelte kanyler i Bergen 2012 – 2022

MO-sentrene ved Gyldenpris, Nesttun og Eidsvåg samt Oppsøkende team ved Kirkens 
Bymisjon deler ut røykefolie til bruk for å inhalerer/røyke heroin. 

Totalt ble det utdelt nær 25.000 stk. røykefolie i perioden oktober 2021 – mars 2022, det 
er en økning på rundt 5.000 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 23.800 og 955, tallene for de øvrige er svært små. 
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Figur 5 Antall utdelt røykefolie i Bergen 2012 – 2022

Smittsomme sykdommer

Tallene på smittsomme sykdommer bl.a. relatert til injisering av rusmidler har holdt seg 
relativt stabilt lavt de siste par årene, og denne trenden ser ut til å fortsette. Unntaket 
er hepatitt C-smitten, som er tilbake på samme nivå som forut for pandemien. I følge 
Folkehelseinstituttets registreringer (MSIS) ble to personer diagnostisert med hiv-infeksjon i 
Vestland i perioden oktober 2021 – mars 2022, det er tilsvarende som det var sist halvår. Også 
aids-tallene var stabile. Antallet personer som fikk diagnostisert hepatitt C i Vestland var 19 
mot 9 halvåret før. De fleste av de smittede var hjemmehørende i Bergen; 12 av 19.
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Figur 6 Aids, hiv, hepatitt C – antall diagnostiserte i Vestland 2012 - 20213 

3 Figuren er korrigert for at Hordaland fra 2020 inngikk i Vestland fylke.
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SPESIALFOKUS VÅREN 2022

Rusmiddelsituasjonen i 
Bergen under covid-19 
pandemien
En oppsummering av Føre Var funn i perioden våren 2020 – våren 2022

Føre Var har siden våren 2020 satt fokus på hvordan covid-19 restriksjonene har påvirket 
rusmiddelsituasjonen i Bergen. I vårens utgave oppsummerer Føre Var funn fra de to 
foregående rapportene og presenterer nye funn for å gi en samlet oppsummering fra 
rusmiddelsituasjonen i Bergen under hele pandemien så langt.

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 hele 2021 var preget av 
perioder med tiltak av varierende omfang i Bergen. Siste nasjonale smitteverntiltak i Norge 
ble opphevet 12. februar 2022. Det har vært uttrykt bekymring for hvordan dette kan påvirke 
spesielt sårbare grupper. Rusmiddelavhengige er en særskilt sårbar gruppe både når det 
gjelder å utsette seg for smitte, men også med tanke på konsekvensene av nedstengingen. 
I tillegg til overdosefare har mange rusmiddelavhengige generelt nedsatt helsetilstand etter 
langvarig rusmiddelbruk, og mange har ulike psykososiale utfordringer som ville kunne 
påvirkes av nedstengningen.

Data og metode

I dette spesialfokuset er det hentet inn nye data i perioden fra starten av april til medio mai. I 
tillegg inkluderes funn fra alle Føre var rapporter siden våren 2020. 

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

Covid-19 pandemien var deltema i fokusgrupper og i møte med ekspertgruppen.

Spesialfokuset belyser først og fremst gruppen «Risiko/etablert rusmiljø» og i mindre grad 
hvordan covid-19 har påvirket gruppene «Det generelle samfunn» og «Uteliv». Undersøkelsen 
fokuserer først og fremst på hvordan covid-19-situasjonen har påvirket lavterskeltjenester 
for rusmiddelavhengige. Tekst i tidligere rapporter, skriftlige referater fra fokusgrupper og 
tekst fra trendpanelet er kategorisert i tema basert på tilleggsspørsmål til trendpanel, se 
Appendiks.
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Bruk og tilgjengelighet på rusmidler under covid-19 

Informantene som er intervjuet våren 2020 og 2021 rapporterte 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. Dette var en tilsvarende situasjon 
som ble meldt om i Europa våren 2021, hvor EMCDDA rapporterer produksjon og tilgang å 
være tilbake til «business almost as usual». Narkotikamarkedet har vært bemerkelsesverdig 
motstandsdyktig mot de forstyrrelser som oppstod under starten av pandemiperioden 
(EMCDDA, 2021, s.7). En del av brukerne som er intervjuet i Føre Var våren 2021 rapporterte 
om fortsatt mer utblandet stoff/urent stoff i omløp. Når det har vært mangel på rusmiddel, 
har brukerne oppgitt å ha erstattet bruk av foretrukket rusmiddel med annet rusmiddel, 
gjerne i kombinasjonsbruk med flere rusmidler hvor det uttrykkes «alt er bedre enn 
ingenting». 

Når pandemirestriksjonene tråde i kraft med nedstengning av Norge våren 2020 ble det 
rapportert at mange rusmiddelavhengige har valgt å «sette seg i karantene» og benyttet 
nedstengingen til å redusere rusinntaket. Dette ble også rapportert fra botiltakene om at 
situasjonen «på huset» har vært roligere, med mindre episoder med rusbruk og uro. 

Alkohol
Det er rapportert en sterk økning av bruk av alkohol i gruppen med problematisk bruk av 
rusmidler under pandemien. 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 rapporteres at flere har oppholdt seg mer hjemme og drukket 
alene. Nasjonale undersøkelser av befolkningen siste året viser at alkoholkonsumet i 
Norge er relativt stabilt og generelt i befolkningen har ikke alkoholbruken økt i løpet av 
pandemien (opinion.no, 2021). Noen har redusert forbruket og en liten gruppe har økt sitt 
alkoholkonsum (Bramness, et al., 2021). Funn i vårens covid-19 spesialfokus tyder på at 
gruppen rusmiddelavhengige i Bergen kan være blant de som har økt sin alkoholbruk.

GHB/GBL 
Det ble rapportert om høy bruk av GHB/GBL i pandemiens start. Bruk flatet ut og ble 
redusert våren 2021.  I intervjuer våren 2021 opplyste flere rusmiddelbrukere at de holdt seg 
borte fra dette rusmiddelet, da det er «farlig og tar liv». GHB/GBL viser en nedgang totalt sett 
i alle brukergrupper de to siste Føre Var periodene.

Cannabis 
Rett i forkant av pandemien var det sterkt redusert tilgang på cannabis. Denne «tørken» varte 
frem mot sommeren 2020 hvor tilgang tok seg gradvis opp. Redusert tilgang til cannabis 
kan knyttes til økt grensekontroll mellom Marokko og Spania og en strengere håndhevelse 
av forbudet mot produksjon av cannabis i Marokko. Denne «tørken» har imidlertid blitt 
forsterket av covid-19-pandemien. Noe av forklaringen er at restriksjonene som følge av 
pandemien har gjort import og handel mellom land vanskeligere, også for cannabis. I 
andre land som er direkte knyttet til innførsel av cannabis til Europa har politiet gjort store 
cannabisbeslag (EMCDDA/Europol, 2020). Den knappe tilgangen på cannabis gjorde også at 
prisen på cannabis økte. Prisen mer enn doblet seg i starten av pandemien for så gradvis å gå 
tilbake til pris forut for pandemien. Tilgang per nå er som normalt og pris er nesten som før 



25

pandemien, ca. 200,- koner per gram. Flere brukere sa våren 2021 at den høye prisen gjorde 
det uaktuelt å handle cannabis selv om rusmiddelet var tilgjengelig. Mindre tilgjengelighet 
på særlig cannabis kombinert med den høye prisen har ifølge informantene ført til økt bruk 
av andre billigere og mer tilgjengelige rusmidler.  Cannabis ble rapportert å erstattes med 
illegale rusmidler som ecstasy/MDMA og heroin. I forlengelsen av redusert tilgang har flere 
kilder rapportert om mer hjemmedyrking av cannabis. 

Amfetamin 
Amfetamin var mindre tilgjengelig i starten av pandemien, men ble mer tilgjengelig i løpet av 
høst 2020 og våren 2021. Styrken har variert, og kvaliteten og styrken syntes å være lavere 
vår 2021. Det rapporteres om fortsatt hyppig bruk av amfetamin i rusmiljøet våren 2022. Det 
rapporteres også om høye tall fra brukerrommet på injeksjoner som inneholder amfetamin.   

Kokain
Fra det etablerte rusmiljø er det få av informantene som rapporterer på kokain våren 
2021. 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. Våren 2022 rapporteres det imidlertid om økt 
kokainbruk også i det etablerte rusmiljøet. EMCDDA’s rapport (2022) om kokain viser en 
forhøyet prevalens når det gjelder kokainbruk i 15 europeiske land, samt at flere søker seg inn 
til behandling for problematisk kokainbruk i perioden 2014-2020.

Heroin
Heroin hadde stabil tilgjengelighet i starten av pandemien. 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. Våren 2021 rapporterte Føre Var 
om en nedgang i bruk av heroin. Våren 2022 rapporterer Føre Var om oppgang i bruk og 
tilgjengelighet på heroin, etter at trenden har vært nedadgående siste 10 år. Trendpanelet 
beskriver en stabil tilgjengelighet av heroin våren 2022. 

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 en periode med mindre tilgang vår 2021. Slike variasjoner 
i tilgang ser man imidlertid også til vanlig. Under pandemien har Kommunetorget på vegne 
av Helsedirektoratet hver 14. dag kartlagt situasjonen rundt rusmidler for alle landets 
kommuner, og denne spesifikke reduksjonen i tilgang til benzodiazepiner kom frem i rapport 
fra uke 20/2021 (Kommunetorget.no, 2021).

Det rapporteres om bruk av Ksaloltabletter, tidlig i pandemien, gjennom i hovedsak funn av 
tomme tablettbrett. Våren 2022 rapporteres det om beslag av Ksaloltabletter fra tolletaten 
og fengsel. Det har vært overdosetilfeller knyttet til Ksaloltabletter. Det har vært stilt 
spørsmål om innhold av fentanyl i Ksaloltabletter, men det er ikke funnet bevist innhold av 
fentanyl i slike tabletter i Bergen. Vårens Føre Var melder om en sterk økning i Xanorbruk. 
Ksalol har samme virkestoff som Xanor (Aprazolam) og registreres i Føre Var sin database 
under Xanor. 
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Andre rusmidler
I starten av pandemien var det mer ecstasy/MDMA i bruk. Samme periode ble Ketamin 
oppgitt å ha blitt populært blant de unge som bruker rusmidler (17-25 år). En økende 
brukstendens ble meldt fra både tjenestene og rusmiddelbrukere selv. Stoffet er blitt billigere 
og mer tilgjengelig. Føre Var vår 2022 har noen få funn knyttet til Ketamin. Det rapporteres 
våren 2022 om en økning i tilgang på LAR medikamenter til illegalt bruk. Det er ikke 
rapportert om nye rusmidler som har kommet til markedet under pandemien.

Rusarenaer og omsetning
Under pandemien har rusmiddelbruk i større grad foregått hjemme og i mindre forsamlinger 
ute. Åpne russcener har tidvis vært lite besøkt. Det rapporteres våren 2022 om fortsatt høy 
forekomst av rusmiddelbruk i hjemmet, både rusbruk alene og på hjemmefester.

Metoder for rusmiddelomsetning har endret seg under pandemien. Det har i større grad vært 
tatt i bruk digitale medier for kjøp og salg av illegale rusmidler, som Snapchat og TikTok. 
Det rapporteres også om større muligheter for levering av rusmidler direkte hjem under 
pandemien. 

Risiko, skade eller andre helseplager som følge av pandemien

Styrke og renhet på rusmidler
Våren 2021 rapporterte en del av brukerne som ble intervjuet om fortsatt mer utblandet stoff 
og urent stoff i omløp den våren. Når det har vært mangel på rusmiddel, har brukerne oppgitt 
å ha erstattet bruk av foretrukket rusmiddel med andre rusmidler, gjerne flere rusmidler i 
kombinasjon. Samme periode uttrykte hjelpeapparatet en bekymring for bruk og dosering 
knyttet til renhet og styrke på ulike rusmidler, og eventuell tilføring av andre stoffer. Det 
ble rapportert fra flere hold våren 2021 at brukere testet ut rusmidler som var nye for dem. 
Utprøving er vanlig, men det meldes at «dette skjedde raskere under korona». 

Psykisk helse 
Både brukere og ansatte i tjenester rapporterte vår 2020 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 ytterligere forverring av eksisterende psykiske plager. 
Det fortelles om savn etter menneskelig kontakt og opplevelse av tilhørighet. 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 
rapporterte 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 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-
19situasjonen 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. 
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De unge
En del av informantene, både tjenesteytere og rusmiddelbrukere, uttrykte våren 2021 
bekymring for 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.

Pårørende 
Kommuneundersøkelsen våren 2020 viser at tilbud til pårørende ble redusert etter 
pandemistart. De fleste tilbud til pårørende åpnet igjen våren 2021. Det ble 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 
mottok våren 2021 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 første året av pandemien. 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 var en nedgang i overdoseinnleggelser ved Akuttposten våren 2021, særlig 
knyttet til overdoser fra opiater. Lavterskeltjenestene meldte også om færre overdoser i 
samme periode. En del av brukerne rapporterer imidlertid om at det har vært en økning i 
ikkedødelige 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. 
Ambulansetjenesten melder om nedgang i overdoseutrykninger i halvåret oktober 2020mars 
2021. Siste året (april 2021-mars 2022) ser vi at den lave tendenser holder seg relativt stabil, 
imidlertid med en liten økning i antall utrykninger til opiatoverdoser og nedgang i utrykning til 
overdoser som har GHB/GBL som årsak. 

Offisielle tall for narkotikautløste dødsfall i Norge i 2020 ble publisert høsten 2021 og 
Vestland hadde 39 narkotikautløste dødsfall i 2020. Dette var 18 flere enn i 2019 hvor det var 
21 narkotikautløste dødsfall (FHI, 2020a). En studie viser at økning i overdoser i Norge med 
dødelig utgang var høyest 2-3 måneder etter pandemistart, og deretter stabiliserte det seg 
relativt raskt (Friedman & Gjersing, 2022). FHI vil først i juni 2022 publisere narkotikautløste 
dødsfall for 2021, det er etter Føre Var-rapportens publisering.

Smitte og risiko ved smitte
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 
et al, 2020; Wang et al., 2021; Schrooyen et al., 2021; Semenzato, 2021). Dette gjelder særlig 
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 ble våren 
2021 meldt om at rusmiddelbrukene i likhet med andre opplevde det krevende å holde 
oversikt over de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Mange var opptatt av å holde et 
godt smittevern og var redd for smitte. Samtidig meldes det om paradoksale situasjoner 
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som oppstår: «man bruker munnbind, men deler gjerne en joint». Frem til juni 2021 var det 
meldt om få tilfeller av smitte blant rusmiddelavhengige i Bergen. I andre byer og steder i 
Norge oppstod det mer smitte i rusmiljøer enn i Bergen frem til våren 2021. Kombinasjonen 
av generelt lite smitte innad i miljøet, utkjøring av mat, medisiner og økt tilgjengelighet på 
brukerutstyr, samt søkelys på smittevern i tjenestene og karantene ved sykdom ble sett på 
som å ha god forbyggende effekt. MO-sentrene etablerte også tilbud om vaksine når denne 
ble tilgjengelig. Utover sommer og høst 2021 oppstod det utbrudd med flere smittede i 
rusmiljøet i Bergen. Det rapporteres av få i rusmiljøet ble veldig syke. Et fåtall ble innlagt på 
sykehus med behov for oksygentilførsel. 

Tjenestetilbud ved smitte 
Myrsæter Bo- og rehabiliteringssenter ble tidlig gjort om til en covid-19 post som skulle 
tilby isolasjon og behandling til personer med rus- og psykisk lidelse. Under smitteutbrudd 
i 2021 benyttet mange seg av dette tilbudet og var fornøyd med tilbudet. Det ble etablert 
karantenehotell for rusmiddelbrukere i Bergen sentrum. Responsen på tilbudet var at 
det fungerte godt.  Ved Avdeling for rusmedisin ble det etablert en egen post for covid 
19-smittede personer med rusproblematikk.

Endring i tilgang til tjenester – fra full nedstengning til gradvis åpning til ordinær drift

Nedstengning og endring i tjenestetilbud
Pandemisituasjonen medførte at en rekke tjenester og tiltak for rusmiddelavhengige måtte 
legge om-, redusere tilbud, eller stenge for å kunne ivareta smittevernhensyn og bemanne 
opp kritiske akuttfunksjoner. Ved pandemiens start ble det satt søkelys på å opprettholde 
tilgang på basale tjenester som mat, medisiner og tilgang til brukerutstyr. Det ble etablert 
utkjøring av mat og utstyr ved behov, eksempelvis ved karantene og sykdom. Andre tilbud 
ble helt stengt, som 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 og 17 pasienter ble utskrevet fra døgnbehandling til poliklinisk behandling i 
tidsrommet 13.-17. mars 2020, hvor Statsforvalteren i Vestland i etterkant konkluderer med 
at han ikke finner en god grunngiving i Helse-Bergen sin gransking av egne utskrivninger at 
utskrivingene generelt var forsvarlige (Statsforvalteren i Vestland, 2021). Tilsvarende nedgang 
i tilgangen på tjenester ser en over hele Europa (EMCDDA, 2020; EMCDDA, 2021) med en 
åpning igjen i juni 2020 med restriksjoner. 

Noen tjenester har vært stengt for fysisk oppmøte i lange perioder under pandemien, 
og har tatt i bruk digitale tjenester. Dette har påvirket tilgang til disse tjenestene for 
rusmiddelbrukere som ikke har tilgang til- eller kompetanse i bruk digitale tjenester. NAV 
sosialtjeneste trekkes frem av både brukere og tjenester som en tjeneste som det tidvis har 
vært vanskelig å få kontakt med under pandemien. 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 
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har vært langt mindre tilgjengelig, særlig for sårbare grupper (Bergen kommune/Deloitte, 
2021). 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. Våren 2021 beskrev informanter en vanskeligere 
tilgang til tjenester og en følelse av resignasjon overfor systemet. Dette kan ha påvirket 
etterspørselen.

Noen få tjenester, først og fremst lavterskel LAR-behandling og boligtiltak, melder om 
at de har økt opp kapasiteten sin. Mottaks- og oppfølgings (MO)-sentre var våren 2021 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 (Møgster og Klemetsen, 2020). Denne 
fleksibiliteten fortsatte gjennom pandemien hos de tjenestene som hadde mulighet for dette. 
Det har vært god tilgang og dels bedre tilgang til brukerutstyr. Antallet utdelingssteder har 
økt siden mars 2020, inkludert utdeling i oppsøkende arbeid. I tillegg til utdeling gjennom 
MO-sentre og Kirkens Bymisjon ble det etablert utdeling av utstyr ved de midlertidige 
botilbudene til Bergen kommune og av Frelsesarmeens Gatesykepleie. 

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 
meldte våren 2021 at de 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 utviste stor fleksibilitet for dem som hadde behov for samtale og å 
komme seg ut, ved at de fortsatt kunne hente sine medikamenter i poliklinikkene. For første 
gang under pandemien meldes det våren 2022 om økt tilgang til LAR-medikamenter i risiko/ 
rusmiljøet. 

Flere informanter var våren 2021 opptatt av pandemiens konsekvenser av nedstenging og 
redusert tilgang til tjenester bør evalueres.

Oppsummering

Oppsummert viser funn fra Føre Var at rusmiddelsituasjonen i Bergen har vært påvirket av 
pandemien på forskjellige måter. Dette gjelder både i forhold til bruk, tilgang og omsetning 
av ulike rusmidler. I tillegg ser man at nedstengning og restriksjoner har hatt konsekvenser 
både i forhold til økte psykososiale plager og tilgang til tjenestetilbudet blant brukere. 

Blant Føre Var sine informanter etterlyses det en evaluering av konsekvenser av endring 
i tjenestetilbudet under pandemien, samt konsekvenser av pandemien blant unge i 
risikosonen.
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Appendiks

Spørsmålene om covid-19 til Trendpanelet

1. Kan du kort beskrive hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler? (Har 
noen rusmidler – hvilke - blitt mer brukt eller mindre brukt?  Er det andre eller nye 
rusmidler som har tatt over? Brukes rusmidler på nye måter?)

2. Kan du kort beskrive hvordan pandemien har påvirket tilgjengeligheten på rusmidler? 
(Har noen rusmidler blitt mer eller mindre tilgjengelige, er det nye eller andre 
rusmidler som har blitt tilgjengelige etc.?)

3. Kan du kort beskrive evt. endringer når det gjelder risiko, skade og/eller negative 
konsekvenser ved bruk av rusmidler i Bergen som følge av pandemien?

4. Kan du kort beskrive eventuelle endringer i tilgang på og tilgjengelighet til 
brukerutstyr, medikamenter, tjenester, LAR- og annen behandling i Bergen grunnet 
Corona-situasjonen?

Se vårens hovedtabell 2022:

shorturl.at/clrIW

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bkF47-kX7127Z6WKrrwWSc7dCMdAj-pPZZHz43RnwQ8/edit?usp=sharing

