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RUSFRI

VERDENKjære lesere!
Kjære lesere,
I Det Hvite Bånd bladet er det noe for alle. 
Rusfaglige artikler, oppdatering av utviklingen 
i ruspolitiske spørsmål og annet fagstoff fra 
rusfeltet og rapporter om DHBs planlagt 
aktiviteter rundt om i landet.

Bladet har avdeling for utdanning, bibel og bønn, 
sosial, familie, ungdom samt barnesider.
Vi setter stor pris på alle samarbeidspartnere. 
Arbeidet mot rusmisbruk er viktig og vi kan ikke 
gjøre det alene! Som IOGT sier: ”Det skal være lett 
for ungdom å ta rusfrie valg!”

Vår visjon er å støtte alle til å velge en rusfri livsstil 
for å unngå helseskader og belastninger for 
pårørende og samfunnet for øvrig.

Barn og unge er det mest verdifulle vi har og 
derfor ønsker vi at de skal få mulighet til å bli 
den beste versjonen av seg selv. De er tross alt 
hele vår fremtid. Nye medlemmer er hjertelig 
velkommen til videre innsats. 

Kjærlig hilsen, Margaret  ❤

15. oktober 2022

Vipps: 636558
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Landsleders hilsen

ODDRUN SMÅBREKKE

Som medlem er du en viktig del av vår organisasjon 
og vi er avhengige av å få nye medlemmer for å 
opprettholde arbeidet vårt. For å bidra med å få 
medlemstallet opp vil jeg gi deg og alle de andre 
medlemmene en utfordring. At du verver et nytt 
medlem i løpet av 1 år.   

Det burde være et realistisk mål å nå. Resultatet vil bli 
at medlemstallet vil bli fordoblet i løpet av et året og 
det vil medføre en formidabel vekst og nye muligheter 
for Det Hvite Bånd sitt arbeid.

Dersom de nye medlemmene også verver et nytt 
medlem, multipliserer tallet seg og det vil medføre en 
fantastisk medlemsvekst. Gi denne utfordringen til DHB 
søstre som ikke har fått denne utfordringen med seg og 
hjelpe hverandre å se hvilken betydning det har at alle 
bidrar litt. For dersom alle er med og gjør en innsats blir 
resultatet eventyrlig stort. Vær frimodig for arbeidet vi 
gjør er viktig og verdifullt. Ved å velge en rusfri livsstil 
bidrar vi til at vi får et tryggere og bedre samfunn. Et liv 
uten rusmidler er også med og bedrer den fysiske og 
psykiske helsetilstanden. Bønn og medlemsverving er 
et arbeid som alle klarer å utføre. Håper du tar denne 
utfordringen. 

Jeg ønsker deg lykke til! 

Leser du dette og ikke er medlem oppfordrer jeg deg 
som har valgt eller vil velge en rusfri livsstil, å bli med i 
arbeidet vårt. Velkommen som medlem!  

Bruk tiden i tjeneste for Herren.  
For Gud, heim og alle Folk! 

Kjærligheten har et 
hjerte som ser, 
føtter som går, 
hender som hjelper, 
ører som hører, når din 
søster og bror er i nød.     

La oss se dem vi møter, 
og hva de trenger. 
Salomos Ordspråk 11,25.

Jeg ønsker dere alle 
Guds rike velsignelse og 
Guds fred.
                                                 
Vennlig hilsen Oddrun 
Småbrekke.

Foto: Adobe Stock

En utfordring til deg!
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I samarbeid med alkovettorganisasjon Av-og-til.
Den lave vintersola skinner på et av hovedstadens 
brennerier – kaffebrennerier, vel å merke. Fortsatt er 
det kjølig, men snart er sola varm nok til at vinterbleke, 
d-vitaminfattige og tørste nordmenn flytter seg ut.
– Det er tid for den første utepilsen, og igjen skal 
vi få høre at det er sunt å kose seg. Det ergrer 
Kreftregisterets Kristina Kjærheim.
– Hvert år spør journalister venninnegjenger som 
drikker den første utepilsen om de vet at det medfører 
risiko å drikke. Da svarer de at det er sunt å kose 
seg, og så er vi ferdige med det for denne gangen, 
problemstillingen blir lagt på hylla, sukker Kjærheim, 
som har forsket på sammenhengen mellom kreft og 
alkohol siden tidlig 90-tallet.
Hun konstaterer at myten om alkoholens sunne sider er 
seiglivet.
– Jeg hygger meg med alkohol selv, men sunt er det 
ikke.

100 års risiko
Alkoholens kreftfremkallende egenskaper ble antydet 
allerede for over hundre år siden. I en fransk studie 
fra 1910 ble 80 prosent av de 134 pasientene med 
spiserørskreft som ble undersøkt, karakterisert som 
absintavhengige, altså alkoholikere.
I tiårene etterpå publiserte The Office for National 
Statistics i England tall som viste kreftrisiko blant 
hotellarbeidere, barverter, bryggeriarbeidere og 
bryggesjauere – folk med en arbeidshverdag der en 
flaske alltid var innenfor en armlengdes avstand.
Den tidlige forskningen slo fast at alkohol øker risikoen 
for kreft i munn, svelg, strupe og spiserør. Flere år 

senere viste norske studier forhøyet risiko blant 
alkoholikere.
– Disse studiene var anerkjent, kanskje fordi de ikke 
var truende – de jo handlet om «de andre» – folk litt på 
siden, sier Kjærheim.

Flere kreftformer
Da sammenhengene mellom brystkreft og alkohol 
begynte å bli påvist utover 80 -og 90-tallet, kom 
risikoen brått mye nærmere. Kjærheim disputerte på 
kreft og alkohol i hotell- og restaurantbransjen midt på 
90-tallet. Etter hvert kom det mange studier, som ble 
møtt med til dels stor motvilje. Mange forskere ville ikke 
tro på det de ble presentert.
– Det ga seg utslag i at man i tidsskrifter kunne lese 
partsinnlegg for og imot, og det foregikk intense 
diskusjoner som jeg ikke har sett på noe annet felt. Det 
var ikke egentlig snakk om å se bort fra resultatene, 
men at folk så på dem gjennom ulike briller og leste 
vidt forskjellige ting, forteller Kjærheim.
Hun holdt sin prøveforelesning om alkohol og 
brystkreft, og konkluderte med at det var solide 
holdepunkter for at det var en klar sammenheng.
– Det spesielle med brystkreft og alkohol var at man 
fant at det skal mye mindre alkohol til før risikoen øker, 
selv om sammenhengen ikke er like sterk som for 
andre kreftformer, sier hun.
Flere kreftformer fulgte. Utover 2000-tallet kom studier 
som viste sammenhengen mellom enkeltpersoners 
inntak og risiko for tykk -og endetarmskreft. I dag er det 
etablert at alkohol er et generelt kreftfremkallende stoff 
som virker sterkest på noen organer, men som ser ut til 
å kunne ha effekt på hele kroppen. 

En edruelig prat om kreft og alkoholEn edruelig prat om kreft og alkohol
– Vi må fortelle hvilken risiko det innebærer å drikke, slik at folk kan ta egne informerte valg, sier lege og for-
sker Kristina Kjærheim.

Foto: Jorunn Valle Nilsen.

Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret har forsket på sammenhengen mellom kreft og alkohol siden tidlig 90-tallet. 



Relativ risiko
Men hvor farlig er farlig? Hvor kreftfremkallende er 
alkohol? Og spiller det noen rolle hvordan og hva 
man drikker? Sprit som formelig brenner seg nedover 
halsen må da være farligere enn en leskende corona i 
sommersola? Eller?
– Type alkohol spiller ingen rolle. Det er alkoholen 
som er kreftfremkallende, ikke hvorvidt den røsker i 
brystkassa eller ikke. Når det gjelder drikkemønster, 
har man lenge sagt at det har liten betydning om man 
fordeler inntaket gjennom uka eller samler det opp 
til helgen. Men nå har vi også studier som tyder på 
at såkalt binge-drikking – oppsamling av én måneds 
rasjon til én enkelt helg, for å sette det på spissen – 
ikke bare øker risikoen for at en ulykke kan skje, men 
også risikoen for kreft. Det er heller ikke noe som heter 
en sikker grense, forklarer Kjærheim.
Hun forteller at brystkreftrisikoen særlig har vært 
knyttet til inntak siste fem år, men at nyere studier også 
viser at tidlig alkoholdebut, selv om det er lenge siden 
man startet å drikke, øker risikoen.
Men hvor farlig er det, sånn egentlig?
Alt er relativt relativt, sa en annen forsker en gang. 
Det virker å ha gyldighet også for alkohol og kreft. 
Noe er ubestridt: Alkohol er kreftfremkallende. Men 
hvor kreftfremkallende alkohol er, blir et spørsmål om 
perspektiv og sammenlikning.
– Den relative risikoen for brystkreft er mye, mye 
mindre enn for kreft i strupe og svelg. Og risikoen 
knyttet til tobakk er formidabelt mye større, sier 
Kjærheim.
– Når det gjelder de tidlige studiene om alkohol og 
kreft i munn, svelg og hals, så er de dessuten tett 
knyttet til tobakk; alkohol og tobakk samvirker i negativ 
forstand. Hvis du i tillegg røyker, er risikoen større. Eller 
omvendt: Hvis du ikke røyker, er risikoen betydelig 
mindre, også ved et høyt alkoholkonsum.
Generelt synes jeg Verdens helseorganisasjon sier det 
på en god måte, nemlig at hvis du drikker, så ikke drikk 
mer enn et visst antall enheter.

Folk og statistikk
Å vise risiko på individnivå og befolkningsnivå er to 
forskjellige øvelser. Det eksisterer mange beregninger 
som viser ulik risiko. Det synes Kjærheim spiller liten 
rolle i opplysningssammenheng.
– Det viktige er ikke om andelen krefttilfeller som kan 
tilskrives alkohol er på 2 eller 4 prosent, men å få fram 
at det i alle tilfeller er snakk om en hel del mennesker, 
med venner og familier. Det å vise risiko på individnivå 
og befolkningsnivå krever to forskjellige måter å 
kommunisere på.
Det har hun rett i, for det er nemlig aldri bare én årsak 
til kreft. Kreft oppstår som resultat av et samvirke av 
biologiske prosesser og genetiske disposisjoner, der 
livsførsel og levevaner virker inn i større og mindre 
grad. Noen spiser, drikker og røyker seg lykkelige 
gjennom livet uten så mye som en sykedag. Andre kan 
leve et asketisk liv, men likevel få kreft.
I mange tilfeller er riktignok levevaner en sannsynlig del 
av forklaringen. Men også når temaet er UV-stråler eller 
tobakk, begge langt mer kreftfremkallende stoffer enn 

alkohol, er Kreftforeningen varsom med å si at man har 
solt eller røkt seg kreftsyk.
Mer om alkohol og kreft

Kreftforeningen på banen
Like fullt mener Kjærheim at Kreftforeningen har vært 
litt for forsiktige med alkoholen litt for lenge.
– Dette handler jo om å fortelle folk noe vi mener de 
fortjener å vite, slik at de kan ta noen valg. Jeg kjenner 
brystkreft og alkohol best, og på det området synes 
jeg Kreftforeningen har vært veldig tilbakeholdne – jeg 
kunne sagt feige. Det er riktig at det ikke er så fryktelig 
mye man kan gjøre for å redusere risikoen, men man 
kan redusere alkoholkonsumet Det er det viktigste 
man kan gjøre på individnivå, og det kan godt komme 
tydeligere fram, synes hun.
– Generelt synes jeg Verdens helseorganisasjon sier 
det på en god måte, nemlig at hvis du drikker, så ikke 
drikk mer enn et visst antall enheter. Det viktigste er 
kanskje at de slår fast at det ikke er noen helsegevinst 
ved å drikke. Det er en veldig kurant måte å si det på. 
Du trenger ikke drikke for helsa.
Folk må få vite om risikoen, så får de velge selv.

Flere virkemidler
Hva, utover folks individuelle endringsvilje, skal til for et 
moderat alkoholinntak i befolkningen?
Kjærheim mener pris og tilgjengelighet er de viktigste 
virkemidlene, men registrerer at tilgjengeligheten 
aldri har vært bedre. Markedet for kafeer, barer og 
restauranter virker å være umettelig, og hver minste 
grend har et vinmonopol med landets beste service og 
skyhøy kunnskap.
– Det er politisk bortimot umulig å redusere 
tilgjengeligheten. Det viktigste virkemiddelet tror jeg vi 
har sagt fra oss, sier hun.
Hun peker på andre viktige virkemidler: Vi må verne 
om både aldersgrense og reklameforbud, og jobbe for 
et arbeidsliv som har møteplasser der det er stuerent å 
avstå fra alkohol. Også er det dette med merking.
– En god studie fra Canada indikerer at merking kan 
bidra til at ønsket om å kjøpe og innta alkohol går 
ned. Studien viste også at folk så ut til å sette pris på 
merkingen. Dette er jo ikke noe alkohollobbyen setter 
pris på, men det å sette en advarsel på alkoholholdig 
drikke burde være naturlig å jobbe for her hjemme, 
mener Kjærheim, som derfor er spent på hva utfallet 
blir når norske helsemyndigheter vurderer spørsmålet 
om merking denne våren.

Mer kunnskap
Når alt kommer til alt, er det å heve kunnskapen i 
befolkningen aller viktigst. Kjærheim er glad for at 
Av-og-til og Kreftforeningen er på banen sammen for å 
bidra til nettopp det.
– Jeg drikker også alkohol, selv om jeg allerede på 
90-tallet tok innover meg at det er kreftfremkallende. 
Men jeg har en bevissthet om alkohol som ikke bare 
dreier seg om å stå opp dagen etterpå. Folk må få vite 
om risikoen, så får de velge selv.

Kilde: kreftforeningen.no
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TOVE KRISTIN JEVNE, INSTITUSJONSLEDER

Hilsen fra Riisby
TOVE KRISTIN JEVNE, INSTITUSJONSLEDER

Hilsen fra Riisby

Det fredelige livet på Riisby behandlingssenter tok en 
dramatisk og tragisk vending da det oppstod brann 
på kvelden den 12 juli 2021. Nå nesten et år etter 
den skjellsettende natten, er planene klare for et 
nytt bygg som skal erstatte bygningen som har stått 
tomt siden da. Det har vært et spesielt år for både 
ansatte og pasienter. Brannen har satt dype hos oss 
alle, men takket være enestående innsats har vi klart 
å få driften til å fungere. Bygningen der det brant ble 
sterkt skadet av røyk og vann i tillegg til selve brannen, 
og er i realiteten helt ubrukelig. Ti pasienter og seks 
ansatte har måtte innkvarteres i brakkerigg. Med godt 
samarbeid og fleksibilitet har dette gått bra.
 
Planen er nå å rive bygningen i løpet av sommeren, før 
arbeidet med det nye bygget er planlagt startet opp 
etter sommerferien. Vi er fornøyde med planprosessen 
og tegningene så langt og håper den nye bygningen 
blir funksjonell og tilpasset våre behov. Det er ikke 
tenkt å sette opp ny bygning på samme sted som 
den som brant, fordi arealet er lite og ligger innenfor 
flomsone.  I stedet legges den bygningen lengre vest 
på tomta, slik at den blir liggende tilbaketrukket i 
forhold til eksisterende boenheter og hovedhuset.  På 
dette området er det i dag garasje 

og parkeringsplasser, og planforslaget innebærer å 
erstatte disse med etablering av parkering der den 
brannskadde bygningen sto. 
I skrivende stund er det fortsatt en del som ikke er på 
plass, men forhåpentligvis vil dette løse seg i løpet 
sommeren/høsten. 

En fortsatt god sommer ønskes dere alle!

Beste hilsen 
Tove Kristin Jevne

En liten hilsen fra Riisby  
- Tilbakeblikk og planen framover
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Målsettninger i behandlingen på Riisby
I virksomhetsideen står det:
”Pasientene skal lære hvordan de kan mestre livet sitt uten bruk av rusmidler”.

Pasienter med avhengighetsdiagnose, trenger å 
oppdage alternativer til et liv styrt av rusmiddelet, og 
få mot til og ønske om å velge et slikt alternativ. Til 
tross for alle ulemper og all lidelse ved å ruse seg, så 
består avhengigheten i opplevelsen av at rusmiddelet 
er nødvendig og betydningsfullt, ”i alle fall akkurat 
nå”. Utgangspunktet er at pasienten er i konflikt med 
seg selv. En beslutning må tas, og denne må føre til 
praktiske handlinger.

Under innleggelse er det viktig å få til sammenhengende 
rusfrihet. Institusjonen skal gi pasienten gode rammer 
for å medarbeide, ikke motarbeide egen helse; fysisk, 
psykisk og sosialt.

Det er avgjørende at pasientene oppfatter at deres 
eget liv er dyrebart. Det er vårt mål at alle som er i 
behandling, oppnår økt selvrespekt.

Den kognitive evnen skal opparbeides igjen. Pasienten 
skal oppdage muligheten til å ha innvirkning på eget liv, 
bli seg bevisst sine egne valg og ta ansvaret for disse.
Hver enkelt skal bli bedre kjent med egne ressurser. De 
skal også få opplevelser som tenner håp og livsmot.
Sammen med rusbehandlingen, skal pasientene få 
behandling for sine somatiske og psykiske lidelser. 

Dersom dette innebærer utredning/behandling 
utenfor vår kompetanse eller lengde på avtale med 
oss, skal Riisby henvise pasienten til andre deler av 
spesialisthelsetjenesten.

Ved utskrivning skal alle ha tilbud om å bli henvist 
til noen som kan støtte dem i det videre arbeidet 
i forhold til avhengighetsproblemet og eventuell 
integreringsprosess. Riisby ser på institusjonsoppholdet 
som en del av et lengre sammenhengende 
behandlingsopplegg. NAV/sosialkontor, fastlege, DPS, 
rusteam osv. er viktige linker.

Erfaring tilsier at ikke alle pasienter oppnår å bli helt 
rusfrie og får tilbake sin helse. Men vår målsetting er at 
alle pasienter skal oppnå en positiv varig forandring, og 
selv kunne skjelne mellom hva hun/han kan gjøre noe 
med og hva hun/han må leve med.

Pasienter som blir henvist direkte fra aktiv rus eller et 
langvarig misbruk, kan måtte bruke mange uker for å bli 
friske nok til å kunne delta særlig aktivt. Det kan derfor 
gå en tid før det blir tydelig hvilket rehabiliteringsnivå 
som er realistisk å arbeide mot.

Kilde riisby.no

Henvisning
Fastlege eller sosialkontor/NAV kan henvise til 
behandling ved Riisby behandlingssenter. Det 
er viktig at henvisningen inneholder navn på 
koordinator i pasientens hjemkommune. Alle med 
behov for komplekse eller langvarige og koordinerte 
tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, 
skal tilbys en koordinator. Henvisningen må 
gå via spesialisthelsetjenesten for å få vurdert 
pasientrettigheter og behandlingsfrist.

Kartlegging
I søknaden om behandlingsplass ved Riisby 
Behandlingssenter, må det foreligge informasjon om 
søkerens helsemessige status og behandlingsbehov. 
Vår inntakskonsulent innhenter ofte noe mer detaljerte 
opplysninger om helse og medisinbruk, forbruk 
nå, søvnvansker, fungeringsevne i det daglige, 
eventuelle handikap etc. Rushistorie og psykiatrisk 
behandlingshistorie må være kartlagt.
Informasjonssamtaler gjennomføres i enkelte tilfeller for 
å sikre at behandlingstilbudet er egnet for søker.

Kilde riisby.no
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Hilsen fra Riisby
OLA VIKER LUNDE, INSTITUSJONSPREST 

Gud gir gode gaver!
JOHANNESEVANGELIET,6.44-47
Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste 
dag.  Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, 
kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.  Sannelig, sannelig, jeg 
sier dere: Den som tror, har evig liv.

Som overskrift på pinsen og Treenighetstiden, kan vi 
sette: «Gud gir gode gaver!» Pinsehøytiden er selve 
forutsetningen for at jul og påske skal ha noen dypere 
mening for meg. Gjennom de hellige nådemidler, Ordet, 
dåpen og nattverden gir Gud oss gode gaver: Troen, 
tilgivelsen, håpet om det evige liv. Uten pinsen, Åndens 
komme, og nærvær i den kristne menighet, blir jul og 
påske bare minne-dager over hendelser som har vært. 
En av Åndens oppgaver er å kaste lys over kirkens 
Herre og Mester—å gjøre Jesus stor.

Pinsens røde farge, renser og varmer, og sannheten 
frigjør. Ånden, den båser liv i glørne i kirken og 
menigheten, og gir varme.

ALLE MENNESKER TROR---Kanskje en overraskende 
setning servert fra en prest. Men la meg få forklare 
nærmere hva jeg mener: Vi kan ikke ta et skritt uten 
å tro, vi kan ikke leve, uten at vi tror, Vi kan ikke 
lykkes med arbeidet, hvis vi ikke tror, Vi må tro på 
den store kjærligheten, På familien, på vennene våre, 
på ektefellen. Gudsfornekteren tro også, at det ikke 
finnes en Gud. Ikke-tro er også en tro. Hele dagene 
er oversvømt med at vi tror på et eller annet. Men så 
kommer spørsmålet til meg: Hva mener jeg med å tro 
på Jesus og hva er innholdet i troen min?

”Sannelig, sannelig----”sier Jesus til oss i teksten 
vår. Troen på Jesus gir evig liv! Det er realitetene 
i det Jesus sier. Så blir det viktig for meg: Eier jeg 
den frelsende troen på Jesus, som han snakker om? 
Hvordan kan vi klare å tro? 

Kanskje du ikke føler deg spesielt religiøst anlagt, som 
ikke til stadighet går og grubler på de evige spørsmål. 
Kanskje føler du deg som en toller eller fariseer? 
I forklaringen til den tredje trosartikkel sier Martin 
Luther: 

Jeg tror at jeg ikke kan tro av meg selv, av egne 
krefter og anstrengelser, men Gud kan skape troen i 
menneskehjerter, ved sin Hellige Ånd. 

Sannelig oppsiktsvekkende nyheter, der våre 
menneskelige tanker blir snudd opp/ned. Ingen kan 
komme til meg, uten at Faderen drar dem til meg.

Lar vi oss overbevise, eller vender du og jeg oss 
bort fra den levende Gud til en utrygg tilværelse. Det 
valget er det bare du og jeg selv som kan ta! Har så 
Gud overbevist oss, og ved Den Hellig ånd skapt 
troen i hjertet vårt, er det umåtelig viktig at vi gir troen 
vekstvilkår. 

Det hjelper aldri så mye om vi har fått troen i dåpsgave, 
dersom troen senere kveles og dør. Guds ord er 
åndelig nistemat, det lærer vi av de første kristne 
hvordan de holdt troen levende mellom seg. De samlet 
seg til regelmessige Gudstjenester, de bad sammen og 
de levde i et åpent fellesskap med hverandre, i kristi 
kjærlighet. Apostlenes lære, dvs. NT stod høyt i kurs og 
de brøt brødet sammen. 

Troen fikk vekstvilkår, dette er utfordringen vår, at 
Ånden ved evangeliet får skape og holde oss fast i den 
samme kristne troen. 

Hilsen Ola Prest
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Hvis du har sett at du trenger Jesus, kan du vite at 
han vil ta imot deg med åpne armer. Velkommen 
hjem! 

Gunnar Elstad 

Når vi begynner å søke Gud og får behov for å bli 
kristne, er det bare fordi Gud allerede har tatt initiativet 
og kalt oss til tro. «Ingen kan komme til meg uten at 
Faderen som har sendt meg, drar ham», sa Jesus (Joh 
6,44).

Når han kaller, kan vi trygt komme. Gud begynner ikke 
å dra oss eller kalle på oss, dersom han ikke mener 
alvor. «Den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke 
støte bort», sa Jesus (Joh 6,37). Det er tydelig tale.

Fra «utenfor» til «innenfor»
Det er et «innenfor» og et «utenfor» når det gjelder 
Guds rike. Vi kan nok tilegne oss mer og mer kristen 
kunnskap, få en større og større overbevisning, føle 
oss mer og mer tiltrukket av Jesus og lignende. Men 
vi blir ikke mer og mer kristne. Enten er vi frelst og 
gjenfødt, eller vi er det ikke.

En som er «utenfor» trenger med andre ord hjelp til å 
komme «innenfor».

Selvsagt kan dette skje på mange ulike måter. 
Hovedsaken er ikke hvordan det skjer, men at det 
skjer.

Her er én måte det kan skje på:

Når du er rimelig trygg på at du har opplevd et møte 
med Jesus, har blitt overbevist om at kristendommen 
er Sannheten, eller har innsett at du er en synder som 
trenger Guds tilgivelse, kan du:

1. Bekjenne dine synder.
Det vil si innrømme for Gud at du har vært din egen 
Herre i stedet for å ha han som Herre, at du har såret 
og skadet andre i stedet for å elske dem, og at du har 
brutt Guds bud i tanker, ord og gjerninger.

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss 
for all urett» (1 Joh 1,9).

2. Be Gud om tilgivelse og frelse.
Bibelen sier at vi blir frelst ved tro. Den troen som 
frelser oss, er ikke den skråsikre troen, men den troen 
som får oss til å komme til Gud og be om tilgivelse.

«Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres 
synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de 
er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull» (Jes 
1,18).

3. Be om at Jesus tar bolig i deg ved sin Hellige Ånd.
Det å være en kristen er ikke bare å ta seg sammen 
slik at en tenker som en kristen, snakker som en 
kristen og lever som en kristen. Det å bli en kristen er 
å bli et forvandlet menneske. «Den som ikke har Kirsti 
Ånd, hører ham ikke til» (Rom 8,9).»Ingen kan se Guds 
rike hvis han ikke blir født på ny» (Joh 3,3).

4. Be om at Jesus må bli Herre i livet.
Det vil si at du anerkjenner at han har rett til å 
bestemme over deg og lede deg.

Dersom du ikke er døpt fra før, trenger du også 
dåpsopplæring slik at du kan bli døpt.

Vi vil også anbefale at du forteller det til noen, gjerne 
en kristen venn eller noen andre du stoler på. Som 
kristne er vi kalt til å være i fellesskap med andre 
kristne.

Hentet fra sjelesorgogveiledning.no.

Sjelesorg
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«Jesus skal ha all ære - og det kommer jeg også til å si til kong Harald»
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– Jesus betyr alt! Uten Ham hadde ikke jeg kunne stått 
og tatt imot den medaljen fra kongen, sier en rørt og 
takknemlig Lise Karlsen.

Lørdag var det 25-årsjubileum for Evangeliekirken 
Østerbo ved Halden. Feiringen ble sendt direkte på TV 
og i sosiale medier. Men det «Evangeliesenterets mor», 
Lise Karlsen (78), ikke visste, var at statsforvalter i Oslo 
og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, hadde noe helt 
spesielt med seg i håndvesken.
– Jeg satt og fortalte Valgerd om barn og barnebarn, vi 
kjenner jo hverandre godt - og trodde hun kom i stedet 
for Kjell Magne Bondevik. For det var han som leste 
innvielsesordene da kirken åpnet første gang, forteller 
Lise Karlsen til Norge IDAG.

På oppdrag for kong Harald

Da statsforvalteren fikk ordet og mikrofonen, hadde 
hun selvfølgelig først en hilsen til jubilanten. Men hun 
kom raskt inn på at hun også var ute på oppdrag for 
hans majestet kong Harald.

For sitt arbeid med Evangeliesenteret, gjennom nesten 
40 år, tildeles Lise Karlsen kongens fortjenestmedalje, 
for en særlig fortjenstfull innsats i samfunnet, herunder 
en pionerinnsats «av særlig fortjenestenyttig natur».
I 1997 ble Ludvig Karlsen hedret med samme medalje, 
fra kong Harald.
– Denne medaljen burde du hatt samme dagen som 

Ludvig fikk den. Det er litt ironisk at det var mennene 
som ble trukket fram - og jeg vet at Ludvig ikke var en 
sånn fyr. Derfor er det en dobbel glede å kunne gi deg 
denne medaljen i dag. En påskjønnelse fra kongen, 
for ditt lange kall og samfunnsengasjement, sier 
statsforvalter Svarstad Haugland.

Kilde: Norge IDAG

Gratulerer med Kongens fortjeneste Gratulerer med Kongens fortjeneste 
medalje til Lise Karlsen utdelt på 25 års medalje til Lise Karlsen utdelt på 25 års 
jubiléet til Evangeliekirken Østerbo!jubiléet til Evangeliekirken Østerbo!

10    Det Hvite Bånds blad



Dette er ett av de best kjente versene i Bibelen, og det 
er med god grunn. Lykkelig er du som har kastet anker i 
dette verset. Det ankerfestet holder i alle stormer.

Et Guds barn opplever mange anklager i kristenlivet 
sitt. Ja, for mange blir deres mislykkede kristendom en 
byrde som de segner under. De ser godt hvordan de 
skulle ha vært som kristne. De har også kjempet for å 
bli helhjertede, glade og offervillige. Men det har aldri 
lykkes. ”Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig”. Ja, det 
bor mye ondt som ikke er til å få bukt med i det gamle 
mennesket. 
Har du tenkt på at Rom 8,1 er skrevet av en som har slitt 
seg til døde i denne kampen?

I kapitelet foran fører Paulus oss inn i kampen mellom 
det gamle og det nye mennesket. Det er rystende å lese 
det han skriver. Han har erfart at det onde ligger ham 
nærmest. Det gode som han vil, gjør han ikke. Tvert imot 

gjør han det onde som han ikke vil. I fortvilelse roper 
han: ”Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?” 
Du er altså ikke den første som har opplevd at kampen 
for å bli en vellykket kristen er håpløs. Men det er hjelp å 
finne i Ordet: ”Så er det da ingen fordømmelse for dem 
som er i Kristus Jesus.” Her fant Paulus hvile. Det samme 
har utallige kristne gjort. 
Det er mulig at andre kan fordømme deg. Men er du i 
Jesus, har du én som ikke gjør det. Han er Dommeren 
ved den aller høyestes rett. Han frikjenner deg. 

Guds frikjennelse har sin grunn i at han har dømt en 
annen i ditt sted. Han lot dommen ramme sin elskede 
Sønn. Etter å ha lagt alle syndene dine på skuldrene 
hans, gjorde han ham til en forbannelse. Det er ingen 
fordømmelse for deg. Du er fri i kraft av Jesus. Du er rik 
i din fattigdom. I og med ham har du alt. 

Av Hans Erik Nissen

Ingen fordømmelse
”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.” (Rom 8,1) 
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Gode råd til foreldre 
om alkohol og barn
Med barn følger det et stort ansvar, og mange spørsmål.  
Her finner du råd og filmer som hjelper deg som er forelder 
eller besteforelder å reflektere omkring eget alkoholbruk  
og hvordan dette kan påvirke barn i ulike aldre.

• 1 av 6 (16 %) barn og unge mellom 8 og 19 år har 
opplevd det ubehagelig når en eller flere av deres 
foreldre/foresatte har drukket alkohol.

• 18 % av de med foreldre/foresatte som drikker 
alkohol synes at deres foreldre generelt skulle 
drukket mindre alkohol.

Tall fra IPSOS-undersøkelsen «Barn og ungdom-
rapporten 2021

Graviditet

• Snakk med jordmor om hvordan alkohol kan påvirke 
fosterets utvikling.

• Vær bevisst på ditt forhold til alkohol resten av 
svangerskapet.

• Du kan si nei til alkohol, om 
andre mener noe annet. 
Det er dine valg som er 
avgjørende for barnet ditt 
fremover.

Hver dag uten alkohol i 
svangerskapet vil gi barnet en 
bedre start på livet. Fosteret får like høy promille som 
mor, og fosteret bryter ned alkohol saktere.

Spedbarn

• Vær forsiktig med å drikke alkohol om du ammer. Vi 
vet ikke hvor grensen går for skadelig påvirkning av 
barnet.

• Unngå å sove med barnet om du har drukket 
alkohol. Det kan være direkte farlig.

• Reflekter over alkoholbruket sammen med partneren 
din. Hva som forventes av hverandre? Hva som 
oppleves vanskelig? Hvilke forhold til alkohol og 
regler dere vil ha i familien fremover.

Inntak av alkohol kan påvirke evnen din til å forstå og 
håndtere spedbarnets signaler på en trygg og riktig 
måte.

Barn i barnehagealder

Unngå å drikke alkohol foran barn, spesielt hvis det 
ikke er andre som er edrue tilstede.
Prøv å skjerme barnet fra situasjonen og regulere 
barnets følelser, dersom du ser at barnet blir usikker 

eller utrygg på grunn av den voksne som er i påvirket 
tilstand.
Sørg for barnepass og barnevennlig sted å være hvis 
du planlegger en fest med voksne som skal drikke. 
Flere voksne kan spleise på barnepass hvis de skal 
feste sammen.

Voksne kan endre seg når de drikker alkohol: Gladere 
eller sintere enn vanlig. Yngre barn i barnehagealder 
forstår ikke grunnen til endringen, men kan fort føle seg 
utrygge og klarer ikke å regulere egne følelser.

Skolebarn

• Ikke la barna smake på alkohol. Trygge grenser 
starter i tidlig alder.

• Ta imot barnas spørsmål og gi ærlige svar. Gi 
inntrykk av at det er ok å spørre og snakke med deg 
om alkohol.

• Vent med alkohol eller begrens betydelig forbruk til 
barna har lagt seg. Vær tydelig med dine gjester på 
at du ønsker et barnevennlig selskap.

Skolebarn lærer fort. Drikkemønsteret barnet får som 
voksen kan minne mye om drikkevanene hjemmefra.

Tenåringer

• Avtal klare regler for deg og andre i familien i 
forhold til alkohol.

• Tenk over hvor og hvordan du oppbevarer alkohol 
hjemme.

• Vær en god rollemodell.

• Vær tilgjengelig.

• Snakk med andre foreldre. Alkohol bør ikke være et 
tabubelagt tema.

• Sett grenser med omsorg – da viser du at du er til å 
stole på.

Foreldre er den viktigste påvirkningsfaktoren når det 
kommer til barnets forhold til alkohol senere i tenårene. 
En god relasjon til foreldre skyver på debut og 
beskytter mot høyt konsum av alkohol.

Kilde: blaakors.no
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Samarbeidspartnere

DETTE ER VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE :

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og 
drikkeskikkene som et av de største 
samfunnsproblemer. Derfor arbeider 
denne organisasjonen iherdig for å 

vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 

RUSFRI

VERDEN
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I likhet med IOGT et sær tegn 
ved Det Hvite Bånd er at 
medlemmer i organisasjonen 
ikke bruker alkohol eller 
andre rusmidler. «Vi står på 
de svakes side» og viser at 
det går an å være lykkelig 
uten rus.

Vi jobber også for at flest mulig 
skal velge å ikke bruke alkohol, 
særlig i spesielle situasjoner – som 
når man er sammen med barn.

Det kan være mange grunner 
til at mennesker velger å ikke 
drikke alkohol. Noen har dårlige 
erfaringer enten selv eller i nær 
familie. For noen er det et poeng 
å ikke gjøre som alle andre. 
For flere er det et spørsmål om 
solidaritet med mennesker som har 
problemer. 

For DHB er det viktig at det skal 
være akseptert å ikke drikke. 
Ingen skal møte drikkepress. Det 
finnes betydelig sosial støtte for å 
drikke alkohol, og ofte finnes det få 
som drar i motsatt retning. Mange 
drikker mer enn det de egentlig 
ønsker. For mennesker som har 
hatt problemer med alkohol kan 
det avogtil være vanskelig å finne 
miljøer hvor man ikke skiller seg ut 

hvis man ikke drikker. Innvandrere 
sier at religion ikke aksepteres 
som en god nok grunn til å ikke 
drikke.

Alkohol hører med i mange sosiale 
sammenhenger. Normen rundt 
alkohol er at dette er naturlig, og 
det blir sjeldent stilt spørsmål om 
hvorfor det er slik. Konsekvensene 
blir færre egne valg og et høyere 
forbruk

Å velge å ikke drikke alkohol kan 
være et utfordrende valg. Det 
trengs at noen bryter normene 
rundt bruk av alkohol. 
DHB vil bidra til at flere setter 
spørsmålstegn ved rollen alkohol 
har i vår kultur, og gjøre det 
enklere å ta alkoholfrie valg. Jo 
flere som ikke bruker rusmidler jo 
sterkere kan normen om hva som 
oppfattes som «normal» bruk bli 
utfordret, og jo sterkere blir også 
aksepten og muligheten for å 
begrense tilgjengeligheten.

Vi velger å stå som et godt 
eksempel for de som ikke mestrer 
fristelsen av alkohol og andre 
rusmidler og viser at du går an å 
nytte selskapelig sammenkomst 
uten å alkohol.

Kilde: iogt.no

Samarbeidspartnere

DETTE ER VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE :

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og 
drikkeskikkene som et av de største 
samfunnsproblemer. Derfor arbeider 
denne organisasjonen iherdig for å 

vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 

RUSFRI

VERDEN

 

Stoff / stoffgrupper 
kjemisk navn, aktiv substans Beskrivelse Historikk Produksjon / 

foredling 
Utbredelse / 
distribusjon Generell virkning Korttidsvirkning Langtidsvirkning Lovmessig 
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ALKOHOL En klar, lettflytende væske. Alkohol (etanol) har vært brukt som rusmiddel i Alkohol fremstilles ved at gjærsopp under Alkoholholdige produkter er utbredt over hele verden i Alkohol er et rusmiddel som demper aktiviteten i deler av hjernen. Alkoholrus gir endret stemningsleie, redusert Restriksjoner på 
utvikling hos kroniske alkoholbrukere, som medfører abstinenssymptomer. 

Etanol Sprit, brennvin, likør, Omsettes som sprit (96%), uminnelige tider av nær sagt alle folkeslag. spesielle betingelser spalter karbohydrater form av øl, vin, brennevin eller ren sprit. Det er også stor Dette gir symptomer som hevet stemningsleie, redusert konsen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne omsetning og bruk.
Langvarig alkoholbruk kan føre til depresjoner og psykoseliknende tilstander 

vin, øl, rusbrus, cider brennvin/likør (2260%), Alkohol er i dag det rusmiddelet i verden som har (vanligvis sukker) til etanol og karbondioksid. utbredelse og bruk av alkohol som industrikjemikalium. trasjonsevne, sløvet kritisk sans og økt impulsivitet / aggres samt kritikkløshet. Alkoholrusen vil i tillegg gi 
og øker risikoen for skader i de fleste organer. Hjernen og sentralnervehetvin (1621%), vin (816%), størst utbredelse, og det som uten sammenlikning Gjærsoppen dør ved en alkoholkonsentrasjon I Norge blir import, produksjon og omsetning av alkohol sivitet. Virkningen av alkohol endrer seg ut fra alkoholkonsen stimulerende, så vel som dempende, symptomer. 
systemet, lever, hjerte, bukspyttkjertel, samt hormonproduserende organer øl og cider (07%) eller volder størst skade. på ca. 15 vektprosent. Skal man fremstille holdige produkter regulert og kontrollert gjennom alders trasjonen i blodet. Det er store individuelle forskjeller. Opp mot I noen sjeldne tilfeller kan alkohol også gi psykose
synes å være spesielt utsatt. Det er også økt risiko for utvikling av kreft, rusbrus (ca 4%). mer konsentrert alkohol, må alkoholen opp grenser, skjenkebevillinger og det statlige Vinmonopolet. 0,5 promille føler man seg oftest lett påvirket. Mellom 1 og 2 lignende symptomer. Alkoholrus medfører økt 
forstyrrelser i produksjonen av blodlegemer og infeksjonssykdommer. konsentreres ved destillasjon. Forskjellige promille får de fleste koordinasjonsproblemer og blir trøtte og ulykkesrisiko. Aggressiv atferd og vold ses ofte 
Risikoen for livsvarige alkoholfremkalte fosterskader (FAS/FASD) øker med lagrings og foredlingsmetoder kan brukes sløve. Ved ca 1,5 promille får man ofte store problemer med under alkoholpåvirkning. Inntak av store doser 
mengden mor drikker i graviditeten. Mors alkoholinntak i svangerskapet for å gi et bedre produkt. hukommelsen og i ettertid vanskeligheter med å huske det som alkohol kan være dødelig. Virkninger av alkohol 
kan forårsake bl.a. lære og konsentrasjonsvansker hos barnet, og det kan skjedde mens man var beruset. Ved svært høy promille kan puste forsterkes av alle andre rusmidler og medikamenter 
ikke oppgis en sikker nedre inntaksgrense. Derfor anbefales totalavhold senteret i hjernen lammes. Promille over 3 kan være dødelig. som påvirker sentralnervesystemet. 
gjennom hele svangerskapet. 

Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Man ser en klar toleranse

 GHB OG LIKNENDE Illegalt GHB foreligger som regel i GHB ble første gang fremstilt i 1960, og ble Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i GHB er relativt lite utbredt, men årlig forekommer GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkoholens. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme GHB er fra 2000 regulert 

GHB (Gammahydroksybutyrat) Xyrem væskeform. Xyrem er tabletter. opprinnelig brukt som narkosemiddel. kroppen i små mengder, som en signalsubstans akutte tilfeller av forgiftning i ungdomsmiljøer. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs som narkotikum i Norge.

GBL (Gammabutyrolaktat) GBL og 1,4 butandiol er forstadier På grunn av uforutsigbare effekter ble GHB i hjernen. Et legemiddel med virkestoffet GHB I spesielle tilfeller av sovesyke kan et legemiddel som Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 minutter. Inntak av GHB minutter. Inntak av GHB kan også føre til svimmel virkninger. En person som jevnlig har brukt høye doser over lengre tid, 
1,4 Butandiol som kan omdannes til GHB i etter hvert erstattet av mer egnede medikamenter. kan forskrives ved sovesyke. GHB kan fore inneholder GHB forskrives av lege. For øvrig foregår kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, het, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kan få abstinenssymptomer når han eller hun slutter å bruke stoffet. 

kroppen etter inntak. GHB kan brukes ved sovesyke, som søvnfremkallende komme som en fargeløs, luktfri væske med salt omsetning av GHB i Norge illegalt. forvirring, kritikkløshet og trøtthet. Det kan inntre vrangfore kritikkløshet og tretthet. Dødsfall er rapportert ved 
medikament og mot alkoholabstinens. Bruken av GHB smak, men finnes også som pulver og i kapsler. stillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. bruk av GHB og skyldes ofte pustestans. Det er liten 
til rusformål er av relativt ny dato, og ble først kjent Løsninger som selges under betegnelsen GHB Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB forskjell mellom doser som gir rus og doser som 
tidlig på 1990tallet. kan (i tillegg) inneholde GBL og 1,4butandiol. inntak, er at de bråvåkner. GHB er svært farlig, fordi det er liten fører til bevisstløshet og død. 

forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisst
løshet og død. 

 BENZODIAZEPINER OG Legemidler. Foreligger som Benzodiazepinene er den stoffgruppen som har størst Benzodiazepiner er fellesbetegnelsen på en Benzodiazepinene har fått en betydelig utbredelse over hele Benzodiazepiner er legemidler som har dempende virkninger Benzodiazepiner har angstdempende, krampe Risikoen for å utvikle avhengighet er omdiskutert, men antakelig relativt Internasjonalt regulert 
 LIKNENDE STOFFER tabletter, kaplser eller løsninger. utbredelse som beroligende og søvnfremkallende gruppe legemidler som er syntetisk fremstilt. verden. De er blitt et vanlig hjelpemiddel ved blant annet på sentralnervesystemet. Benzodiazepiner brukes som angst stillende, beroligende og søvnfremkallende høy. Langvarig benzodiazepinbruk, særlig i store doser, kan føre til noe som narkotika. Medisinsk 

medikamenter. Benzodiazepiner kom på markedet De foreligger ofte i tablettform, men kan behandling av nervøse lidelser og søvnproblemer. I Norge er dempende, beroligende, muskelavslappende, krampestillende virkninger. Høye doser kan medføre rus. toleranseutvikling og abstinenssymptomer når benzodiazepinene forsvinner bruk underlagt regulering. Diazepam Valium, Vival, Stesolid 
Oxazepam Sobril, Alopam rundt 1960, som en erstatning for barbituratene. også tas intravenøst, som stikkpiller eller det i dag registrert et titalls forskjellige benzodiazepiner og eller søvnfremkallende medikamenter. Det er utbredt medisinsk En slik rus innebærer endret stemningsleie, ut av kroppen. Ved bruk av benzodiazepiner med lang virkningstid kan Reseptbelagt i utleverings
Flunitrazepam Flunipam Det finnes flere titalls ulike legemidler innenfor som mikstur. liknende legemidler. De er underlagt strenge restriksjoner bruk, men også misbruk, av disse stoffene. Virkninger av benzo redusert hukommelse, konsentrasjons og det gå mange dager før abstinenssymptomene opptrer. Benzodiazepiner gruppe A og B.
Klonazepam Rivotril gruppen benzodiazepiner. med hensyn til forskriving og salg (lege/resept/apotek). diazepiner kan oppheves av motgift (benzodiazepinantagonister). innlæringsevne samt kritikkløshet. I tillegg er ikke veldig giftige i seg selv, men dersom flere benzodiazepiner brukes 
Nitrazepam Mogadon, Apodorm I tillegg foregår det illegal omsetning av disse stoffene i Dersom benzodiazepiner kombineres med andre dempende vil benzodiazepinrus virke dempende. samtidig, eller i kombinasjon med alkohol og andre dempende rusmidler, 
Zoplikon Imovane betydelig omfang. stoffer, f.eks. alkohol eller opiater, øker sannsynligheten for Overdosedødsfall er relativt sjeldne dersom øker faren for forgiftning betydelig. 
Zolpidem Stilnoct alvorlige forgiftninger og død betraktelig. benzodiazepin er inntatt uten kombinasjon 
Midazolam Dormicum med andre stoffer. Benzodiazepiner og alkohol 
Alprazolam Xanor har gjensidig rusforsterkende effekt. 

 LØSEMIDLER OG GASSER Tykt eller tyntflytende væsker eller Inhalering av gasser for å oppnå rus har vært kjent Løsemidler som brukes til sniffing, fremstilles De fleste stoffer som er anvendelige for sniffing, inngår Utover rusvirkningene (som likner alkoholrus) har sniffestoffer Rusen gir endret stemningsleie, redusert Det kan utvikles toleranse ved langtidsbruk, og det kan oppstå abstinens Restriksjoner på 

Alifatiske Aerosoler / spraygasser, løsninger. Ofte med sterk lukt. siden begynnelsen av 1800tallet. Noen gasser, som vanligvis industrielt til tekniske formål og i vårt daglige liv i en eller annen sammenheng. Mange i hovedsak dempende virkninger. Sniffing kan dessuten lede til hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne reaksjoner når bruken opphører. Langvarig løsemiddelbruk antas å kunne omsetning og bruk 
hydrokarboner bensin, maling, lakk, eter, har også blitt brukt som narkosemiddel. leveres i større eller mindre enheter, alt etter av disse stoffene anses som helsefarlige og er underlagt irritasjon av slimhinner og luftveier. Svekket hukommelse og samt kritikkløshet. Rusen kan inneholde så vel gi hjerneskader, samt varige lever og nyreskader. Skader på beinmargen av noen av stoffene. 

tynnere, lakk og Sniffing av gasser og løsemidler er et rusmiddel den legale anvendelse. De mest vanlige er kontroll. Produktene er mangeartede, og bruk og omset innlæring, samt kritikkløshet er typiske symptomer. Misbrukere dempende som stimulerende symptomer. I noen med redusert produksjon av blodlegemer er også observert. 
Toluen malingsfjernere, lim, problem i flere land på grunn av industriens løsemidler for lakk og maling, lim, bensin, ning er underlagt restriksjoner. Noen selges helt fritt, beskriver oppstemthet, ørhet, manglende hemninger og forvir tilfelle, særlig etter høye doser, kan psykoselignende 

rensevæsker, løsemidler utstrakte bruk av løsemidler. rensevæsker og diverse spraymidler. mens andre krever rekvisisjon og godkjennelse fra ring i kombinasjon med en beroligende effekt. Sniffeprosessen syptomer være til stede. Voldshandlinger under 
Karbontraklorid og kontrollerende myndighet. Det er forholdsvis liten er ledsaget av betydelig risiko for forgiftning og død, både som snifferus kan forekomme. Risikoen for dødsfall ved 
trikloretylen illegal omsetning av sniffestoffer. følge av stoffenes direkte virkninger og surstoffmangel. overdose er uforutsigbar. 

s
OPIATER (OPIOIDER) Opiumsvalmuen har røde, hvite Opiumsvalmuen stammer trolig fra Midtøsten, Opiumsvalmuen vokser vilt under visse klima Opiumsvalmuer dyrkes i Midtøsten og Asia. Afghanistan står Felles for opioider er at de har dempende virkning. Opioider Opioider har smertestillende og hostestillende Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er utpreget toleranse Internasjonalt regulert som 

aturlige opiater: Dolcontin, MorfinSkopolamin, eller fiolette kronblader og grønne og har vært kjent i årtusener. Opium ble brukt som tiske betingelser. Opium er plantesaften fra den for den største produksjonen av heroin til det europeiske selges som smertestillende og hostedempende legemidler, og virkninger. Opioidrus gir endret stemningsleie, re utvikling ved langtidsbruk av opioider. Toleranseutvikling medfører narkotika. Medisinsk bruk 
orfin, kodein, Paralgin forte/major/minor/ eller lysebrune (tørkede) frøkapsler. legemiddel, rusmiddel og i religiøse sammenhenger. avblomstrede frøkapselen. Morfin kan utvinnes markedet. Smuglingen skjer via innarbeidede ruter, men kan brukes i legemiddelassistert behandling. Den smertestillende dusert hukommelse, konsentrasjons og innlærings abstinenssymptomer når opioidene forsvinner ut av kroppen. underlagt restriksjoner. 

ydromorfon, Pinex Forte/major, Palladon, Råopium er brune /sorte klumper På 1800tallet ble morfin isolert fra opium. I 1874 fra opium med et løsemiddel. Heroin fremstilles variere. Heroin er blitt mer tilgjengelig også i Norge, selv virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke evne samt kritikkløshet. Det forekommer dempende Disse kan være meget ubehagelige. Barn født av opioidmisbrukende Heroin: Ingen kjent legal 
ksykodon OxyContin/OxyNorm 

eller pulver. Herionbase og heroin fremstilte man heroin med morfin som råstoff. syntetisk med morfin som råstoff. Illegal heroin om bruken har avtatt noe på 2000tallet. All omsetning av smerter. Hvis man ikke har smerter i utgangspunktet, vil stoffene symptomer i varierende grad. Risikoen for overdose mødre vil ha abstinens ved fødselen. anvendelse. Metadon/ 
alvsyntetiske Heroin klorid er hvitt, grått eller brunaktig De syntetiske opioidene, som metadon, ble fremstilt har ofte en spesiell konsistens, farge og lukt på heroin foregår illegalt. Enkelte andre opioider til medisinsk først og fremst gi en følelse av rus og velvære. Videre kan virk ved lammelse av pustesenteret synes å være buprenorfin: Legal anvenpiater 

pulver eller klumper. i forsøk på å finne erstatningsstoffer for morfin. grunn av forurensninger. bruk omsettes fra apotek. Erstatningsstoffene metadon og ninger som nedsatt evne til selvkritikk, likegladhet og følelse av meget høy. Risikoen for forgiftning øker kraftig delse i legemiddelassistert 
yntetiske opioider: Ketorax, Ketogan, Petidin, De syntetiske opioidene er hvitt Landsomfattende legemiddelassistert rehabilitering De syntetiske opioidene er stoffer som buprenorfin (Subutex) brukes i legemiddelassistert rehabili virkelighetsflukt være mer eller mindre framtredende. Noen blir ved samtidig alkoholbruk eller bruk av andre rehabilitering (LAR). 
etobemidon, Actiq, Durogesic, Matrifen, pulver som foreligger i medisinske for opioidavhengige startet i Norge i 1998. fremstilles til medisinsk bruk, f. eks. metadon tering av opioidavhengige i Norge. mer rastløse, men andre blir trøtte. Kvalme, vannlatingsbesvær, dempende stoffer. Andre: Reseptbelagt i 
etidin, fentanyl, Aporex, Norspan, Subutex, 

preparater som pulver, tabletter, og buprenorfin. forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. Pupillene blir små. gruppe A og B.extropropoxyfen, Temgesic, Metadon, 
uprenorfi n, Nobligan, Tramagetic kapsler eller løsninger. Virkninger av opioider kan oppheves av motgift (opioidantagonister). 
etadon, tramadol 
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enteret i hjernen (det mesolimbiske 
området). Rusen kan vare fra få minutter 
il flere timer. Alle rusmidler har noen 
ellestrekk når det gjelder virkninger 
ike etter inntak: 

• Eufori / følelse av velvære 

• Svekket konsentrasjon 

• Nedsatt hukommelse og innlæring 

• Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet 

• Feilkontrollen svekkes. Feilkontroll 
er en hjernefunksjon som påser at 
det er samsvar mellom det man har 
tenkt å gjøre og det man faktisk gjør, 
samt evt. besørger oppretting av de 
feil som allerede er begått. 

• Kritisk sans svekkes. Rusmidler 
hemmer signaler fra pannelappen om 
å ta hensyn til den kritiske sansen. 
Den akutte virkningen av et 
rusmiddel innebærer dermed at den 
kritiske sansen nedsettes. 

I tillegg vil de enkelte rusmidlene 
ha spesifikke virkninger knyttet til 
virkestoffet det inneholder (se tabellen), 
som for eksempel sløvhet ved bruk 
av dempende stoffer som alkohol 
eller sovemidler, økt sentralnervøs 
og motorisk aktivitet ved bruk av 
stimulerende stoffer som amfetamin, 
eller hallusinasjoner ved bruk av 
hallusinogene stoffer som LSD. 

Virkninger av rusmidler 
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 CANNABIS (CANNABIS SATIVA) Planten har en frisk grønn farge. Cannabisplanten har vært kjent i Asia i årtusener, og Cannabisplanten vokser vilt under spesielle Cannabis i form av hasj er det mest vanlige illegale Cannabis virker både dempende og svakt hallusinerende. Cannabisrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert 

Tetrahydrocannabinol Marihuana Bladene er smale og sagtakkede. ble brukt i religiøse og medisinske sammenhenger. klimatiske forhold. Den kan også dyrkes andre rusmiddelet i Norge. Andelen i befolkningen som har Rusen kan gjøre at brukeren opplever seg selv som mer åpen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne stede. Toleranseutvikling er begrenset, men kan forekomme. Virkningene som narkotika gjennom 
(THC) Hasj Marihuana: Tørket stengel, blader Planten kom til Europa i forbindelse med produksjon steder. Det aktive virkestoffet (hovedsakelig prøvd hasj en eller flere ganger, har økt betydelig i løpet og sosial, men svekker også den kritiske sansen, og brukeren samt kritikkløshet. I tillegg vil det forekomme av cannabis i sentralnervesystemet kan henge igjen i lang tid etter siste FNs konvensjon av 1961. 

(Cannabisharpiks/) og frø. Hasj: Pressede klumper/ av fiber (hamp). Først på 1800tallet ble bruken som tetrahydrocannabinol) finnes i alle plantedeler av de siste 1015 årene. Stoffet smugles hovedsakelig til kan ofte oppføre seg ”fjollete”. Etter inntak får brukeren som symptomer på demping av sentralnervesystemet, gangs bruk. Langvarig cannabisbruk øker risikoen for depresjoner og Kan søkes om medisinsk 
Cannabisolje) plater med varierende konsistens rusmiddel mer kjent. I Norge ble cannabisprodukt bortsett fra frøene og roten. Marihuana: Tørket Norge fra Marokko, via Spania og Italia. Det kan søkes oftest økt puls, røde øyne, tørr munn, samt økt matlyst. samt mulighet for psykoselignende symptomer. psykoser, samt lærevansker. Det er registrert forstyrrelser i normal hormon bruk på registreringsfritak 

og farge. Cannabisolje: Sort/grønn ene – og da særlig hasj – utbredt fra slutten av blad, stengel og blomstermateriale. Hasj: om å forskrive cannabis til medisinsk bruk ved enkelte Fortsetter man å røyke, vil virkningen vedvare. Rusen kan også Angst og panikkreaksjoner kan være hyppige, produksjon. Det er også risiko for skader på fosteret hvis gravide bruker i Norge.
brun, tyktflytende væske. 1960årene. Videreforedlet marihuana hvor en del fibermat sykdomstilstander. føre til svimmelhet og trøtthet, samt forstyrret korttidsminne og særlig hos førstegangsbrukere. cannabis. 

eriale er fjernet ved hjelp av varme/løsemidler/ tidsoppfatning. Når koordinasjon, konsentrasjon, reaksjonsevne 
mekaniske teknikker. Cannabisolje: Løsemid og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennom
delekstrakt av marihuana aller hasj hvor tenkte handlinger eller ulykker. 
plantesaften er isolert fra alt fibermaterialet. 

 HALLUSINOGENER LSD er pulver som løses i væske De naturlige hallusinogenene og deres virkning har Naturlige: Plantene vokser fritt i naturen. Psilocybin finnes i viltvoksende norske sopper, særlig i spiss De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet Rus ved bruk av LSD og andre hallusinogener Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert som 

eskalin Peyotekaktus og dryppes på en bærer (papir, vært kjent i årtusener. Planter som inneholder slike I enkelte tilfeller foretas kontrollert dyrking. fleinsopp. Denne er utbredt over nesten hele landet. Soppen og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. gir endret stemningsleie, redusert hukommelse, stede. Toleranseutvikling er ikke særlig markert. Det kan være økt risiko for narkotika, men med noen 
silocybin og psilocin Spiss fleinsopp tablett e.l.) stoffer, ble brukt i høytider og religiøse seremonier. Plantene inntas direkte, eller virkestoffene kan plukkes til eget bruk, omsetning er begrenset. Andre natur Rusvirkningene av hallusinogener kan være skremmende. konsentrasjons og innlæringsevne samt kritikk depresjoner, psykose, atferds eller personlighetsforstyrrelser etter gjentatt unntak. Ingen legal anven
ysergsyredietylamid LSD De øvrige: Pulver, klumper, I enkelte miljøer har stoffene hatt en viss popularitet trekkes ut i ekstrakter. Stoffene kan også lige hallusinogener har liten utbredelse i Norge. De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store løshet. Det vil i varierende grad foreligge sentral bruk av stoffene. delse i Norge. LSD ble total
ensyklidin PCP tabletter, kapsler, drypp på papir. siden 1950 og 1960tallet. LSD ble fremstilt ved en fremstilles syntetisk. Syntetiske: Fremstilles av Internasjonalt er det en betydelig internetthandel, til dels pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig stimulerende og psykoselignende symptomer. forbudt ved FNs Psykotrop

Ketamin Peyotekaktus er en kaktus tilfeldighet i 1938 og ble relativt utbredt i psykiatrien naturlig råstoff (f.eks. ergotamin) eller syntetiske lovlig, med sopper, planter, ekstrakter og frø. Syntetiske koordinasjon, svekket muskelkraft og skjelving. Brukere Forekomsten av hallusinasjoner, illusjoner og konvensjon i 1971.
med knappliknende utvekster. for å avdekke pasientenes underbevissthet. kjemikalier. Produksjonen krever omfattende hallusinogener produseres særlig i USA, Nederland og kan ikke skille mellom virkninger av spiss fleinsopp og et forvrengt virkelighetsbilde kan gjøre rusen 
Spiss fleinsopp er en sopp med I 1950årene ble LSD brukt i medisinen til behandling kunnskaper og utstyr. Stoffene foreligger som Storbritannia. Bruk og utbredelse er begrenset i Norge. LSD hvis de ikke på forhånd vet hva de inntar. særlig risikabel med hensyn til ulykker og volds
klokkeformet, gråbrun hatt. av alkoholisme, narkotikaavhengighet og nevroser. hvitt pulver (kapsler/tabletter), men noen er så Omsetningen i Norge foregår hovedsakelig illegalt, men nye handlinger rettet mot omgivelsene og mot den 

Hippiekulturen medførte popularisering av LSD og sterke at de må fordeles på en bærer (tablett, kjemiske sammensetninger dukker stadig opp, stoffer som som er under påvirkning. 
liknende hallusinogener. papir, plast e.l.) ennå ikke er regulert internasjonalt. 
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 AMFETAMIN OG Syntetisk stoff i pulverform. Syntetiske stoffer som vanligvis foreligger som Amfetamin er, nest etter hasj, det mest vanlig illegale Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer. Rus av sentralstimulerende stoffer gir endret Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er en viss toleranseutvikling Internasjonalt regulert som 
Amfetamin ble fremstilt i 1887 og tatt i medisinsk bruk 

 AMFETAMINLIKNENDE STOFFER Gult, brunt, rosa eller hvitt. vannløslige salter (pulver). Kan fremstilles på narkotikum i Norge. Beslagene av metamfetamin har økt på Det er vanskelig å skille virkningene av disse stoffene fra hver stemningsleie, redusert hukommelse, konsentra ved kronisk bruk. Langvarig bruk kan medføre depresjoner og psykotiske narkotika. En viss legal i 1927, blant annet til behandling av astma og som 
Lukter ofte av løsemiddel. flere måter. Den vanligste metoden er å koke 2000tallet, noe som tyder på større bruk av dette stoffet. andre. Amfetamin og metamfetamin virker oppkvikkende og sjons og innlæringsevne samt kritikkløshet. tilstander. medisinsk anvendelse. Amfetamin Amfetamin, Dexedrine slankemiddel. Det ble oppdaget at amfetamin også 

Metamfetamin Metamfetamin, ”Ice” Medisinske preparater i sammen to væsker. Produktene bærer ofte preg På 1990tallet økte bruk av ecstasy i noen ungdomsmiljøer, undertrykker sultfølelse og søvnbehov. Inntak av disse stoffene Utover dette vil det foreligge sentralstimulerende Norge: Reseptbelagt i ga en psykisk oppkvikkende virkning og undertrykte 
Metylfenidat Ritalin, Concerta, Equasym tabletter eller kapsler. av illegal fremstilling. Urenheter gir spesiell men synes å ha blitt mindre populært de senere år. kan, særlig i store doser, føre til kvalme, kramper, økning av symptomer. Risikoen for livstruende overdose utleveringsgruppe A. søvnbehovet. MDMA og MDA ble første gang framstilt 
MDMA, MDA Ecstasy ”Ice” (metamfetaminklorid) konsistens, farge og lukt. Det foregår også Amfetamin og metamfetamin som smugles til Norge, kroppstemperaturen, uro og opphisselse. Stoffene øker hjerte effekter er uforutsigbar. Utlandet: Ofte reseptfritt, i 1914 av den farmasøytiske industrien i Tyskland, men 

kan minne om isklumper. ble aldri tatt i bruk terapeutisk. I 1950 årene ble stoffet lovlig produksjon til medisinske formål. framstilles ofte i illegale laboratorier i Litauen, Nederland aksjon og blodtrykk, og de kan selv i lave doser føre til livs finnes som slankemidler.
utprøvd av den amerikanske hæren i et program for og Polen. Amfetamin til medisinsk bruk er underlagt strenge truende forstyrrelser i hjerterytme eller farlige indre blødninger, 
kjemisk krigføring. MDMA var nesten ukjent som rus restriksjoner i Norge. Nederland og Polen er sentrale land f.eks. hjerneblødning. Ecstasy kan klassifiseres som både stimule
middel før 1980, men fikk fra tidlig i 1990 årene under for framstilling av ecstasy som smugles til Norge. rende og hallusinogent. Rusen kan ligne den som framkalles av 
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slangnavnet ecstasy betydelig popularitet, i ravemiljøer amfetamin, men kan også ha likhetstrekk med LSD. 
og på ”houseparties”, i noen grad også i Norge. 

 KOKAIN Kokabusken er ca. 1,5 m høy Kokabusken har vært dyrket i årtusener i SørAmerika. Kokain utvinnes fra kokablader ved bruk av Kokainbruken har vært økende de siste årene i mange Kokain er et sentralstimulerende middel som gir en intens, Kokainrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Toleranseutvikling ved langvarig Internasjonalt regulert 
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Kokablader Kokain med gulhvite blomster. Bladene Bladene ble brukt i det daglige liv og i forbindelse med løsemidler. Prosessen går via kokapasta og europeiske land, også i Norge. Mest utbredt blant unge men kortvarig rus med følelse av å være ovenpå og ha økt hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne kokainbruk er begrenset. Langvarig kokainbruk kan ledsages av depresjoner som narkotikum. 
Kokapasta er grønne og avlange. Kokapasta høytider og religiøse formål. I 1850årene ble virke kokainbase til kokainklorid, som er et vann voksne, men andelen kokainbrukere i Norge er likevel få energi. Sult og søvnbehov undertrykkes. Pupillene utvider seg. samt kritikkløshet. I tillegg vil kokain lede til og psykotiske tilstander. Det er observert skader i neseslimhinner ved Kokablader anvendes legalt 
Kokainklorid er en gråbrun masse med lukt av stoffet kokain isolert fra bladene, og det ble tilsatt i løselig pulver. Crack er kokainbase. sammenlignet med cannabis. Det aller meste av kokainet Atferden kan bli bisarr og voldelig. De kroppslige virkningene sentralstimulerende symptomer. Risikoen for langvarig sniffing. Hos gravide kokainmisbrukere er det økt frekvens av i noen land i SørAmerika. 
Kokainbase Freebase, ”Crack” løsemidler. Kokainklorid er et hvitt vin og andre drikker (deriblant Coca Cola). Sniffing av Ved oppvarming går crack over til en gass, kommer fra produksjonslandene Colombia, Peru og Bolivia. kan være livstruende med høy puls, høyt blodtrykk, hjerte livstruende overdoseeffekter er uforutsigbar. spontanaborter, for tidlige fødsler og dødfødsler. Ellers liten legal anvendelse. 

eller lysegult pulver. Kokainbase er kokain begynte rundt 1900. Bruken økte, og i 1914 ble som kan inhaleres. Kokain kan også fremstilles Spania og Portugal er de mest brukte transitthavnene til rytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper Ingen legal anvendelse i 
et hvitt pulver. Crack er kokainbase kokain klassifisert som narkotikum i USA. I dag brukes syntetisk. markeder i Europa. En rute via VestAfrika står også for mye og økt kroppstemperatur kan oppstå. Norge.
i form av gulgrå, posøse klumper. kokain i enkelte tilfeller som bedøvelsesmiddel ved av trafikken. Omsetning av kokain foregår illegalt. 

ørenesehalsoperasjoner, men har ellers ingen medi
sinske bruksområder. Illegal bruk av kokain har økt i 
USA siden 1980årene og i Europa siden 1990årene. 

 KHAT Khat er unge skudd med friske Khat har vært kjent i ØstAfrika og i Midtøsten langt I dag dyrkes khat først og fremst i Jemen og Tygging av khatblader er utbredt i ØstAfrika og den sørlige Khat inneholder amfetaminliknende stoffer, og virkningene av Khatrus gir endret stemningsleie, redusert Det er vanskelig å bedømme risikoen for å utvikle avhengighet. Virkestoffene er inter

Cathinon Khat blader fra planten Catha edulis. tilbake i historien. Khatbladene ble og blir fortsatt ØstAfrika. Det er bladene fra khatplanten som delen av den arabiske halvøy. Khat er en viktig handelsvare khat kan sammenliknes med virkningene av amfetamin. Inntak hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne Toleranse for rusvirkningen kan utvikles, men synes ikke å være utpreget. nasjonalt regulert som 
Cathin brukt vesentlig som rekreasjons og nytelsesmiddel inneholder de rusgivende stoffene. Bladene må for mange av disse landene. I Norge brukes khat i noen av khat gir en følelse av velvære, mild oppstemthet, økt våken samt kritikkløshet. Det er holdepunkter for at langvarig khatbruk kan medføre forskjellige narkotika, og planten er 
Pseudoefedrin i land der planten dyrkes. I senere tid har man sett være ferske for å gi rusvirkning. innvandremiljøer med tilknytning til landene der planten het / energi. Det kan oppstå vrangforestillinger, og tyggere kan Khatrus vil også være preget av stimulerende typer psykoser. Det diskuteres også i fagmiljøene om langvarig khatbruk regulert som narkotikum 

økende bruk i noen innvandrermiljøer i Europa. dyrkes, og bruken synes å være økende. All omsetning i lett provoseres til sinne eller latterutbrudd. I noen tilfeller kan symptomer og ligner på amfetaminrus. disponerer for utvikling av mer permanent sinnssykdom. Langvarig bruk i Norge.
I Norge har khat vært et anvendt rusmiddel siden Norge foregår illegalt. khat utløse akutte psykoser, mani, hyperaktivitet, paranoide fører ofte til betennelse i tannkjøtt, munnhule, spiserør og magesekk. 
ca. 1990, men bruken er stort sett begrenset til tanker og aggressivitet. Inntak av khat kan føre til økt kropps
miljøer med tilknytning til dyrkingslandene. temperatur, økt hjerteaksjon og stigning av blodtrykket. 

Dette er syntetiske stoffer vesentlig fra det 20. århundre. 
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 DOPING Vanligvis legemidler. Foreligger Dopingmidler kan være ulike stoffer med totalt Stoffer som defineres som dopingmidler De hormonelle dopingmidlene har en begrenset legal Ut over de eventuelle virkningene på yteevnen, kan doping Rus ved inntak av dopingmidler vil bare forekomme Langtidsbruk av anabole steroider i store doser kan gi kraftige forstyrrelser Noen er internasjonalt 

Stimulerende stoffer Amfetamin som pulver, tabletter, kapsler forskjellig virkning. Dagens dopingmidler har kan både være legalt og illegalt fremstilt. anvendelse som legemidler. Forskriving og salg er da midlene gjerne ha flere andre effekter, alt avhengig av hvilken hvis stoffet også er et rusmiddel. Det har vært i hormonbalansen med blant annet utvikling av maskuline trekk hos regulert som narkotika. 
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Anabole steroider Metandienon, eller injeksjonsløsninger i liten sammenheng med narkotika / rusmidler. De hormonelle dopingpreparatene er ofte i underlagt visse restriksjoner. Den illegale bruken har type middel eller medikament det dreier seg om. hevdet, men det er foreløpig ikke dokumentert, kvinner og forstyrrelser i egenproduksjon av mannlige kjønnshormoner En del er underlagt 
Kjønnshormoner Stanozolol ampuller eller hetteglass. De klassiske dopingmidlene er de sentralstimulerende utgangspunktet fremstilt til medisinsk bruk. økt på 2000tallet. Hormonelle dopingmidler omsettes at inntak av anabole steroider kan medføre en hos menn. Personlighetsforandring og aggressivitet er beskrevet. Det er regulering som 

Metenolon narkotiske stoffene som ble tatt i bruk under og etter I de senere år har man også fått en omfattende og brukes gjerne i lukkede idrettsmiljøer. form for rus. også rapportert økt kreftrisiko hos storbrukere av anabole steroider. medisinske preparater. 
Testosteron 2. verdenskrig. illegal produksjon. Dopingmidler kan foreligge Idrettsorganisasjonene 

Betablokkere/ som tabletter, kapsler eller injeksjonsløsninger. har egne restriksjoner 
blodtrykksenkende Propranolol for bruk. 
Diuretika/vanndrivende Metoprolol 

S
T

Lokalbedøvende midler Furosemid 
Kortikosteroider 

Hva er rusmidler? 

Dempende Stimulerende 

Beroligende 
Sovemidler 
Smertestillende 
Morfi n/heroin 
GHB 

Alkohol 
Løse
midler 

PCP 
Ketamin 

Cannabis Ecstasy 

Hallusinogene 

LSD 
Div. sopparter 

Kokain 
Amfetamin 
Khat 

Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer 
som alkohol og løsemidler, legemidler som for eksempel 
morfin og benzodiazepiner og ulovlige narkotiske stoffer. 

Virkningene av rusgivende stoffer kan deles i tre hovedkategorier: 
Dempende, stimulerende og hallusinogene. 

Klassifisering av narkotika 
Hva som internasjonalt regnes som 
narkotika avgjøres av Verdens helse
organisasjon (WHO) etter anbefaling 
av en ekspertgruppe som kontinuerlig 
vurderer stoffer. Det er inngått tre inter
nasjonale avtaler under FN: Narkotika
konvensjonen (1961), psykotropkonven
sjonen (1971) og konvensjonen om 
ulovlig håndtering av og handel med 
narkotika og psykotrope stoffer (1988). 

De stoffene som er regulert som narko
tika i Norge, er samlet i narkotikalisten 
(Forskrift til legemiddelloven, 1978). 
Nye stoffer tas med på listen etter 
hvert, basert på juridiske og medisinske 
vurderinger, internasjonale avtaler og 
nasjonale behov. I Norge betegnes 
alle typer stoff på narkotikalisten som 
narkotika og omfattes av den samme 
lovgivningen. 

Alle rusmidler påvirker belønnings

Avhengighet 
I hjernen oppstår en generell belønnings
reaksjon når man opplever noe godt 
– på engelsk: ”liking”. Enkelte slike 
opplevelser kan tillegges en særskilt 
betydning, og det oppstår et ønske 
om å gjenta opplevelsen – på engelsk 
”wanting”. Man ønsker seg mer av det 
man nettopp har fått. Denne mekanismen 
regnes for å være sentral både for 
menneskers overlevelsesevne og for 
utvikling av avhengighet. 

Naturlige handlinger som er sentrale 
for overlevelsen, som å spise, drikke, 
samhandle sosialt, ha sex og gi omsorg 
til avkom, preges inn i hukommelsen 
fordi de ved hjelp av hjernens 
belønningssystem tillegges større 
betydning enn andre handlinger. Like 
etter fødselen får barnet melk fra 
mors bryst. Barnet begynner å suge, 
en handling som er viktig for at barnet 
skal overleve. Oppgaven til hjernens 
belønningssystem er å lære barnet at 
det er viktigere å suge enn for eksempel 

å sprelle med beina. De signalene som 
motiverer babyen til å gjenta sugingen, 
må være kraftige for å sikre at barnet 
husker sugingen, ønsker å gjenta den 
– og dermed overlever. 

Rusmidler virker på de samme 
signalveiene i hjernen som det sugingen 
gjør hos et spedbarn, men reaksjonene 
som skapes ved rusmidler er kraftigere 
enn de som framkalles av naturlige 
stimuli. 

De to fenomenene ”liking” og 
”wanting” foregår samtidig, men 
uavhengig av hverandre. Dersom et 
rusmiddel inntas gjentatte ganger, 
kan de biologiske prosessene som gir 
”wanting” og ”liking” utvikle seg 
motsatt av hverandre. Trangen til å 
bruke rusmiddelet (”wanting”) blir 
sterkere, mens den positive rus
opplevelsen (”liking”) stadig svekkes. 
Svekket ” liking” – svekket positiv 
rusopplevelse – kalles også toleranse
utvikling. 

Farer 
Utover virkninger som er beskrevet 
i tabellen, medfører bruk eller misbruk 
fare for flere negative konsekvenser, 
blant annet: 

• Økt ulykkesrisiko 

• Aggresjon mot andre og seg selv 

• Mentale problemer 

• Lever, nyre og hjerte/karsykdommer 

• Økt kreftrisiko 

• Livsvarige fosterskader hos barn 
(FASD, FAS) 

• Abstinenser hos nyfødte barn (NAS) 

• Tap av utviklingsmuligheter 

•  Sykefravær 

• Dårlig arbeidsinnsats / skoft 

• Sosiale problemer, fattigdom 

• Vold, mishandling, uønsket sex 

• Kriminalitet 

Bruk av rusmidler er regulert i Norge 
for å redusere negative konsekvenser 
for enkeltmennesker og samfunnet. 
Alkoholens tilgjengelighet og bruk 
reguleres gjennom alders og promille
grenser, skjenkebestemmelser og vin
monopolordning. 

All produksjon, bruk, besittelse, 
omsetting, innførsel og andre former 
for omgang med narkotika som ikke 
er foreordnet av lege, er straffbart. 
Det straffes også for medvirkning. 

Mer informasjon: 

www.fhi.no 
www.sirus.no 
www.helsedirektoratet.no 

www.rustelefonen.no 

Plakat kan bestilles 
fra Helsedirektoratet: 
E-post: trykksak@helsedir.no 
IS-1024 • 04/2010 • 4000 

Hvorfor drikker ikke  
medlemmer alkohol?

Samarbeidspartnere
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trenge hjelp og støtte til å komme 
ut av et uheldig mønster. Vi må sikre 
at unge får samme tilbud om hjelp 
uansett hvor i landet de bor.

FORELDRE MÅ FÅ STØTTE
Tunge rusavhengige skal få tilbud 
om behandling og annen tilpasset 
hjelp som kan gi mer verdighet og 
et mindre slitsomt liv. For unge under 
18 år må foreldrene involveres fra 
et tidlig tidspunkt, både i kart-
leggingsfasen og i oppfølgingen 
etterpå. 

Bekymrede foreldre må få 
informasjon, kunnskap og støtte til å 
stå i en vanskelig situasjon og for å 
veilede barnet sitt. Tydelige foreldre 
er også et viktig tiltak for å hjelpe 
en eksperimenterende ungdom.

Voksne mennesker som ikke har 
behov for helsehjelp, bør møtes 
med en reaksjon. En mulig løsning 
kan være et inntektsbasert gebyr, 
slik vi har i trafikken. Gebyr ligger 
også inne som en reaksjonsform 
i Portugal-modellen, og er i tråd 

med utvalgets mandat, som sier at 
«manglende oppfølging vil medføre 
sanksjoner».

ØKTE BEVILGNINGER TIL 
KOMMUNENE
Utvalgets forslag legger store 
deler av ansvaret for oppfølging av 
narkotikabruk på kommunen og 
barnevernet. Dersom barnevernet 
skal få hovedansvar for å følge opp 
rusbruk blant barn og unge, er det 
behov for en vesentlig styrking.

Allerede i dag har barnevernet 
problemer med å følge opp langt 
alvorligere saker, og det er 
vanskelig å rekruttere nok 
kompetent personale. Midlene til 
kommunene må øremerkes.

HVA ØNSKER VI OSS AV 
EN RUSREFORM?
Actis er for en ansvarlig rusreform 
som fører til større verdighet 
og bedre livssituasjon for de 
tunge brukerne, samtidig som 
vi ivaretar den lave rusbruken i 
befolkningen og forebygger at 
ungdom som eksperimenterer med 
rus utvikler alvorlig avhengighet. 
Avkriminalisering kan lett oppfattes 
som at det er lovlig å bruke 
narkotika. For at forbudet skal 
oppleves som reelt, må det være 
en reaksjon for brudd. Disse 
reaksjonene må tilpasses den 
enkelte.

FORSKJELLIGE REAKSJONER
Vi ønsker oss et mer finmasket 
reaksjonsmønster enn det utvalget 
har lagt frem. Vi er helt enige i at 
mennesker med rusavhengighet 
ikke skal få bøter eller måtte sone i 
fengsel, men det er viktig at unge på 
vei inn i en ruskarriere ikke opplever 
at vi voksne snur ryggen til.
Vi trenger et solid sikkerhetsnett som 
sikrer at ungdom som sliter med rus 
og traumer blir fanget opp tidlig nok 
til at problemene kan løses før de er 
blitt for store.

Kilder: Actis, se rusreform s. 30

Foto: Shutterstock

Samarbeidspartnere

DETTE ER VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE :

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og 
drikkeskikkene som et av de største 
samfunnsproblemer. Derfor arbeider 
denne organisasjonen iherdig for å 

vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 

RUSFRI

VERDEN

30    Det Hvite Bånds blad

I likhet med IOGT et sær tegn 
ved Det Hvite Bånd er at 
medlemmer i organisasjonen 
ikke bruker alkohol eller 
andre rusmidler. «Vi står på 
de svakes side» og viser at 
det går an å være lykkelig 
uten rus.

Vi jobber også for at flest mulig 
skal velge å ikke bruke alkohol, 
særlig i spesielle situasjoner – som 
når man er sammen med barn.

Det kan være mange grunner 
til at mennesker velger å ikke 
drikke alkohol. Noen har dårlige 
erfaringer enten selv eller i nær 
familie. For noen er det et poeng 
å ikke gjøre som alle andre. 
For flere er det et spørsmål om 
solidaritet med mennesker som har 
problemer. 

For DHB er det viktig at det skal 
være akseptert å ikke drikke. 
Ingen skal møte drikkepress. Det 
finnes betydelig sosial støtte for å 
drikke alkohol, og ofte finnes det få 
som drar i motsatt retning. Mange 
drikker mer enn det de egentlig 
ønsker. For mennesker som har 
hatt problemer med alkohol kan 
det avogtil være vanskelig å finne 
miljøer hvor man ikke skiller seg ut 

hvis man ikke drikker. Innvandrere 
sier at religion ikke aksepteres 
som en god nok grunn til å ikke 
drikke.

Alkohol hører med i mange sosiale 
sammenhenger. Normen rundt 
alkohol er at dette er naturlig, og 
det blir sjeldent stilt spørsmål om 
hvorfor det er slik. Konsekvensene 
blir færre egne valg og et høyere 
forbruk

Å velge å ikke drikke alkohol kan 
være et utfordrende valg. Det 
trengs at noen bryter normene 
rundt bruk av alkohol. 
DHB vil bidra til at flere setter 
spørsmålstegn ved rollen alkohol 
har i vår kultur, og gjøre det 
enklere å ta alkoholfrie valg. Jo 
flere som ikke bruker rusmidler jo 
sterkere kan normen om hva som 
oppfattes som «normal» bruk bli 
utfordret, og jo sterkere blir også 
aksepten og muligheten for å 
begrense tilgjengeligheten.

Vi velger å stå som et godt 
eksempel for de som ikke mestrer 
fristelsen av alkohol og andre 
rusmidler og viser at du går an å 
nytte selskapelig sammenkomst 
uten å alkohol.

Kilde: iogt.no

Samarbeidspartnere
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denne organisasjonen iherdig for å 

vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 
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ALKOHOL En klar, lettflytende væske. Alkohol (etanol) har vært brukt som rusmiddel i Alkohol fremstilles ved at gjærsopp under Alkoholholdige produkter er utbredt over hele verden i Alkohol er et rusmiddel som demper aktiviteten i deler av hjernen. Alkoholrus gir endret stemningsleie, redusert Restriksjoner på 
utvikling hos kroniske alkoholbrukere, som medfører abstinenssymptomer. 

Etanol Sprit, brennvin, likør, Omsettes som sprit (96%), uminnelige tider av nær sagt alle folkeslag. spesielle betingelser spalter karbohydrater form av øl, vin, brennevin eller ren sprit. Det er også stor Dette gir symptomer som hevet stemningsleie, redusert konsen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne omsetning og bruk.
Langvarig alkoholbruk kan føre til depresjoner og psykoseliknende tilstander 

vin, øl, rusbrus, cider brennvin/likør (2260%), Alkohol er i dag det rusmiddelet i verden som har (vanligvis sukker) til etanol og karbondioksid. utbredelse og bruk av alkohol som industrikjemikalium. trasjonsevne, sløvet kritisk sans og økt impulsivitet / aggres samt kritikkløshet. Alkoholrusen vil i tillegg gi 
og øker risikoen for skader i de fleste organer. Hjernen og sentralnervehetvin (1621%), vin (816%), størst utbredelse, og det som uten sammenlikning Gjærsoppen dør ved en alkoholkonsentrasjon I Norge blir import, produksjon og omsetning av alkohol sivitet. Virkningen av alkohol endrer seg ut fra alkoholkonsen stimulerende, så vel som dempende, symptomer. 
systemet, lever, hjerte, bukspyttkjertel, samt hormonproduserende organer øl og cider (07%) eller volder størst skade. på ca. 15 vektprosent. Skal man fremstille holdige produkter regulert og kontrollert gjennom alders trasjonen i blodet. Det er store individuelle forskjeller. Opp mot I noen sjeldne tilfeller kan alkohol også gi psykose
synes å være spesielt utsatt. Det er også økt risiko for utvikling av kreft, rusbrus (ca 4%). mer konsentrert alkohol, må alkoholen opp grenser, skjenkebevillinger og det statlige Vinmonopolet. 0,5 promille føler man seg oftest lett påvirket. Mellom 1 og 2 lignende symptomer. Alkoholrus medfører økt 
forstyrrelser i produksjonen av blodlegemer og infeksjonssykdommer. konsentreres ved destillasjon. Forskjellige promille får de fleste koordinasjonsproblemer og blir trøtte og ulykkesrisiko. Aggressiv atferd og vold ses ofte 
Risikoen for livsvarige alkoholfremkalte fosterskader (FAS/FASD) øker med lagrings og foredlingsmetoder kan brukes sløve. Ved ca 1,5 promille får man ofte store problemer med under alkoholpåvirkning. Inntak av store doser 
mengden mor drikker i graviditeten. Mors alkoholinntak i svangerskapet for å gi et bedre produkt. hukommelsen og i ettertid vanskeligheter med å huske det som alkohol kan være dødelig. Virkninger av alkohol 
kan forårsake bl.a. lære og konsentrasjonsvansker hos barnet, og det kan skjedde mens man var beruset. Ved svært høy promille kan puste forsterkes av alle andre rusmidler og medikamenter 
ikke oppgis en sikker nedre inntaksgrense. Derfor anbefales totalavhold senteret i hjernen lammes. Promille over 3 kan være dødelig. som påvirker sentralnervesystemet. 
gjennom hele svangerskapet. 

Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Man ser en klar toleranse

 GHB OG LIKNENDE Illegalt GHB foreligger som regel i GHB ble første gang fremstilt i 1960, og ble Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i GHB er relativt lite utbredt, men årlig forekommer GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkoholens. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme GHB er fra 2000 regulert 

GHB (Gammahydroksybutyrat) Xyrem væskeform. Xyrem er tabletter. opprinnelig brukt som narkosemiddel. kroppen i små mengder, som en signalsubstans akutte tilfeller av forgiftning i ungdomsmiljøer. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs som narkotikum i Norge.

GBL (Gammabutyrolaktat) GBL og 1,4 butandiol er forstadier På grunn av uforutsigbare effekter ble GHB i hjernen. Et legemiddel med virkestoffet GHB I spesielle tilfeller av sovesyke kan et legemiddel som Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 minutter. Inntak av GHB minutter. Inntak av GHB kan også føre til svimmel virkninger. En person som jevnlig har brukt høye doser over lengre tid, 
1,4 Butandiol som kan omdannes til GHB i etter hvert erstattet av mer egnede medikamenter. kan forskrives ved sovesyke. GHB kan fore inneholder GHB forskrives av lege. For øvrig foregår kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, het, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kan få abstinenssymptomer når han eller hun slutter å bruke stoffet. 

kroppen etter inntak. GHB kan brukes ved sovesyke, som søvnfremkallende komme som en fargeløs, luktfri væske med salt omsetning av GHB i Norge illegalt. forvirring, kritikkløshet og trøtthet. Det kan inntre vrangfore kritikkløshet og tretthet. Dødsfall er rapportert ved 
medikament og mot alkoholabstinens. Bruken av GHB smak, men finnes også som pulver og i kapsler. stillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. bruk av GHB og skyldes ofte pustestans. Det er liten 
til rusformål er av relativt ny dato, og ble først kjent Løsninger som selges under betegnelsen GHB Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB forskjell mellom doser som gir rus og doser som 
tidlig på 1990tallet. kan (i tillegg) inneholde GBL og 1,4butandiol. inntak, er at de bråvåkner. GHB er svært farlig, fordi det er liten fører til bevisstløshet og død. 

forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisst
løshet og død. 

 BENZODIAZEPINER OG Legemidler. Foreligger som Benzodiazepinene er den stoffgruppen som har størst Benzodiazepiner er fellesbetegnelsen på en Benzodiazepinene har fått en betydelig utbredelse over hele Benzodiazepiner er legemidler som har dempende virkninger Benzodiazepiner har angstdempende, krampe Risikoen for å utvikle avhengighet er omdiskutert, men antakelig relativt Internasjonalt regulert 
 LIKNENDE STOFFER tabletter, kaplser eller løsninger. utbredelse som beroligende og søvnfremkallende gruppe legemidler som er syntetisk fremstilt. verden. De er blitt et vanlig hjelpemiddel ved blant annet på sentralnervesystemet. Benzodiazepiner brukes som angst stillende, beroligende og søvnfremkallende høy. Langvarig benzodiazepinbruk, særlig i store doser, kan føre til noe som narkotika. Medisinsk 

medikamenter. Benzodiazepiner kom på markedet De foreligger ofte i tablettform, men kan behandling av nervøse lidelser og søvnproblemer. I Norge er dempende, beroligende, muskelavslappende, krampestillende virkninger. Høye doser kan medføre rus. toleranseutvikling og abstinenssymptomer når benzodiazepinene forsvinner bruk underlagt regulering. Diazepam Valium, Vival, Stesolid 
Oxazepam Sobril, Alopam rundt 1960, som en erstatning for barbituratene. også tas intravenøst, som stikkpiller eller det i dag registrert et titalls forskjellige benzodiazepiner og eller søvnfremkallende medikamenter. Det er utbredt medisinsk En slik rus innebærer endret stemningsleie, ut av kroppen. Ved bruk av benzodiazepiner med lang virkningstid kan Reseptbelagt i utleverings
Flunitrazepam Flunipam Det finnes flere titalls ulike legemidler innenfor som mikstur. liknende legemidler. De er underlagt strenge restriksjoner bruk, men også misbruk, av disse stoffene. Virkninger av benzo redusert hukommelse, konsentrasjons og det gå mange dager før abstinenssymptomene opptrer. Benzodiazepiner gruppe A og B.
Klonazepam Rivotril gruppen benzodiazepiner. med hensyn til forskriving og salg (lege/resept/apotek). diazepiner kan oppheves av motgift (benzodiazepinantagonister). innlæringsevne samt kritikkløshet. I tillegg er ikke veldig giftige i seg selv, men dersom flere benzodiazepiner brukes 
Nitrazepam Mogadon, Apodorm I tillegg foregår det illegal omsetning av disse stoffene i Dersom benzodiazepiner kombineres med andre dempende vil benzodiazepinrus virke dempende. samtidig, eller i kombinasjon med alkohol og andre dempende rusmidler, 
Zoplikon Imovane betydelig omfang. stoffer, f.eks. alkohol eller opiater, øker sannsynligheten for Overdosedødsfall er relativt sjeldne dersom øker faren for forgiftning betydelig. 
Zolpidem Stilnoct alvorlige forgiftninger og død betraktelig. benzodiazepin er inntatt uten kombinasjon 
Midazolam Dormicum med andre stoffer. Benzodiazepiner og alkohol 
Alprazolam Xanor har gjensidig rusforsterkende effekt. 

 LØSEMIDLER OG GASSER Tykt eller tyntflytende væsker eller Inhalering av gasser for å oppnå rus har vært kjent Løsemidler som brukes til sniffing, fremstilles De fleste stoffer som er anvendelige for sniffing, inngår Utover rusvirkningene (som likner alkoholrus) har sniffestoffer Rusen gir endret stemningsleie, redusert Det kan utvikles toleranse ved langtidsbruk, og det kan oppstå abstinens Restriksjoner på 

Alifatiske Aerosoler / spraygasser, løsninger. Ofte med sterk lukt. siden begynnelsen av 1800tallet. Noen gasser, som vanligvis industrielt til tekniske formål og i vårt daglige liv i en eller annen sammenheng. Mange i hovedsak dempende virkninger. Sniffing kan dessuten lede til hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne reaksjoner når bruken opphører. Langvarig løsemiddelbruk antas å kunne omsetning og bruk 
hydrokarboner bensin, maling, lakk, eter, har også blitt brukt som narkosemiddel. leveres i større eller mindre enheter, alt etter av disse stoffene anses som helsefarlige og er underlagt irritasjon av slimhinner og luftveier. Svekket hukommelse og samt kritikkløshet. Rusen kan inneholde så vel gi hjerneskader, samt varige lever og nyreskader. Skader på beinmargen av noen av stoffene. 

tynnere, lakk og Sniffing av gasser og løsemidler er et rusmiddel den legale anvendelse. De mest vanlige er kontroll. Produktene er mangeartede, og bruk og omset innlæring, samt kritikkløshet er typiske symptomer. Misbrukere dempende som stimulerende symptomer. I noen med redusert produksjon av blodlegemer er også observert. 
Toluen malingsfjernere, lim, problem i flere land på grunn av industriens løsemidler for lakk og maling, lim, bensin, ning er underlagt restriksjoner. Noen selges helt fritt, beskriver oppstemthet, ørhet, manglende hemninger og forvir tilfelle, særlig etter høye doser, kan psykoselignende 

rensevæsker, løsemidler utstrakte bruk av løsemidler. rensevæsker og diverse spraymidler. mens andre krever rekvisisjon og godkjennelse fra ring i kombinasjon med en beroligende effekt. Sniffeprosessen syptomer være til stede. Voldshandlinger under 
Karbontraklorid og kontrollerende myndighet. Det er forholdsvis liten er ledsaget av betydelig risiko for forgiftning og død, både som snifferus kan forekomme. Risikoen for dødsfall ved 
trikloretylen illegal omsetning av sniffestoffer. følge av stoffenes direkte virkninger og surstoffmangel. overdose er uforutsigbar. 

s
OPIATER (OPIOIDER) Opiumsvalmuen har røde, hvite Opiumsvalmuen stammer trolig fra Midtøsten, Opiumsvalmuen vokser vilt under visse klima Opiumsvalmuer dyrkes i Midtøsten og Asia. Afghanistan står Felles for opioider er at de har dempende virkning. Opioider Opioider har smertestillende og hostestillende Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er utpreget toleranse Internasjonalt regulert som 

aturlige opiater: Dolcontin, MorfinSkopolamin, eller fiolette kronblader og grønne og har vært kjent i årtusener. Opium ble brukt som tiske betingelser. Opium er plantesaften fra den for den største produksjonen av heroin til det europeiske selges som smertestillende og hostedempende legemidler, og virkninger. Opioidrus gir endret stemningsleie, re utvikling ved langtidsbruk av opioider. Toleranseutvikling medfører narkotika. Medisinsk bruk 
orfin, kodein, Paralgin forte/major/minor/ eller lysebrune (tørkede) frøkapsler. legemiddel, rusmiddel og i religiøse sammenhenger. avblomstrede frøkapselen. Morfin kan utvinnes markedet. Smuglingen skjer via innarbeidede ruter, men kan brukes i legemiddelassistert behandling. Den smertestillende dusert hukommelse, konsentrasjons og innlærings abstinenssymptomer når opioidene forsvinner ut av kroppen. underlagt restriksjoner. 

ydromorfon, Pinex Forte/major, Palladon, Råopium er brune /sorte klumper På 1800tallet ble morfin isolert fra opium. I 1874 fra opium med et løsemiddel. Heroin fremstilles variere. Heroin er blitt mer tilgjengelig også i Norge, selv virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke evne samt kritikkløshet. Det forekommer dempende Disse kan være meget ubehagelige. Barn født av opioidmisbrukende Heroin: Ingen kjent legal 
ksykodon OxyContin/OxyNorm 

eller pulver. Herionbase og heroin fremstilte man heroin med morfin som råstoff. syntetisk med morfin som råstoff. Illegal heroin om bruken har avtatt noe på 2000tallet. All omsetning av smerter. Hvis man ikke har smerter i utgangspunktet, vil stoffene symptomer i varierende grad. Risikoen for overdose mødre vil ha abstinens ved fødselen. anvendelse. Metadon/ 
alvsyntetiske Heroin klorid er hvitt, grått eller brunaktig De syntetiske opioidene, som metadon, ble fremstilt har ofte en spesiell konsistens, farge og lukt på heroin foregår illegalt. Enkelte andre opioider til medisinsk først og fremst gi en følelse av rus og velvære. Videre kan virk ved lammelse av pustesenteret synes å være buprenorfin: Legal anvenpiater 

pulver eller klumper. i forsøk på å finne erstatningsstoffer for morfin. grunn av forurensninger. bruk omsettes fra apotek. Erstatningsstoffene metadon og ninger som nedsatt evne til selvkritikk, likegladhet og følelse av meget høy. Risikoen for forgiftning øker kraftig delse i legemiddelassistert 
yntetiske opioider: Ketorax, Ketogan, Petidin, De syntetiske opioidene er hvitt Landsomfattende legemiddelassistert rehabilitering De syntetiske opioidene er stoffer som buprenorfin (Subutex) brukes i legemiddelassistert rehabili virkelighetsflukt være mer eller mindre framtredende. Noen blir ved samtidig alkoholbruk eller bruk av andre rehabilitering (LAR). 
etobemidon, Actiq, Durogesic, Matrifen, pulver som foreligger i medisinske for opioidavhengige startet i Norge i 1998. fremstilles til medisinsk bruk, f. eks. metadon tering av opioidavhengige i Norge. mer rastløse, men andre blir trøtte. Kvalme, vannlatingsbesvær, dempende stoffer. Andre: Reseptbelagt i 
etidin, fentanyl, Aporex, Norspan, Subutex, 

preparater som pulver, tabletter, og buprenorfin. forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. Pupillene blir små. gruppe A og B.extropropoxyfen, Temgesic, Metadon, 
uprenorfi n, Nobligan, Tramagetic kapsler eller løsninger. Virkninger av opioider kan oppheves av motgift (opioidantagonister). 
etadon, tramadol 
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enteret i hjernen (det mesolimbiske 
området). Rusen kan vare fra få minutter 
il flere timer. Alle rusmidler har noen 
ellestrekk når det gjelder virkninger 
ike etter inntak: 

• Eufori / følelse av velvære 

• Svekket konsentrasjon 

• Nedsatt hukommelse og innlæring 

• Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet 

• Feilkontrollen svekkes. Feilkontroll 
er en hjernefunksjon som påser at 
det er samsvar mellom det man har 
tenkt å gjøre og det man faktisk gjør, 
samt evt. besørger oppretting av de 
feil som allerede er begått. 

• Kritisk sans svekkes. Rusmidler 
hemmer signaler fra pannelappen om 
å ta hensyn til den kritiske sansen. 
Den akutte virkningen av et 
rusmiddel innebærer dermed at den 
kritiske sansen nedsettes. 

I tillegg vil de enkelte rusmidlene 
ha spesifikke virkninger knyttet til 
virkestoffet det inneholder (se tabellen), 
som for eksempel sløvhet ved bruk 
av dempende stoffer som alkohol 
eller sovemidler, økt sentralnervøs 
og motorisk aktivitet ved bruk av 
stimulerende stoffer som amfetamin, 
eller hallusinasjoner ved bruk av 
hallusinogene stoffer som LSD. 

Virkninger av rusmidler 
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 CANNABIS (CANNABIS SATIVA) Planten har en frisk grønn farge. Cannabisplanten har vært kjent i Asia i årtusener, og Cannabisplanten vokser vilt under spesielle Cannabis i form av hasj er det mest vanlige illegale Cannabis virker både dempende og svakt hallusinerende. Cannabisrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert 

Tetrahydrocannabinol Marihuana Bladene er smale og sagtakkede. ble brukt i religiøse og medisinske sammenhenger. klimatiske forhold. Den kan også dyrkes andre rusmiddelet i Norge. Andelen i befolkningen som har Rusen kan gjøre at brukeren opplever seg selv som mer åpen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne stede. Toleranseutvikling er begrenset, men kan forekomme. Virkningene som narkotika gjennom 
(THC) Hasj Marihuana: Tørket stengel, blader Planten kom til Europa i forbindelse med produksjon steder. Det aktive virkestoffet (hovedsakelig prøvd hasj en eller flere ganger, har økt betydelig i løpet og sosial, men svekker også den kritiske sansen, og brukeren samt kritikkløshet. I tillegg vil det forekomme av cannabis i sentralnervesystemet kan henge igjen i lang tid etter siste FNs konvensjon av 1961. 

(Cannabisharpiks/) og frø. Hasj: Pressede klumper/ av fiber (hamp). Først på 1800tallet ble bruken som tetrahydrocannabinol) finnes i alle plantedeler av de siste 1015 årene. Stoffet smugles hovedsakelig til kan ofte oppføre seg ”fjollete”. Etter inntak får brukeren som symptomer på demping av sentralnervesystemet, gangs bruk. Langvarig cannabisbruk øker risikoen for depresjoner og Kan søkes om medisinsk 
Cannabisolje) plater med varierende konsistens rusmiddel mer kjent. I Norge ble cannabisprodukt bortsett fra frøene og roten. Marihuana: Tørket Norge fra Marokko, via Spania og Italia. Det kan søkes oftest økt puls, røde øyne, tørr munn, samt økt matlyst. samt mulighet for psykoselignende symptomer. psykoser, samt lærevansker. Det er registrert forstyrrelser i normal hormon bruk på registreringsfritak 

og farge. Cannabisolje: Sort/grønn ene – og da særlig hasj – utbredt fra slutten av blad, stengel og blomstermateriale. Hasj: om å forskrive cannabis til medisinsk bruk ved enkelte Fortsetter man å røyke, vil virkningen vedvare. Rusen kan også Angst og panikkreaksjoner kan være hyppige, produksjon. Det er også risiko for skader på fosteret hvis gravide bruker i Norge.
brun, tyktflytende væske. 1960årene. Videreforedlet marihuana hvor en del fibermat sykdomstilstander. føre til svimmelhet og trøtthet, samt forstyrret korttidsminne og særlig hos førstegangsbrukere. cannabis. 

eriale er fjernet ved hjelp av varme/løsemidler/ tidsoppfatning. Når koordinasjon, konsentrasjon, reaksjonsevne 
mekaniske teknikker. Cannabisolje: Løsemid og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennom
delekstrakt av marihuana aller hasj hvor tenkte handlinger eller ulykker. 
plantesaften er isolert fra alt fibermaterialet. 

 HALLUSINOGENER LSD er pulver som løses i væske De naturlige hallusinogenene og deres virkning har Naturlige: Plantene vokser fritt i naturen. Psilocybin finnes i viltvoksende norske sopper, særlig i spiss De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet Rus ved bruk av LSD og andre hallusinogener Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert som 

eskalin Peyotekaktus og dryppes på en bærer (papir, vært kjent i årtusener. Planter som inneholder slike I enkelte tilfeller foretas kontrollert dyrking. fleinsopp. Denne er utbredt over nesten hele landet. Soppen og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. gir endret stemningsleie, redusert hukommelse, stede. Toleranseutvikling er ikke særlig markert. Det kan være økt risiko for narkotika, men med noen 
silocybin og psilocin Spiss fleinsopp tablett e.l.) stoffer, ble brukt i høytider og religiøse seremonier. Plantene inntas direkte, eller virkestoffene kan plukkes til eget bruk, omsetning er begrenset. Andre natur Rusvirkningene av hallusinogener kan være skremmende. konsentrasjons og innlæringsevne samt kritikk depresjoner, psykose, atferds eller personlighetsforstyrrelser etter gjentatt unntak. Ingen legal anven
ysergsyredietylamid LSD De øvrige: Pulver, klumper, I enkelte miljøer har stoffene hatt en viss popularitet trekkes ut i ekstrakter. Stoffene kan også lige hallusinogener har liten utbredelse i Norge. De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store løshet. Det vil i varierende grad foreligge sentral bruk av stoffene. delse i Norge. LSD ble total
ensyklidin PCP tabletter, kapsler, drypp på papir. siden 1950 og 1960tallet. LSD ble fremstilt ved en fremstilles syntetisk. Syntetiske: Fremstilles av Internasjonalt er det en betydelig internetthandel, til dels pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig stimulerende og psykoselignende symptomer. forbudt ved FNs Psykotrop

Ketamin Peyotekaktus er en kaktus tilfeldighet i 1938 og ble relativt utbredt i psykiatrien naturlig råstoff (f.eks. ergotamin) eller syntetiske lovlig, med sopper, planter, ekstrakter og frø. Syntetiske koordinasjon, svekket muskelkraft og skjelving. Brukere Forekomsten av hallusinasjoner, illusjoner og konvensjon i 1971.
med knappliknende utvekster. for å avdekke pasientenes underbevissthet. kjemikalier. Produksjonen krever omfattende hallusinogener produseres særlig i USA, Nederland og kan ikke skille mellom virkninger av spiss fleinsopp og et forvrengt virkelighetsbilde kan gjøre rusen 
Spiss fleinsopp er en sopp med I 1950årene ble LSD brukt i medisinen til behandling kunnskaper og utstyr. Stoffene foreligger som Storbritannia. Bruk og utbredelse er begrenset i Norge. LSD hvis de ikke på forhånd vet hva de inntar. særlig risikabel med hensyn til ulykker og volds
klokkeformet, gråbrun hatt. av alkoholisme, narkotikaavhengighet og nevroser. hvitt pulver (kapsler/tabletter), men noen er så Omsetningen i Norge foregår hovedsakelig illegalt, men nye handlinger rettet mot omgivelsene og mot den 

Hippiekulturen medførte popularisering av LSD og sterke at de må fordeles på en bærer (tablett, kjemiske sammensetninger dukker stadig opp, stoffer som som er under påvirkning. 
liknende hallusinogener. papir, plast e.l.) ennå ikke er regulert internasjonalt. 
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 AMFETAMIN OG Syntetisk stoff i pulverform. Syntetiske stoffer som vanligvis foreligger som Amfetamin er, nest etter hasj, det mest vanlig illegale Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer. Rus av sentralstimulerende stoffer gir endret Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er en viss toleranseutvikling Internasjonalt regulert som 
Amfetamin ble fremstilt i 1887 og tatt i medisinsk bruk 

 AMFETAMINLIKNENDE STOFFER Gult, brunt, rosa eller hvitt. vannløslige salter (pulver). Kan fremstilles på narkotikum i Norge. Beslagene av metamfetamin har økt på Det er vanskelig å skille virkningene av disse stoffene fra hver stemningsleie, redusert hukommelse, konsentra ved kronisk bruk. Langvarig bruk kan medføre depresjoner og psykotiske narkotika. En viss legal i 1927, blant annet til behandling av astma og som 
Lukter ofte av løsemiddel. flere måter. Den vanligste metoden er å koke 2000tallet, noe som tyder på større bruk av dette stoffet. andre. Amfetamin og metamfetamin virker oppkvikkende og sjons og innlæringsevne samt kritikkløshet. tilstander. medisinsk anvendelse. Amfetamin Amfetamin, Dexedrine slankemiddel. Det ble oppdaget at amfetamin også 

Metamfetamin Metamfetamin, ”Ice” Medisinske preparater i sammen to væsker. Produktene bærer ofte preg På 1990tallet økte bruk av ecstasy i noen ungdomsmiljøer, undertrykker sultfølelse og søvnbehov. Inntak av disse stoffene Utover dette vil det foreligge sentralstimulerende Norge: Reseptbelagt i ga en psykisk oppkvikkende virkning og undertrykte 
Metylfenidat Ritalin, Concerta, Equasym tabletter eller kapsler. av illegal fremstilling. Urenheter gir spesiell men synes å ha blitt mindre populært de senere år. kan, særlig i store doser, føre til kvalme, kramper, økning av symptomer. Risikoen for livstruende overdose utleveringsgruppe A. søvnbehovet. MDMA og MDA ble første gang framstilt 
MDMA, MDA Ecstasy ”Ice” (metamfetaminklorid) konsistens, farge og lukt. Det foregår også Amfetamin og metamfetamin som smugles til Norge, kroppstemperaturen, uro og opphisselse. Stoffene øker hjerte effekter er uforutsigbar. Utlandet: Ofte reseptfritt, i 1914 av den farmasøytiske industrien i Tyskland, men 

kan minne om isklumper. ble aldri tatt i bruk terapeutisk. I 1950 årene ble stoffet lovlig produksjon til medisinske formål. framstilles ofte i illegale laboratorier i Litauen, Nederland aksjon og blodtrykk, og de kan selv i lave doser føre til livs finnes som slankemidler.
utprøvd av den amerikanske hæren i et program for og Polen. Amfetamin til medisinsk bruk er underlagt strenge truende forstyrrelser i hjerterytme eller farlige indre blødninger, 
kjemisk krigføring. MDMA var nesten ukjent som rus restriksjoner i Norge. Nederland og Polen er sentrale land f.eks. hjerneblødning. Ecstasy kan klassifiseres som både stimule
middel før 1980, men fikk fra tidlig i 1990 årene under for framstilling av ecstasy som smugles til Norge. rende og hallusinogent. Rusen kan ligne den som framkalles av 
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slangnavnet ecstasy betydelig popularitet, i ravemiljøer amfetamin, men kan også ha likhetstrekk med LSD. 
og på ”houseparties”, i noen grad også i Norge. 

 KOKAIN Kokabusken er ca. 1,5 m høy Kokabusken har vært dyrket i årtusener i SørAmerika. Kokain utvinnes fra kokablader ved bruk av Kokainbruken har vært økende de siste årene i mange Kokain er et sentralstimulerende middel som gir en intens, Kokainrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Toleranseutvikling ved langvarig Internasjonalt regulert 
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Kokablader Kokain med gulhvite blomster. Bladene Bladene ble brukt i det daglige liv og i forbindelse med løsemidler. Prosessen går via kokapasta og europeiske land, også i Norge. Mest utbredt blant unge men kortvarig rus med følelse av å være ovenpå og ha økt hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne kokainbruk er begrenset. Langvarig kokainbruk kan ledsages av depresjoner som narkotikum. 
Kokapasta er grønne og avlange. Kokapasta høytider og religiøse formål. I 1850årene ble virke kokainbase til kokainklorid, som er et vann voksne, men andelen kokainbrukere i Norge er likevel få energi. Sult og søvnbehov undertrykkes. Pupillene utvider seg. samt kritikkløshet. I tillegg vil kokain lede til og psykotiske tilstander. Det er observert skader i neseslimhinner ved Kokablader anvendes legalt 
Kokainklorid er en gråbrun masse med lukt av stoffet kokain isolert fra bladene, og det ble tilsatt i løselig pulver. Crack er kokainbase. sammenlignet med cannabis. Det aller meste av kokainet Atferden kan bli bisarr og voldelig. De kroppslige virkningene sentralstimulerende symptomer. Risikoen for langvarig sniffing. Hos gravide kokainmisbrukere er det økt frekvens av i noen land i SørAmerika. 
Kokainbase Freebase, ”Crack” løsemidler. Kokainklorid er et hvitt vin og andre drikker (deriblant Coca Cola). Sniffing av Ved oppvarming går crack over til en gass, kommer fra produksjonslandene Colombia, Peru og Bolivia. kan være livstruende med høy puls, høyt blodtrykk, hjerte livstruende overdoseeffekter er uforutsigbar. spontanaborter, for tidlige fødsler og dødfødsler. Ellers liten legal anvendelse. 

eller lysegult pulver. Kokainbase er kokain begynte rundt 1900. Bruken økte, og i 1914 ble som kan inhaleres. Kokain kan også fremstilles Spania og Portugal er de mest brukte transitthavnene til rytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper Ingen legal anvendelse i 
et hvitt pulver. Crack er kokainbase kokain klassifisert som narkotikum i USA. I dag brukes syntetisk. markeder i Europa. En rute via VestAfrika står også for mye og økt kroppstemperatur kan oppstå. Norge.
i form av gulgrå, posøse klumper. kokain i enkelte tilfeller som bedøvelsesmiddel ved av trafikken. Omsetning av kokain foregår illegalt. 

ørenesehalsoperasjoner, men har ellers ingen medi
sinske bruksområder. Illegal bruk av kokain har økt i 
USA siden 1980årene og i Europa siden 1990årene. 

 KHAT Khat er unge skudd med friske Khat har vært kjent i ØstAfrika og i Midtøsten langt I dag dyrkes khat først og fremst i Jemen og Tygging av khatblader er utbredt i ØstAfrika og den sørlige Khat inneholder amfetaminliknende stoffer, og virkningene av Khatrus gir endret stemningsleie, redusert Det er vanskelig å bedømme risikoen for å utvikle avhengighet. Virkestoffene er inter

Cathinon Khat blader fra planten Catha edulis. tilbake i historien. Khatbladene ble og blir fortsatt ØstAfrika. Det er bladene fra khatplanten som delen av den arabiske halvøy. Khat er en viktig handelsvare khat kan sammenliknes med virkningene av amfetamin. Inntak hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne Toleranse for rusvirkningen kan utvikles, men synes ikke å være utpreget. nasjonalt regulert som 
Cathin brukt vesentlig som rekreasjons og nytelsesmiddel inneholder de rusgivende stoffene. Bladene må for mange av disse landene. I Norge brukes khat i noen av khat gir en følelse av velvære, mild oppstemthet, økt våken samt kritikkløshet. Det er holdepunkter for at langvarig khatbruk kan medføre forskjellige narkotika, og planten er 
Pseudoefedrin i land der planten dyrkes. I senere tid har man sett være ferske for å gi rusvirkning. innvandremiljøer med tilknytning til landene der planten het / energi. Det kan oppstå vrangforestillinger, og tyggere kan Khatrus vil også være preget av stimulerende typer psykoser. Det diskuteres også i fagmiljøene om langvarig khatbruk regulert som narkotikum 

økende bruk i noen innvandrermiljøer i Europa. dyrkes, og bruken synes å være økende. All omsetning i lett provoseres til sinne eller latterutbrudd. I noen tilfeller kan symptomer og ligner på amfetaminrus. disponerer for utvikling av mer permanent sinnssykdom. Langvarig bruk i Norge.
I Norge har khat vært et anvendt rusmiddel siden Norge foregår illegalt. khat utløse akutte psykoser, mani, hyperaktivitet, paranoide fører ofte til betennelse i tannkjøtt, munnhule, spiserør og magesekk. 
ca. 1990, men bruken er stort sett begrenset til tanker og aggressivitet. Inntak av khat kan føre til økt kropps
miljøer med tilknytning til dyrkingslandene. temperatur, økt hjerteaksjon og stigning av blodtrykket. 

Dette er syntetiske stoffer vesentlig fra det 20. århundre. 
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  DOPING Vanligvis legemidler. Foreligger Dopingmidler kan være ulike stoffer med totalt Stoffer som defineres som dopingmidler De hormonelle dopingmidlene har en begrenset legal Ut over de eventuelle virkningene på yteevnen, kan doping Rus ved inntak av dopingmidler vil bare forekomme Langtidsbruk av anabole steroider i store doser kan gi kraftige forstyrrelser Noen er internasjonalt 

Stimulerende stoffer Amfetamin som pulver, tabletter, kapsler forskjellig virkning. Dagens dopingmidler har kan både være legalt og illegalt fremstilt. anvendelse som legemidler. Forskriving og salg er da midlene gjerne ha flere andre effekter, alt avhengig av hvilken hvis stoffet også er et rusmiddel. Det har vært i hormonbalansen med blant annet utvikling av maskuline trekk hos regulert som narkotika. 
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Anabole steroider Metandienon, eller injeksjonsløsninger i liten sammenheng med narkotika / rusmidler. De hormonelle dopingpreparatene er ofte i underlagt visse restriksjoner. Den illegale bruken har type middel eller medikament det dreier seg om. hevdet, men det er foreløpig ikke dokumentert, kvinner og forstyrrelser i egenproduksjon av mannlige kjønnshormoner En del er underlagt 
Kjønnshormoner Stanozolol ampuller eller hetteglass. De klassiske dopingmidlene er de sentralstimulerende utgangspunktet fremstilt til medisinsk bruk. økt på 2000tallet. Hormonelle dopingmidler omsettes at inntak av anabole steroider kan medføre en hos menn. Personlighetsforandring og aggressivitet er beskrevet. Det er regulering som 

Metenolon narkotiske stoffene som ble tatt i bruk under og etter I de senere år har man også fått en omfattende og brukes gjerne i lukkede idrettsmiljøer. form for rus. også rapportert økt kreftrisiko hos storbrukere av anabole steroider. medisinske preparater. 
Testosteron 2. verdenskrig. illegal produksjon. Dopingmidler kan foreligge Idrettsorganisasjonene 

Betablokkere/ som tabletter, kapsler eller injeksjonsløsninger. har egne restriksjoner 
blodtrykksenkende Propranolol for bruk. 
Diuretika/vanndrivende Metoprolol 

ST

Lokalbedøvende midler Furosemid 
Kortikosteroider 

Hva er rusmidler? 

Dempende Stimulerende 

Beroligende 
Sovemidler 
Smertestillende 
Morfi n/heroin 
GHB 

Alkohol 
Løse
midler 

PCP 
Ketamin 

Cannabis Ecstasy 

Hallusinogene 

LSD 
Div. sopparter 

Kokain 
Amfetamin 
Khat 

Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer 
som alkohol og løsemidler, legemidler som for eksempel 
morfin og benzodiazepiner og ulovlige narkotiske stoffer. 

Virkningene av rusgivende stoffer kan deles i tre hovedkategorier: 
Dempende, stimulerende og hallusinogene. 

Klassifisering av narkotika 
Hva som internasjonalt regnes som 
narkotika avgjøres av Verdens helse
organisasjon (WHO) etter anbefaling 
av en ekspertgruppe som kontinuerlig 
vurderer stoffer. Det er inngått tre inter
nasjonale avtaler under FN: Narkotika
konvensjonen (1961), psykotropkonven
sjonen (1971) og konvensjonen om 
ulovlig håndtering av og handel med 
narkotika og psykotrope stoffer (1988). 

De stoffene som er regulert som narko
tika i Norge, er samlet i narkotikalisten 
(Forskrift til legemiddelloven, 1978). 
Nye stoffer tas med på listen etter 
hvert, basert på juridiske og medisinske 
vurderinger, internasjonale avtaler og 
nasjonale behov. I Norge betegnes 
alle typer stoff på narkotikalisten som 
narkotika og omfattes av den samme 
lovgivningen. 

Alle rusmidler påvirker belønnings

Avhengighet 
I hjernen oppstår en generell belønnings
reaksjon når man opplever noe godt 
– på engelsk: ”liking”. Enkelte slike 
opplevelser kan tillegges en særskilt 
betydning, og det oppstår et ønske 
om å gjenta opplevelsen – på engelsk 
”wanting”. Man ønsker seg mer av det 
man nettopp har fått. Denne mekanismen 
regnes for å være sentral både for 
menneskers overlevelsesevne og for 
utvikling av avhengighet. 

Naturlige handlinger som er sentrale 
for overlevelsen, som å spise, drikke, 
samhandle sosialt, ha sex og gi omsorg 
til avkom, preges inn i hukommelsen 
fordi de ved hjelp av hjernens 
belønningssystem tillegges større 
betydning enn andre handlinger. Like 
etter fødselen får barnet melk fra 
mors bryst. Barnet begynner å suge, 
en handling som er viktig for at barnet 
skal overleve. Oppgaven til hjernens 
belønningssystem er å lære barnet at 
det er viktigere å suge enn for eksempel 

å sprelle med beina. De signalene som 
motiverer babyen til å gjenta sugingen, 
må være kraftige for å sikre at barnet 
husker sugingen, ønsker å gjenta den 
– og dermed overlever. 

Rusmidler virker på de samme 
signalveiene i hjernen som det sugingen 
gjør hos et spedbarn, men reaksjonene 
som skapes ved rusmidler er kraftigere 
enn de som framkalles av naturlige 
stimuli. 

De to fenomenene ”liking” og 
”wanting” foregår samtidig, men 
uavhengig av hverandre. Dersom et 
rusmiddel inntas gjentatte ganger, 
kan de biologiske prosessene som gir 
”wanting” og ”liking” utvikle seg 
motsatt av hverandre. Trangen til å 
bruke rusmiddelet (”wanting”) blir 
sterkere, mens den positive rus
opplevelsen (”liking”) stadig svekkes. 
Svekket ” liking” – svekket positiv 
rusopplevelse – kalles også toleranse
utvikling. 

Farer 
Utover virkninger som er beskrevet 
i tabellen, medfører bruk eller misbruk 
fare for flere negative konsekvenser, 
blant annet: 

• Økt ulykkesrisiko 

• Aggresjon mot andre og seg selv 

• Mentale problemer 

• Lever, nyre og hjerte/karsykdommer 

• Økt kreftrisiko 

• Livsvarige fosterskader hos barn 
(FASD, FAS) 

• Abstinenser hos nyfødte barn (NAS) 

• Tap av utviklingsmuligheter 

•  Sykefravær 

• Dårlig arbeidsinnsats / skoft 

• Sosiale problemer, fattigdom 

• Vold, mishandling, uønsket sex 

• Kriminalitet 

Bruk av rusmidler er regulert i Norge 
for å redusere negative konsekvenser 
for enkeltmennesker og samfunnet. 
Alkoholens tilgjengelighet og bruk 
reguleres gjennom alders og promille
grenser, skjenkebestemmelser og vin
monopolordning. 

All produksjon, bruk, besittelse, 
omsetting, innførsel og andre former 
for omgang med narkotika som ikke 
er foreordnet av lege, er straffbart. 
Det straffes også for medvirkning. 

Mer informasjon: 

www.fhi.no 
www.sirus.no 
www.helsedirektoratet.no 

www.rustelefonen.no 

Plakat kan bestilles 
fra Helsedirektoratet: 
E-post: trykksak@helsedir.no 
IS-1024 • 04/2010 • 4000 

Hvorfor drikker ikke  
medlemmer alkohol?

Samarbeidspartnere
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trenge hjelp og støtte til å komme 
ut av et uheldig mønster. Vi må sikre 
at unge får samme tilbud om hjelp 
uansett hvor i landet de bor.

FORELDRE MÅ FÅ STØTTE
Tunge rusavhengige skal få tilbud 
om behandling og annen tilpasset 
hjelp som kan gi mer verdighet og 
et mindre slitsomt liv. For unge under 
18 år må foreldrene involveres fra 
et tidlig tidspunkt, både i kart-
leggingsfasen og i oppfølgingen 
etterpå. 

Bekymrede foreldre må få 
informasjon, kunnskap og støtte til å 
stå i en vanskelig situasjon og for å 
veilede barnet sitt. Tydelige foreldre 
er også et viktig tiltak for å hjelpe 
en eksperimenterende ungdom.

Voksne mennesker som ikke har 
behov for helsehjelp, bør møtes 
med en reaksjon. En mulig løsning 
kan være et inntektsbasert gebyr, 
slik vi har i trafikken. Gebyr ligger 
også inne som en reaksjonsform 
i Portugal-modellen, og er i tråd 

med utvalgets mandat, som sier at 
«manglende oppfølging vil medføre 
sanksjoner».

ØKTE BEVILGNINGER TIL 
KOMMUNENE
Utvalgets forslag legger store 
deler av ansvaret for oppfølging av 
narkotikabruk på kommunen og 
barnevernet. Dersom barnevernet 
skal få hovedansvar for å følge opp 
rusbruk blant barn og unge, er det 
behov for en vesentlig styrking.

Allerede i dag har barnevernet 
problemer med å følge opp langt 
alvorligere saker, og det er 
vanskelig å rekruttere nok 
kompetent personale. Midlene til 
kommunene må øremerkes.

HVA ØNSKER VI OSS AV 
EN RUSREFORM?
Actis er for en ansvarlig rusreform 
som fører til større verdighet 
og bedre livssituasjon for de 
tunge brukerne, samtidig som 
vi ivaretar den lave rusbruken i 
befolkningen og forebygger at 
ungdom som eksperimenterer med 
rus utvikler alvorlig avhengighet. 
Avkriminalisering kan lett oppfattes 
som at det er lovlig å bruke 
narkotika. For at forbudet skal 
oppleves som reelt, må det være 
en reaksjon for brudd. Disse 
reaksjonene må tilpasses den 
enkelte.

FORSKJELLIGE REAKSJONER
Vi ønsker oss et mer finmasket 
reaksjonsmønster enn det utvalget 
har lagt frem. Vi er helt enige i at 
mennesker med rusavhengighet 
ikke skal få bøter eller måtte sone i 
fengsel, men det er viktig at unge på 
vei inn i en ruskarriere ikke opplever 
at vi voksne snur ryggen til.
Vi trenger et solid sikkerhetsnett som 
sikrer at ungdom som sliter med rus 
og traumer blir fanget opp tidlig nok 
til at problemene kan løses før de er 
blitt for store.

Kilder: Actis, se rusreform s. 30

Foto: Shutterstock

Samarbeidspartnere

DETTE ER VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE :

Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og 
drikkeskikkene som et av de største 
samfunnsproblemer. Derfor arbeider 
denne organisasjonen iherdig for å 

vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 

RUSFRI
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30    Det Hvite Bånds blad

I likhet med IOGT et sær tegn 
ved Det Hvite Bånd er at 
medlemmer i organisasjonen 
ikke bruker alkohol eller 
andre rusmidler. «Vi står på 
de svakes side» og viser at 
det går an å være lykkelig 
uten rus.

Vi jobber også for at flest mulig 
skal velge å ikke bruke alkohol, 
særlig i spesielle situasjoner – som 
når man er sammen med barn.

Det kan være mange grunner 
til at mennesker velger å ikke 
drikke alkohol. Noen har dårlige 
erfaringer enten selv eller i nær 
familie. For noen er det et poeng 
å ikke gjøre som alle andre. 
For flere er det et spørsmål om 
solidaritet med mennesker som har 
problemer. 

For DHB er det viktig at det skal 
være akseptert å ikke drikke. 
Ingen skal møte drikkepress. Det 
finnes betydelig sosial støtte for å 
drikke alkohol, og ofte finnes det få 
som drar i motsatt retning. Mange 
drikker mer enn det de egentlig 
ønsker. For mennesker som har 
hatt problemer med alkohol kan 
det avogtil være vanskelig å finne 
miljøer hvor man ikke skiller seg ut 

hvis man ikke drikker. Innvandrere 
sier at religion ikke aksepteres 
som en god nok grunn til å ikke 
drikke.

Alkohol hører med i mange sosiale 
sammenhenger. Normen rundt 
alkohol er at dette er naturlig, og 
det blir sjeldent stilt spørsmål om 
hvorfor det er slik. Konsekvensene 
blir færre egne valg og et høyere 
forbruk

Å velge å ikke drikke alkohol kan 
være et utfordrende valg. Det 
trengs at noen bryter normene 
rundt bruk av alkohol. 
DHB vil bidra til at flere setter 
spørsmålstegn ved rollen alkohol 
har i vår kultur, og gjøre det 
enklere å ta alkoholfrie valg. Jo 
flere som ikke bruker rusmidler jo 
sterkere kan normen om hva som 
oppfattes som «normal» bruk bli 
utfordret, og jo sterkere blir også 
aksepten og muligheten for å 
begrense tilgjengeligheten.

Vi velger å stå som et godt 
eksempel for de som ikke mestrer 
fristelsen av alkohol og andre 
rusmidler og viser at du går an å 
nytte selskapelig sammenkomst 
uten å alkohol.

Kilde: iogt.no

Samarbeidspartnere
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vekke mennesker til å se sitt ansvar og 
ta et avgjort standpunkt mot alkohol 
og andre rusgifter. Vi verdsetter våre 
samarbeidspartnere og det viktige 

arbeidet de gjør. 
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ALKOHOL En klar, lettflytende væske. Alkohol (etanol) har vært brukt som rusmiddel i Alkohol fremstilles ved at gjærsopp under Alkoholholdige produkter er utbredt over hele verden i Alkohol er et rusmiddel som demper aktiviteten i deler av hjernen. Alkoholrus gir endret stemningsleie, redusert Restriksjoner på 
utvikling hos kroniske alkoholbrukere, som medfører abstinenssymptomer. 

Etanol Sprit, brennvin, likør, Omsettes som sprit (96%), uminnelige tider av nær sagt alle folkeslag. spesielle betingelser spalter karbohydrater form av øl, vin, brennevin eller ren sprit. Det er også stor Dette gir symptomer som hevet stemningsleie, redusert konsen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne omsetning og bruk.
Langvarig alkoholbruk kan føre til depresjoner og psykoseliknende tilstander 

vin, øl, rusbrus, cider brennvin/likør (2260%), Alkohol er i dag det rusmiddelet i verden som har (vanligvis sukker) til etanol og karbondioksid. utbredelse og bruk av alkohol som industrikjemikalium. trasjonsevne, sløvet kritisk sans og økt impulsivitet / aggres samt kritikkløshet. Alkoholrusen vil i tillegg gi 
og øker risikoen for skader i de fleste organer. Hjernen og sentralnervehetvin (1621%), vin (816%), størst utbredelse, og det som uten sammenlikning Gjærsoppen dør ved en alkoholkonsentrasjon I Norge blir import, produksjon og omsetning av alkohol sivitet. Virkningen av alkohol endrer seg ut fra alkoholkonsen stimulerende, så vel som dempende, symptomer. 
systemet, lever, hjerte, bukspyttkjertel, samt hormonproduserende organer øl og cider (07%) eller volder størst skade. på ca. 15 vektprosent. Skal man fremstille holdige produkter regulert og kontrollert gjennom alders trasjonen i blodet. Det er store individuelle forskjeller. Opp mot I noen sjeldne tilfeller kan alkohol også gi psykose
synes å være spesielt utsatt. Det er også økt risiko for utvikling av kreft, rusbrus (ca 4%). mer konsentrert alkohol, må alkoholen opp grenser, skjenkebevillinger og det statlige Vinmonopolet. 0,5 promille føler man seg oftest lett påvirket. Mellom 1 og 2 lignende symptomer. Alkoholrus medfører økt 
forstyrrelser i produksjonen av blodlegemer og infeksjonssykdommer. konsentreres ved destillasjon. Forskjellige promille får de fleste koordinasjonsproblemer og blir trøtte og ulykkesrisiko. Aggressiv atferd og vold ses ofte 
Risikoen for livsvarige alkoholfremkalte fosterskader (FAS/FASD) øker med lagrings og foredlingsmetoder kan brukes sløve. Ved ca 1,5 promille får man ofte store problemer med under alkoholpåvirkning. Inntak av store doser 
mengden mor drikker i graviditeten. Mors alkoholinntak i svangerskapet for å gi et bedre produkt. hukommelsen og i ettertid vanskeligheter med å huske det som alkohol kan være dødelig. Virkninger av alkohol 
kan forårsake bl.a. lære og konsentrasjonsvansker hos barnet, og det kan skjedde mens man var beruset. Ved svært høy promille kan puste forsterkes av alle andre rusmidler og medikamenter 
ikke oppgis en sikker nedre inntaksgrense. Derfor anbefales totalavhold senteret i hjernen lammes. Promille over 3 kan være dødelig. som påvirker sentralnervesystemet. 
gjennom hele svangerskapet. 

Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Man ser en klar toleranse

 GHB OG LIKNENDE Illegalt GHB foreligger som regel i GHB ble første gang fremstilt i 1960, og ble Gammahydroksybutyrat (GHB) finnes naturlig i GHB er relativt lite utbredt, men årlig forekommer GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkoholens. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg Ved gjentatt bruk av GHB må dosen gjerne økes for å oppnå samme GHB er fra 2000 regulert 

GHB (Gammahydroksybutyrat) Xyrem væskeform. Xyrem er tabletter. opprinnelig brukt som narkosemiddel. kroppen i små mengder, som en signalsubstans akutte tilfeller av forgiftning i ungdomsmiljøer. GHB kan fremkalle rus hvor brukeren føler seg oppstemt. oppstemt. Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 ruseffekt. Dette skyldes at det utvikles toleranse for noen av GHBs som narkotikum i Norge.

GBL (Gammabutyrolaktat) GBL og 1,4 butandiol er forstadier På grunn av uforutsigbare effekter ble GHB i hjernen. Et legemiddel med virkestoffet GHB I spesielle tilfeller av sovesyke kan et legemiddel som Rusen inntrer gjerne i løpet av 1530 minutter. Inntak av GHB minutter. Inntak av GHB kan også føre til svimmel virkninger. En person som jevnlig har brukt høye doser over lengre tid, 
1,4 Butandiol som kan omdannes til GHB i etter hvert erstattet av mer egnede medikamenter. kan forskrives ved sovesyke. GHB kan fore inneholder GHB forskrives av lege. For øvrig foregår kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, het, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kan få abstinenssymptomer når han eller hun slutter å bruke stoffet. 

kroppen etter inntak. GHB kan brukes ved sovesyke, som søvnfremkallende komme som en fargeløs, luktfri væske med salt omsetning av GHB i Norge illegalt. forvirring, kritikkløshet og trøtthet. Det kan inntre vrangfore kritikkløshet og tretthet. Dødsfall er rapportert ved 
medikament og mot alkoholabstinens. Bruken av GHB smak, men finnes også som pulver og i kapsler. stillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. bruk av GHB og skyldes ofte pustestans. Det er liten 
til rusformål er av relativt ny dato, og ble først kjent Løsninger som selges under betegnelsen GHB Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB forskjell mellom doser som gir rus og doser som 
tidlig på 1990tallet. kan (i tillegg) inneholde GBL og 1,4butandiol. inntak, er at de bråvåkner. GHB er svært farlig, fordi det er liten fører til bevisstløshet og død. 

forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisst
løshet og død. 

 BENZODIAZEPINER OG Legemidler. Foreligger som Benzodiazepinene er den stoffgruppen som har størst Benzodiazepiner er fellesbetegnelsen på en Benzodiazepinene har fått en betydelig utbredelse over hele Benzodiazepiner er legemidler som har dempende virkninger Benzodiazepiner har angstdempende, krampe Risikoen for å utvikle avhengighet er omdiskutert, men antakelig relativt Internasjonalt regulert 
 LIKNENDE STOFFER tabletter, kaplser eller løsninger. utbredelse som beroligende og søvnfremkallende gruppe legemidler som er syntetisk fremstilt. verden. De er blitt et vanlig hjelpemiddel ved blant annet på sentralnervesystemet. Benzodiazepiner brukes som angst stillende, beroligende og søvnfremkallende høy. Langvarig benzodiazepinbruk, særlig i store doser, kan føre til noe som narkotika. Medisinsk 

medikamenter. Benzodiazepiner kom på markedet De foreligger ofte i tablettform, men kan behandling av nervøse lidelser og søvnproblemer. I Norge er dempende, beroligende, muskelavslappende, krampestillende virkninger. Høye doser kan medføre rus. toleranseutvikling og abstinenssymptomer når benzodiazepinene forsvinner bruk underlagt regulering. Diazepam Valium, Vival, Stesolid 
Oxazepam Sobril, Alopam rundt 1960, som en erstatning for barbituratene. også tas intravenøst, som stikkpiller eller det i dag registrert et titalls forskjellige benzodiazepiner og eller søvnfremkallende medikamenter. Det er utbredt medisinsk En slik rus innebærer endret stemningsleie, ut av kroppen. Ved bruk av benzodiazepiner med lang virkningstid kan Reseptbelagt i utleverings
Flunitrazepam Flunipam Det finnes flere titalls ulike legemidler innenfor som mikstur. liknende legemidler. De er underlagt strenge restriksjoner bruk, men også misbruk, av disse stoffene. Virkninger av benzo redusert hukommelse, konsentrasjons og det gå mange dager før abstinenssymptomene opptrer. Benzodiazepiner gruppe A og B.
Klonazepam Rivotril gruppen benzodiazepiner. med hensyn til forskriving og salg (lege/resept/apotek). diazepiner kan oppheves av motgift (benzodiazepinantagonister). innlæringsevne samt kritikkløshet. I tillegg er ikke veldig giftige i seg selv, men dersom flere benzodiazepiner brukes 
Nitrazepam Mogadon, Apodorm I tillegg foregår det illegal omsetning av disse stoffene i Dersom benzodiazepiner kombineres med andre dempende vil benzodiazepinrus virke dempende. samtidig, eller i kombinasjon med alkohol og andre dempende rusmidler, 
Zoplikon Imovane betydelig omfang. stoffer, f.eks. alkohol eller opiater, øker sannsynligheten for Overdosedødsfall er relativt sjeldne dersom øker faren for forgiftning betydelig. 
Zolpidem Stilnoct alvorlige forgiftninger og død betraktelig. benzodiazepin er inntatt uten kombinasjon 
Midazolam Dormicum med andre stoffer. Benzodiazepiner og alkohol 
Alprazolam Xanor har gjensidig rusforsterkende effekt. 

 LØSEMIDLER OG GASSER Tykt eller tyntflytende væsker eller Inhalering av gasser for å oppnå rus har vært kjent Løsemidler som brukes til sniffing, fremstilles De fleste stoffer som er anvendelige for sniffing, inngår Utover rusvirkningene (som likner alkoholrus) har sniffestoffer Rusen gir endret stemningsleie, redusert Det kan utvikles toleranse ved langtidsbruk, og det kan oppstå abstinens Restriksjoner på 

Alifatiske Aerosoler / spraygasser, løsninger. Ofte med sterk lukt. siden begynnelsen av 1800tallet. Noen gasser, som vanligvis industrielt til tekniske formål og i vårt daglige liv i en eller annen sammenheng. Mange i hovedsak dempende virkninger. Sniffing kan dessuten lede til hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne reaksjoner når bruken opphører. Langvarig løsemiddelbruk antas å kunne omsetning og bruk 
hydrokarboner bensin, maling, lakk, eter, har også blitt brukt som narkosemiddel. leveres i større eller mindre enheter, alt etter av disse stoffene anses som helsefarlige og er underlagt irritasjon av slimhinner og luftveier. Svekket hukommelse og samt kritikkløshet. Rusen kan inneholde så vel gi hjerneskader, samt varige lever og nyreskader. Skader på beinmargen av noen av stoffene. 

tynnere, lakk og Sniffing av gasser og løsemidler er et rusmiddel den legale anvendelse. De mest vanlige er kontroll. Produktene er mangeartede, og bruk og omset innlæring, samt kritikkløshet er typiske symptomer. Misbrukere dempende som stimulerende symptomer. I noen med redusert produksjon av blodlegemer er også observert. 
Toluen malingsfjernere, lim, problem i flere land på grunn av industriens løsemidler for lakk og maling, lim, bensin, ning er underlagt restriksjoner. Noen selges helt fritt, beskriver oppstemthet, ørhet, manglende hemninger og forvir tilfelle, særlig etter høye doser, kan psykoselignende 

rensevæsker, løsemidler utstrakte bruk av løsemidler. rensevæsker og diverse spraymidler. mens andre krever rekvisisjon og godkjennelse fra ring i kombinasjon med en beroligende effekt. Sniffeprosessen syptomer være til stede. Voldshandlinger under 
Karbontraklorid og kontrollerende myndighet. Det er forholdsvis liten er ledsaget av betydelig risiko for forgiftning og død, både som snifferus kan forekomme. Risikoen for dødsfall ved 
trikloretylen illegal omsetning av sniffestoffer. følge av stoffenes direkte virkninger og surstoffmangel. overdose er uforutsigbar. 

s
OPIATER (OPIOIDER) Opiumsvalmuen har røde, hvite Opiumsvalmuen stammer trolig fra Midtøsten, Opiumsvalmuen vokser vilt under visse klima Opiumsvalmuer dyrkes i Midtøsten og Asia. Afghanistan står Felles for opioider er at de har dempende virkning. Opioider Opioider har smertestillende og hostestillende Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er utpreget toleranse Internasjonalt regulert som 

aturlige opiater: Dolcontin, MorfinSkopolamin, eller fiolette kronblader og grønne og har vært kjent i årtusener. Opium ble brukt som tiske betingelser. Opium er plantesaften fra den for den største produksjonen av heroin til det europeiske selges som smertestillende og hostedempende legemidler, og virkninger. Opioidrus gir endret stemningsleie, re utvikling ved langtidsbruk av opioider. Toleranseutvikling medfører narkotika. Medisinsk bruk 
orfin, kodein, Paralgin forte/major/minor/ eller lysebrune (tørkede) frøkapsler. legemiddel, rusmiddel og i religiøse sammenhenger. avblomstrede frøkapselen. Morfin kan utvinnes markedet. Smuglingen skjer via innarbeidede ruter, men kan brukes i legemiddelassistert behandling. Den smertestillende dusert hukommelse, konsentrasjons og innlærings abstinenssymptomer når opioidene forsvinner ut av kroppen. underlagt restriksjoner. 

ydromorfon, Pinex Forte/major, Palladon, Råopium er brune /sorte klumper På 1800tallet ble morfin isolert fra opium. I 1874 fra opium med et løsemiddel. Heroin fremstilles variere. Heroin er blitt mer tilgjengelig også i Norge, selv virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke evne samt kritikkløshet. Det forekommer dempende Disse kan være meget ubehagelige. Barn født av opioidmisbrukende Heroin: Ingen kjent legal 
ksykodon OxyContin/OxyNorm 

eller pulver. Herionbase og heroin fremstilte man heroin med morfin som råstoff. syntetisk med morfin som råstoff. Illegal heroin om bruken har avtatt noe på 2000tallet. All omsetning av smerter. Hvis man ikke har smerter i utgangspunktet, vil stoffene symptomer i varierende grad. Risikoen for overdose mødre vil ha abstinens ved fødselen. anvendelse. Metadon/ 
alvsyntetiske Heroin klorid er hvitt, grått eller brunaktig De syntetiske opioidene, som metadon, ble fremstilt har ofte en spesiell konsistens, farge og lukt på heroin foregår illegalt. Enkelte andre opioider til medisinsk først og fremst gi en følelse av rus og velvære. Videre kan virk ved lammelse av pustesenteret synes å være buprenorfin: Legal anvenpiater 

pulver eller klumper. i forsøk på å finne erstatningsstoffer for morfin. grunn av forurensninger. bruk omsettes fra apotek. Erstatningsstoffene metadon og ninger som nedsatt evne til selvkritikk, likegladhet og følelse av meget høy. Risikoen for forgiftning øker kraftig delse i legemiddelassistert 
yntetiske opioider: Ketorax, Ketogan, Petidin, De syntetiske opioidene er hvitt Landsomfattende legemiddelassistert rehabilitering De syntetiske opioidene er stoffer som buprenorfin (Subutex) brukes i legemiddelassistert rehabili virkelighetsflukt være mer eller mindre framtredende. Noen blir ved samtidig alkoholbruk eller bruk av andre rehabilitering (LAR). 
etobemidon, Actiq, Durogesic, Matrifen, pulver som foreligger i medisinske for opioidavhengige startet i Norge i 1998. fremstilles til medisinsk bruk, f. eks. metadon tering av opioidavhengige i Norge. mer rastløse, men andre blir trøtte. Kvalme, vannlatingsbesvær, dempende stoffer. Andre: Reseptbelagt i 
etidin, fentanyl, Aporex, Norspan, Subutex, 

preparater som pulver, tabletter, og buprenorfin. forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. Pupillene blir små. gruppe A og B.extropropoxyfen, Temgesic, Metadon, 
uprenorfi n, Nobligan, Tramagetic kapsler eller løsninger. Virkninger av opioider kan oppheves av motgift (opioidantagonister). 
etadon, tramadol 
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enteret i hjernen (det mesolimbiske 
området). Rusen kan vare fra få minutter 
il flere timer. Alle rusmidler har noen 
ellestrekk når det gjelder virkninger 
ike etter inntak: 

• Eufori / følelse av velvære 

• Svekket konsentrasjon 

• Nedsatt hukommelse og innlæring 

• Nedsatt kritisk sans / økt impulsivitet 

• Feilkontrollen svekkes. Feilkontroll 
er en hjernefunksjon som påser at 
det er samsvar mellom det man har 
tenkt å gjøre og det man faktisk gjør, 
samt evt. besørger oppretting av de 
feil som allerede er begått. 

• Kritisk sans svekkes. Rusmidler 
hemmer signaler fra pannelappen om 
å ta hensyn til den kritiske sansen. 
Den akutte virkningen av et 
rusmiddel innebærer dermed at den 
kritiske sansen nedsettes. 

I tillegg vil de enkelte rusmidlene 
ha spesifikke virkninger knyttet til 
virkestoffet det inneholder (se tabellen), 
som for eksempel sløvhet ved bruk 
av dempende stoffer som alkohol 
eller sovemidler, økt sentralnervøs 
og motorisk aktivitet ved bruk av 
stimulerende stoffer som amfetamin, 
eller hallusinasjoner ved bruk av 
hallusinogene stoffer som LSD. 

Virkninger av rusmidler 
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 CANNABIS (CANNABIS SATIVA) Planten har en frisk grønn farge. Cannabisplanten har vært kjent i Asia i årtusener, og Cannabisplanten vokser vilt under spesielle Cannabis i form av hasj er det mest vanlige illegale Cannabis virker både dempende og svakt hallusinerende. Cannabisrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert 

Tetrahydrocannabinol Marihuana Bladene er smale og sagtakkede. ble brukt i religiøse og medisinske sammenhenger. klimatiske forhold. Den kan også dyrkes andre rusmiddelet i Norge. Andelen i befolkningen som har Rusen kan gjøre at brukeren opplever seg selv som mer åpen hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne stede. Toleranseutvikling er begrenset, men kan forekomme. Virkningene som narkotika gjennom 
(THC) Hasj Marihuana: Tørket stengel, blader Planten kom til Europa i forbindelse med produksjon steder. Det aktive virkestoffet (hovedsakelig prøvd hasj en eller flere ganger, har økt betydelig i løpet og sosial, men svekker også den kritiske sansen, og brukeren samt kritikkløshet. I tillegg vil det forekomme av cannabis i sentralnervesystemet kan henge igjen i lang tid etter siste FNs konvensjon av 1961. 

(Cannabisharpiks/) og frø. Hasj: Pressede klumper/ av fiber (hamp). Først på 1800tallet ble bruken som tetrahydrocannabinol) finnes i alle plantedeler av de siste 1015 årene. Stoffet smugles hovedsakelig til kan ofte oppføre seg ”fjollete”. Etter inntak får brukeren som symptomer på demping av sentralnervesystemet, gangs bruk. Langvarig cannabisbruk øker risikoen for depresjoner og Kan søkes om medisinsk 
Cannabisolje) plater med varierende konsistens rusmiddel mer kjent. I Norge ble cannabisprodukt bortsett fra frøene og roten. Marihuana: Tørket Norge fra Marokko, via Spania og Italia. Det kan søkes oftest økt puls, røde øyne, tørr munn, samt økt matlyst. samt mulighet for psykoselignende symptomer. psykoser, samt lærevansker. Det er registrert forstyrrelser i normal hormon bruk på registreringsfritak 

og farge. Cannabisolje: Sort/grønn ene – og da særlig hasj – utbredt fra slutten av blad, stengel og blomstermateriale. Hasj: om å forskrive cannabis til medisinsk bruk ved enkelte Fortsetter man å røyke, vil virkningen vedvare. Rusen kan også Angst og panikkreaksjoner kan være hyppige, produksjon. Det er også risiko for skader på fosteret hvis gravide bruker i Norge.
brun, tyktflytende væske. 1960årene. Videreforedlet marihuana hvor en del fibermat sykdomstilstander. føre til svimmelhet og trøtthet, samt forstyrret korttidsminne og særlig hos førstegangsbrukere. cannabis. 

eriale er fjernet ved hjelp av varme/løsemidler/ tidsoppfatning. Når koordinasjon, konsentrasjon, reaksjonsevne 
mekaniske teknikker. Cannabisolje: Løsemid og vurderingsevne blir svekket, øker sjansen for lite gjennom
delekstrakt av marihuana aller hasj hvor tenkte handlinger eller ulykker. 
plantesaften er isolert fra alt fibermaterialet. 

 HALLUSINOGENER LSD er pulver som løses i væske De naturlige hallusinogenene og deres virkning har Naturlige: Plantene vokser fritt i naturen. Psilocybin finnes i viltvoksende norske sopper, særlig i spiss De hallusinogene stoffene påvirker sentralnervesystemet Rus ved bruk av LSD og andre hallusinogener Risikoen for å utvikle avhengighet og et kronisk daglig bruksmønster er til Internasjonalt regulert som 

eskalin Peyotekaktus og dryppes på en bærer (papir, vært kjent i årtusener. Planter som inneholder slike I enkelte tilfeller foretas kontrollert dyrking. fleinsopp. Denne er utbredt over nesten hele landet. Soppen og fremkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. gir endret stemningsleie, redusert hukommelse, stede. Toleranseutvikling er ikke særlig markert. Det kan være økt risiko for narkotika, men med noen 
silocybin og psilocin Spiss fleinsopp tablett e.l.) stoffer, ble brukt i høytider og religiøse seremonier. Plantene inntas direkte, eller virkestoffene kan plukkes til eget bruk, omsetning er begrenset. Andre natur Rusvirkningene av hallusinogener kan være skremmende. konsentrasjons og innlæringsevne samt kritikk depresjoner, psykose, atferds eller personlighetsforstyrrelser etter gjentatt unntak. Ingen legal anven
ysergsyredietylamid LSD De øvrige: Pulver, klumper, I enkelte miljøer har stoffene hatt en viss popularitet trekkes ut i ekstrakter. Stoffene kan også lige hallusinogener har liten utbredelse i Norge. De vanligste fysiske effektene av hallusinogener er store løshet. Det vil i varierende grad foreligge sentral bruk av stoffene. delse i Norge. LSD ble total
ensyklidin PCP tabletter, kapsler, drypp på papir. siden 1950 og 1960tallet. LSD ble fremstilt ved en fremstilles syntetisk. Syntetiske: Fremstilles av Internasjonalt er det en betydelig internetthandel, til dels pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig stimulerende og psykoselignende symptomer. forbudt ved FNs Psykotrop

Ketamin Peyotekaktus er en kaktus tilfeldighet i 1938 og ble relativt utbredt i psykiatrien naturlig råstoff (f.eks. ergotamin) eller syntetiske lovlig, med sopper, planter, ekstrakter og frø. Syntetiske koordinasjon, svekket muskelkraft og skjelving. Brukere Forekomsten av hallusinasjoner, illusjoner og konvensjon i 1971.
med knappliknende utvekster. for å avdekke pasientenes underbevissthet. kjemikalier. Produksjonen krever omfattende hallusinogener produseres særlig i USA, Nederland og kan ikke skille mellom virkninger av spiss fleinsopp og et forvrengt virkelighetsbilde kan gjøre rusen 
Spiss fleinsopp er en sopp med I 1950årene ble LSD brukt i medisinen til behandling kunnskaper og utstyr. Stoffene foreligger som Storbritannia. Bruk og utbredelse er begrenset i Norge. LSD hvis de ikke på forhånd vet hva de inntar. særlig risikabel med hensyn til ulykker og volds
klokkeformet, gråbrun hatt. av alkoholisme, narkotikaavhengighet og nevroser. hvitt pulver (kapsler/tabletter), men noen er så Omsetningen i Norge foregår hovedsakelig illegalt, men nye handlinger rettet mot omgivelsene og mot den 

Hippiekulturen medførte popularisering av LSD og sterke at de må fordeles på en bærer (tablett, kjemiske sammensetninger dukker stadig opp, stoffer som som er under påvirkning. 
liknende hallusinogener. papir, plast e.l.) ennå ikke er regulert internasjonalt. 
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 AMFETAMIN OG Syntetisk stoff i pulverform. Syntetiske stoffer som vanligvis foreligger som Amfetamin er, nest etter hasj, det mest vanlig illegale Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer. Rus av sentralstimulerende stoffer gir endret Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Det er en viss toleranseutvikling Internasjonalt regulert som 
Amfetamin ble fremstilt i 1887 og tatt i medisinsk bruk 

 AMFETAMINLIKNENDE STOFFER Gult, brunt, rosa eller hvitt. vannløslige salter (pulver). Kan fremstilles på narkotikum i Norge. Beslagene av metamfetamin har økt på Det er vanskelig å skille virkningene av disse stoffene fra hver stemningsleie, redusert hukommelse, konsentra ved kronisk bruk. Langvarig bruk kan medføre depresjoner og psykotiske narkotika. En viss legal i 1927, blant annet til behandling av astma og som 
Lukter ofte av løsemiddel. flere måter. Den vanligste metoden er å koke 2000tallet, noe som tyder på større bruk av dette stoffet. andre. Amfetamin og metamfetamin virker oppkvikkende og sjons og innlæringsevne samt kritikkløshet. tilstander. medisinsk anvendelse. Amfetamin Amfetamin, Dexedrine slankemiddel. Det ble oppdaget at amfetamin også 

Metamfetamin Metamfetamin, ”Ice” Medisinske preparater i sammen to væsker. Produktene bærer ofte preg På 1990tallet økte bruk av ecstasy i noen ungdomsmiljøer, undertrykker sultfølelse og søvnbehov. Inntak av disse stoffene Utover dette vil det foreligge sentralstimulerende Norge: Reseptbelagt i ga en psykisk oppkvikkende virkning og undertrykte 
Metylfenidat Ritalin, Concerta, Equasym tabletter eller kapsler. av illegal fremstilling. Urenheter gir spesiell men synes å ha blitt mindre populært de senere år. kan, særlig i store doser, føre til kvalme, kramper, økning av symptomer. Risikoen for livstruende overdose utleveringsgruppe A. søvnbehovet. MDMA og MDA ble første gang framstilt 
MDMA, MDA Ecstasy ”Ice” (metamfetaminklorid) konsistens, farge og lukt. Det foregår også Amfetamin og metamfetamin som smugles til Norge, kroppstemperaturen, uro og opphisselse. Stoffene øker hjerte effekter er uforutsigbar. Utlandet: Ofte reseptfritt, i 1914 av den farmasøytiske industrien i Tyskland, men 

kan minne om isklumper. ble aldri tatt i bruk terapeutisk. I 1950 årene ble stoffet lovlig produksjon til medisinske formål. framstilles ofte i illegale laboratorier i Litauen, Nederland aksjon og blodtrykk, og de kan selv i lave doser føre til livs finnes som slankemidler.
utprøvd av den amerikanske hæren i et program for og Polen. Amfetamin til medisinsk bruk er underlagt strenge truende forstyrrelser i hjerterytme eller farlige indre blødninger, 
kjemisk krigføring. MDMA var nesten ukjent som rus restriksjoner i Norge. Nederland og Polen er sentrale land f.eks. hjerneblødning. Ecstasy kan klassifiseres som både stimule
middel før 1980, men fikk fra tidlig i 1990 årene under for framstilling av ecstasy som smugles til Norge. rende og hallusinogent. Rusen kan ligne den som framkalles av 
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slangnavnet ecstasy betydelig popularitet, i ravemiljøer amfetamin, men kan også ha likhetstrekk med LSD. 
og på ”houseparties”, i noen grad også i Norge. 

 KOKAIN Kokabusken er ca. 1,5 m høy Kokabusken har vært dyrket i årtusener i SørAmerika. Kokain utvinnes fra kokablader ved bruk av Kokainbruken har vært økende de siste årene i mange Kokain er et sentralstimulerende middel som gir en intens, Kokainrus gir endret stemningsleie, redusert Risikoen for å utvikle avhengighet er høy. Toleranseutvikling ved langvarig Internasjonalt regulert 
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Kokablader Kokain med gulhvite blomster. Bladene Bladene ble brukt i det daglige liv og i forbindelse med løsemidler. Prosessen går via kokapasta og europeiske land, også i Norge. Mest utbredt blant unge men kortvarig rus med følelse av å være ovenpå og ha økt hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne kokainbruk er begrenset. Langvarig kokainbruk kan ledsages av depresjoner som narkotikum. 
Kokapasta er grønne og avlange. Kokapasta høytider og religiøse formål. I 1850årene ble virke kokainbase til kokainklorid, som er et vann voksne, men andelen kokainbrukere i Norge er likevel få energi. Sult og søvnbehov undertrykkes. Pupillene utvider seg. samt kritikkløshet. I tillegg vil kokain lede til og psykotiske tilstander. Det er observert skader i neseslimhinner ved Kokablader anvendes legalt 
Kokainklorid er en gråbrun masse med lukt av stoffet kokain isolert fra bladene, og det ble tilsatt i løselig pulver. Crack er kokainbase. sammenlignet med cannabis. Det aller meste av kokainet Atferden kan bli bisarr og voldelig. De kroppslige virkningene sentralstimulerende symptomer. Risikoen for langvarig sniffing. Hos gravide kokainmisbrukere er det økt frekvens av i noen land i SørAmerika. 
Kokainbase Freebase, ”Crack” løsemidler. Kokainklorid er et hvitt vin og andre drikker (deriblant Coca Cola). Sniffing av Ved oppvarming går crack over til en gass, kommer fra produksjonslandene Colombia, Peru og Bolivia. kan være livstruende med høy puls, høyt blodtrykk, hjerte livstruende overdoseeffekter er uforutsigbar. spontanaborter, for tidlige fødsler og dødfødsler. Ellers liten legal anvendelse. 

eller lysegult pulver. Kokainbase er kokain begynte rundt 1900. Bruken økte, og i 1914 ble som kan inhaleres. Kokain kan også fremstilles Spania og Portugal er de mest brukte transitthavnene til rytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Kramper Ingen legal anvendelse i 
et hvitt pulver. Crack er kokainbase kokain klassifisert som narkotikum i USA. I dag brukes syntetisk. markeder i Europa. En rute via VestAfrika står også for mye og økt kroppstemperatur kan oppstå. Norge.
i form av gulgrå, posøse klumper. kokain i enkelte tilfeller som bedøvelsesmiddel ved av trafikken. Omsetning av kokain foregår illegalt. 

ørenesehalsoperasjoner, men har ellers ingen medi
sinske bruksområder. Illegal bruk av kokain har økt i 
USA siden 1980årene og i Europa siden 1990årene. 

 KHAT Khat er unge skudd med friske Khat har vært kjent i ØstAfrika og i Midtøsten langt I dag dyrkes khat først og fremst i Jemen og Tygging av khatblader er utbredt i ØstAfrika og den sørlige Khat inneholder amfetaminliknende stoffer, og virkningene av Khatrus gir endret stemningsleie, redusert Det er vanskelig å bedømme risikoen for å utvikle avhengighet. Virkestoffene er inter

Cathinon Khat blader fra planten Catha edulis. tilbake i historien. Khatbladene ble og blir fortsatt ØstAfrika. Det er bladene fra khatplanten som delen av den arabiske halvøy. Khat er en viktig handelsvare khat kan sammenliknes med virkningene av amfetamin. Inntak hukommelse, konsentrasjons og innlæringsevne Toleranse for rusvirkningen kan utvikles, men synes ikke å være utpreget. nasjonalt regulert som 
Cathin brukt vesentlig som rekreasjons og nytelsesmiddel inneholder de rusgivende stoffene. Bladene må for mange av disse landene. I Norge brukes khat i noen av khat gir en følelse av velvære, mild oppstemthet, økt våken samt kritikkløshet. Det er holdepunkter for at langvarig khatbruk kan medføre forskjellige narkotika, og planten er 
Pseudoefedrin i land der planten dyrkes. I senere tid har man sett være ferske for å gi rusvirkning. innvandremiljøer med tilknytning til landene der planten het / energi. Det kan oppstå vrangforestillinger, og tyggere kan Khatrus vil også være preget av stimulerende typer psykoser. Det diskuteres også i fagmiljøene om langvarig khatbruk regulert som narkotikum 

økende bruk i noen innvandrermiljøer i Europa. dyrkes, og bruken synes å være økende. All omsetning i lett provoseres til sinne eller latterutbrudd. I noen tilfeller kan symptomer og ligner på amfetaminrus. disponerer for utvikling av mer permanent sinnssykdom. Langvarig bruk i Norge.
I Norge har khat vært et anvendt rusmiddel siden Norge foregår illegalt. khat utløse akutte psykoser, mani, hyperaktivitet, paranoide fører ofte til betennelse i tannkjøtt, munnhule, spiserør og magesekk. 
ca. 1990, men bruken er stort sett begrenset til tanker og aggressivitet. Inntak av khat kan føre til økt kropps
miljøer med tilknytning til dyrkingslandene. temperatur, økt hjerteaksjon og stigning av blodtrykket. 

Dette er syntetiske stoffer vesentlig fra det 20. århundre. 
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  DOPING Vanligvis legemidler. Foreligger Dopingmidler kan være ulike stoffer med totalt Stoffer som defineres som dopingmidler De hormonelle dopingmidlene har en begrenset legal Ut over de eventuelle virkningene på yteevnen, kan doping Rus ved inntak av dopingmidler vil bare forekomme Langtidsbruk av anabole steroider i store doser kan gi kraftige forstyrrelser Noen er internasjonalt 

Stimulerende stoffer Amfetamin som pulver, tabletter, kapsler forskjellig virkning. Dagens dopingmidler har kan både være legalt og illegalt fremstilt. anvendelse som legemidler. Forskriving og salg er da midlene gjerne ha flere andre effekter, alt avhengig av hvilken hvis stoffet også er et rusmiddel. Det har vært i hormonbalansen med blant annet utvikling av maskuline trekk hos regulert som narkotika. 
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Anabole steroider Metandienon, eller injeksjonsløsninger i liten sammenheng med narkotika / rusmidler. De hormonelle dopingpreparatene er ofte i underlagt visse restriksjoner. Den illegale bruken har type middel eller medikament det dreier seg om. hevdet, men det er foreløpig ikke dokumentert, kvinner og forstyrrelser i egenproduksjon av mannlige kjønnshormoner En del er underlagt 
Kjønnshormoner Stanozolol ampuller eller hetteglass. De klassiske dopingmidlene er de sentralstimulerende utgangspunktet fremstilt til medisinsk bruk. økt på 2000tallet. Hormonelle dopingmidler omsettes at inntak av anabole steroider kan medføre en hos menn. Personlighetsforandring og aggressivitet er beskrevet. Det er regulering som 

Metenolon narkotiske stoffene som ble tatt i bruk under og etter I de senere år har man også fått en omfattende og brukes gjerne i lukkede idrettsmiljøer. form for rus. også rapportert økt kreftrisiko hos storbrukere av anabole steroider. medisinske preparater. 
Testosteron 2. verdenskrig. illegal produksjon. Dopingmidler kan foreligge Idrettsorganisasjonene 

Betablokkere/ som tabletter, kapsler eller injeksjonsløsninger. har egne restriksjoner 
blodtrykksenkende Propranolol for bruk. 
Diuretika/vanndrivende Metoprolol 

ST

Lokalbedøvende midler Furosemid 
Kortikosteroider 

Hva er rusmidler? 

Dempende Stimulerende 

Beroligende 
Sovemidler 
Smertestillende 
Morfi n/heroin 
GHB 

Alkohol 
Løse
midler 

PCP 
Ketamin 

Cannabis Ecstasy 

Hallusinogene 

LSD 
Div. sopparter 

Kokain 
Amfetamin 
Khat 

Blant stoffer som gir rus, finner vi både lovlige handelsvarer 
som alkohol og løsemidler, legemidler som for eksempel 
morfin og benzodiazepiner og ulovlige narkotiske stoffer. 

Virkningene av rusgivende stoffer kan deles i tre hovedkategorier: 
Dempende, stimulerende og hallusinogene. 

Klassifisering av narkotika 
Hva som internasjonalt regnes som 
narkotika avgjøres av Verdens helse
organisasjon (WHO) etter anbefaling 
av en ekspertgruppe som kontinuerlig 
vurderer stoffer. Det er inngått tre inter
nasjonale avtaler under FN: Narkotika
konvensjonen (1961), psykotropkonven
sjonen (1971) og konvensjonen om 
ulovlig håndtering av og handel med 
narkotika og psykotrope stoffer (1988). 

De stoffene som er regulert som narko
tika i Norge, er samlet i narkotikalisten 
(Forskrift til legemiddelloven, 1978). 
Nye stoffer tas med på listen etter 
hvert, basert på juridiske og medisinske 
vurderinger, internasjonale avtaler og 
nasjonale behov. I Norge betegnes 
alle typer stoff på narkotikalisten som 
narkotika og omfattes av den samme 
lovgivningen. 

Alle rusmidler påvirker belønnings

Avhengighet 
I hjernen oppstår en generell belønnings
reaksjon når man opplever noe godt 
– på engelsk: ”liking”. Enkelte slike 
opplevelser kan tillegges en særskilt 
betydning, og det oppstår et ønske 
om å gjenta opplevelsen – på engelsk 
”wanting”. Man ønsker seg mer av det 
man nettopp har fått. Denne mekanismen 
regnes for å være sentral både for 
menneskers overlevelsesevne og for 
utvikling av avhengighet. 

Naturlige handlinger som er sentrale 
for overlevelsen, som å spise, drikke, 
samhandle sosialt, ha sex og gi omsorg 
til avkom, preges inn i hukommelsen 
fordi de ved hjelp av hjernens 
belønningssystem tillegges større 
betydning enn andre handlinger. Like 
etter fødselen får barnet melk fra 
mors bryst. Barnet begynner å suge, 
en handling som er viktig for at barnet 
skal overleve. Oppgaven til hjernens 
belønningssystem er å lære barnet at 
det er viktigere å suge enn for eksempel 

å sprelle med beina. De signalene som 
motiverer babyen til å gjenta sugingen, 
må være kraftige for å sikre at barnet 
husker sugingen, ønsker å gjenta den 
– og dermed overlever. 

Rusmidler virker på de samme 
signalveiene i hjernen som det sugingen 
gjør hos et spedbarn, men reaksjonene 
som skapes ved rusmidler er kraftigere 
enn de som framkalles av naturlige 
stimuli. 

De to fenomenene ”liking” og 
”wanting” foregår samtidig, men 
uavhengig av hverandre. Dersom et 
rusmiddel inntas gjentatte ganger, 
kan de biologiske prosessene som gir 
”wanting” og ”liking” utvikle seg 
motsatt av hverandre. Trangen til å 
bruke rusmiddelet (”wanting”) blir 
sterkere, mens den positive rus
opplevelsen (”liking”) stadig svekkes. 
Svekket ” liking” – svekket positiv 
rusopplevelse – kalles også toleranse
utvikling. 

Farer 
Utover virkninger som er beskrevet 
i tabellen, medfører bruk eller misbruk 
fare for flere negative konsekvenser, 
blant annet: 

• Økt ulykkesrisiko 

• Aggresjon mot andre og seg selv 

• Mentale problemer 

• Lever, nyre og hjerte/karsykdommer 

• Økt kreftrisiko 

• Livsvarige fosterskader hos barn 
(FASD, FAS) 

• Abstinenser hos nyfødte barn (NAS) 

• Tap av utviklingsmuligheter 

•  Sykefravær 

• Dårlig arbeidsinnsats / skoft 

• Sosiale problemer, fattigdom 

• Vold, mishandling, uønsket sex 

• Kriminalitet 

Bruk av rusmidler er regulert i Norge 
for å redusere negative konsekvenser 
for enkeltmennesker og samfunnet. 
Alkoholens tilgjengelighet og bruk 
reguleres gjennom alders og promille
grenser, skjenkebestemmelser og vin
monopolordning. 

All produksjon, bruk, besittelse, 
omsetting, innførsel og andre former 
for omgang med narkotika som ikke 
er foreordnet av lege, er straffbart. 
Det straffes også for medvirkning. 

Mer informasjon: 

www.fhi.no 
www.sirus.no 
www.helsedirektoratet.no 

www.rustelefonen.no 

Plakat kan bestilles 
fra Helsedirektoratet: 
E-post: trykksak@helsedir.no 
IS-1024 • 04/2010 • 4000 

Hvorfor drikker ikke  
medlemmer alkohol?

Samarbeidspartnere

Det Hvite Bånds blad    5

trenge hjelp og støtte til å komme 
ut av et uheldig mønster. Vi må sikre 
at unge får samme tilbud om hjelp 
uansett hvor i landet de bor.

FORELDRE MÅ FÅ STØTTE
Tunge rusavhengige skal få tilbud 
om behandling og annen tilpasset 
hjelp som kan gi mer verdighet og 
et mindre slitsomt liv. For unge under 
18 år må foreldrene involveres fra 
et tidlig tidspunkt, både i kart-
leggingsfasen og i oppfølgingen 
etterpå. 

Bekymrede foreldre må få 
informasjon, kunnskap og støtte til å 
stå i en vanskelig situasjon og for å 
veilede barnet sitt. Tydelige foreldre 
er også et viktig tiltak for å hjelpe 
en eksperimenterende ungdom.

Voksne mennesker som ikke har 
behov for helsehjelp, bør møtes 
med en reaksjon. En mulig løsning 
kan være et inntektsbasert gebyr, 
slik vi har i trafikken. Gebyr ligger 
også inne som en reaksjonsform 
i Portugal-modellen, og er i tråd 

med utvalgets mandat, som sier at 
«manglende oppfølging vil medføre 
sanksjoner».

ØKTE BEVILGNINGER TIL 
KOMMUNENE
Utvalgets forslag legger store 
deler av ansvaret for oppfølging av 
narkotikabruk på kommunen og 
barnevernet. Dersom barnevernet 
skal få hovedansvar for å følge opp 
rusbruk blant barn og unge, er det 
behov for en vesentlig styrking.

Allerede i dag har barnevernet 
problemer med å følge opp langt 
alvorligere saker, og det er 
vanskelig å rekruttere nok 
kompetent personale. Midlene til 
kommunene må øremerkes.

HVA ØNSKER VI OSS AV 
EN RUSREFORM?
Actis er for en ansvarlig rusreform 
som fører til større verdighet 
og bedre livssituasjon for de 
tunge brukerne, samtidig som 
vi ivaretar den lave rusbruken i 
befolkningen og forebygger at 
ungdom som eksperimenterer med 
rus utvikler alvorlig avhengighet. 
Avkriminalisering kan lett oppfattes 
som at det er lovlig å bruke 
narkotika. For at forbudet skal 
oppleves som reelt, må det være 
en reaksjon for brudd. Disse 
reaksjonene må tilpasses den 
enkelte.

FORSKJELLIGE REAKSJONER
Vi ønsker oss et mer finmasket 
reaksjonsmønster enn det utvalget 
har lagt frem. Vi er helt enige i at 
mennesker med rusavhengighet 
ikke skal få bøter eller måtte sone i 
fengsel, men det er viktig at unge på 
vei inn i en ruskarriere ikke opplever 
at vi voksne snur ryggen til.
Vi trenger et solid sikkerhetsnett som 
sikrer at ungdom som sliter med rus 
og traumer blir fanget opp tidlig nok 
til at problemene kan løses før de er 
blitt for store.

Kilder: Actis, se rusreform s. 30

Foto: Shutterstock
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Verdens overdosedag
Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag hvor vi minnes 
alle mennesker som har gått bort etter en overdose. Det er en tid for å 
minnes, og en tid for handling.

Vi er dessverre langt unna regjeringens nullvisjon for overdoser.  Tall fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 241 mennesker døde av overdose i fjor. .  
Hele 90 personer færre enn i 2020.

FHI mener at nedstengingen av mange lavterskeltiltak under pandemien 
kan ha hatt betydning i tillegg til ekstra sterk heroin i det illegale markedet. 
Til tross for advarsler ble mange ruspasienter skrevet ut fra behandling for 
å gjøre plass til koronapasienter i fjor. Det kan se ut som om den største 
økningen i narkotikadødsfall har skjedd i de områdene av landet som har 
hatt mest Korona-restriksjoner, som Oslo, Bergen og Viken, i følge FHI.

Forebygging som virker
En overdose kan inntre ved første gangs bruk av f.eks. heroin eller MDMA, 
likeså vel som den kan inntre hos slitne rusavhengige. Å hindre utbredelse 
av og eksperimentering med narkotika må derfor være et tydelig mål på 
linje med forebyggende hjelpetiltak overfor aktive opioidbrukere.
Forskning har vist at enkeltstående informasjonstiltak ofte har liten 
innvirkning på holdninger og adferd, men at informasjonstiltak som ledd 
i en bredere forebyggingsinnsats, kan ha stor betydning. Den såkalte 
Islandsmodellen viser hvordan en kombinasjon av tiltak, som etablering 
av foreldrenettverk, at foreldrene oppretter felles regelsett for ungdom i 
et lokalsamfunn og oppfølging 
fra presse, politi og lokale 
organisasjoner, samlet har ført til 
drastiske reduksjoner i bruken 
av tobakk, alkohol og narkotika 
på Island.
Narkotikaforebyggende tiltak 
kan ikke isoleres til en enkelt 
etat eller organisasjon. Både 
familie, lokalsamfunn, skole 
og nasjonale instanser og 
organisasjoner må ta et ansvar 
dersom informasjonsinnsatsene 
skal lykkes.

Kilde: IOGT.no 



En tenåringsjente med blondt skulderlangt hår og et 
lurt blikk prøver å smugle en vinflaske ut av huset uten 
at moren ser det.

Ifølge en ny undersøkelse fra Blå Kors har over 
halvparten av barn ikke snakket med foreldrene om 
regler og lover, og hvordan alkohol påvirker kroppen. 
Allikevel svarer 7 av 10 av de unge at de 
ønsker at foreldrene har strenge og 
tydelige regler når det gjelder alkohol.

2 av 3 foreldre er usikre på hvordan 
man snakker med barna sine om 
alkohol. Hvilke regler har vi rundt 
alkohol? Når tar man samtalen første 
gang? Hvor ærlig skal man være? Og 
hva skal man gjøre om man får noen 
spørsmål man ikke helt vet hva man skal 
svare?

En tidligere studie fra ESPAD viser en klar sammenheng 
rundt hvordan tenåringsforeldres bruk og holdning til 
alkohol, påvirker tenåringsbarnas drikkevaner.

Studien viser at i familier hvor de har klare regler og 
dialog om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer 
forsiktig. Et godt råd er derfor å snakke med tenåringen 
om alkohol og ha klare regler.

Plutselig en tenåring i hus
Tenåringsmamma Janne Talling er kjent fra NRK sin TV-

dokumentar «Tenåringssjokket», der hun 
fortalte om den brå overgangen med en 
tenåring i hus.

Hun mener studien peker på en viktig 
faktor som tenåringsforeldre virkelig 
bør anerkjenne:

– Det er viktig at foreldre snakker 
med barna sine om alkohol. Det finnes 

ingen fasit når det gjelder oppdragelse, 
dessverre. Du har jo kun din egen erfaring å spille på, 
forteller Janne Talling.

Hun har stor forståelse for at mange foreldre synes at 
det kan være vanskelig å ta samtalen om alkohol.

Tilstedeværende tenåringsforeldre kan  
redusere unges drikkevane

Ungdommen 
respekterer

 grenser hvis 
de forstår hvorfor.

Janne Talling

Illustrasjonsbilde: Colourbox
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Åpen dialog fremfor pekefinger
– For oss har det vært et enkelt valg å ha nulltoleranse 
for illegale rusmidler, men når det gjelder alkohol kan 
det være litt mer utfordrende å ta praten. Selv er vi ikke 
avholdsmennesker, og vi drakk alkohol som tenåringer, 
sier Talling.

Hun understreker at hun ønsker at ungdommen avstår 
fra alkohol, men erfaringsvis overholdes ikke en slik 
regel. Det fører til at ungdommen lyver for foreldrene 
om hvor de er og hva de gjør. 

– Det fungerer bedre med en åpen dialog, og at 
ungdommen får en forståelse for hvorfor foreldre er 
bekymret. Heller det enn pekefinger, og i verste fall 
fremstå som dobbeltmoralsk. Ungdommen respekterer 
grenser hvis de forstår hvorfor, mener Talling.

For henne har det vært viktigere at tenåringen tar 
telefonen når hun ringer enn nulltoleranse for alkohol.

To jenter står inntil et skap på skolen. De står med 
russedress, en i blått og en i rødt

Vær ærlig og møt ungdommen med dialog
Marit Bertheussen Røst fra Bodø, er enig med Talling i 
at man som forelder kan møte seg selv i døra når man 
tar alkoholpraten med barna.

– Ungdommene synes det er urimelig at de ikke kan få 
drikke når vi selv har gjort det som unge. Dette må vi 
tåle å stå i. En feil som gjentas blir ikke mer rett, mener 
Marit B. Røst.

Hun har tidligere fortalt åpent i NRK om utfordringer 
ved å være mor til tenåringer.

Røst mener det er viktig med åpen dialog, og samtidig 
være tydelige på regler og hva som forventes. 

Røst mener foreldre må tørre å være kjipe, og stå i 
det selv om man er uenig med barna. I tillegg bør man 
være tilstede. Hun forteller at hun selv har droppet 
hyttetur, for å være hjemme og tilgjengelig dersom 
ungdommen skal på fest.

– De skal vite at vi følger med, sier Røst, som presiserer 
at man ikke skal drive med etterretning.

De må ha frihet, samtidig som de skal være trygge 
og vite at vi passer på dem. Vi er fallskjermen til 
ungdommene våre, presiserer bodøværingen.

Gode råd fra tenåringsmødre til tenåringsforeldre:
• La barna forstå hvorfor du er bekymret
• La barna vite at du er tilgjengelig når som helst
• Ikke vær redd for å snakke med barna dine om 
alkohol
• Ikke dra på hyttetur  hvis du vet det er en fest i byen
• Ikke lag sanksjoner som ikke er gjennomførbare
Gi ungdommen frihet
• Vær tydelig på regler og tør å være kjip
 
Snakk med tenåringen om alkohol
Det er vanlig å tenke at det vennene gjør er mest 
viktig. Undersøkelser viser faktisk at når det kommer 
til alkohol, er det foreldrene som er den viktigste 
påvirkningsfaktoren.

Foreldre har altså en unik posisjon til å påvirke sine 
barn, og dytte dem i riktig retning. Men, det kan 
oppleves som lettere sagt enn gjort.

Når tar du samtalen første gang?
Det er aldri for tidlig å snakke med barna om alkohol. 
Jo oftere og mer naturlig du snakker med barnet ditt 
om alkohol, jo lettere blir det for dere begge. Ved å ha 
en åpen dialog signaliserer du til barna dine at dette er 
noe som ikke er farlig å snakke om. Det er viktig å være 
åpen, ærlig og lyttende i møtet med ungdommen.

Når spørsmålene om alkohol kommer
Sørg for at det er nettopp deg barnet ditt kommer til 
med spørsmålene sine. Sannsynligheten for at det skjer, 
øker ved at du er forberedt, ærlig, interessert og lytter.

Det er helt ok å møte spørsmål fra ungdom med svar 
som «jeg vet ikke», eller «dette synes jeg er vanskelig å 
snakke om», eller «kan jeg tenke litt på det og komme 
tilbake til deg»? Du trenger ikke å være den som har 
alle svarene. Du skal jobbe for å beholde posisjonen 
som den voksne, som ungen din kommer til med 
spørsmål.

Som forelder kan du være med på å gjøre en forskjell. 
Tenåringer bryr seg om hva foreldre sier – selv om det 
ikke alltid virker sånn. Du er viktigst, uansett!

Kilde: Blakors.no

Illustrasjonsbilde: Colourbox
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Leder DHB Ung
ESTER MJØS

Kjære alle sammen; God sommer! 
Skoleelevene har en etterlengtet sommerferie, studentene har levert siste eksamen og russen har lagt 
russelua på hylla for denne gang. Nok et halvår er forbi og jeg håper sommeren gjør dere godt!

Å BRY SEG

Juniorråd

Å BRY SEG KAN VÆRE MANGE TING, 
MEN DET ER FØRST OG FREMST Å 
VÆRE TIL STEDE I SITUASJONENE 
OG Å TA ANSVAR.

Følg dine drømmer - ikke rus deg!

UNGDOM OVER 13 ÅR

Kilde: ndla.no

Dette er viktig! 
Sier Juniorråd
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UNGDOM OVER 13 ÅR

Å sette grenser for barna kan være en 
måte å bry seg på. En annen måte er å 
gi trøst når barna trenger det.

Uansett hvor gamle vi er, har vi et 
behov for trøst når noe butter litt 
imot. Små barn som får et sår på 
fingeren, trenger like mye trøst som 
større barn. Ungdommer med 
kjærlighetssorg trenger like mye trøst 
som voksne med kjærlighetssorg.

Behovet for trøst er alltid til stede, 
men hvordan barn og unge signaliserer 
at de har behov for trøst, kontrolleres 
mer med alderen.

Barn trenger tydelige voksne som 
setter gode rammer rundt dem. En 
voksen som bryr seg, er blant annet 
ansvarsfull og varm og en som setter 
tydelige grenser og respekterer hvert 
enkelt barn. 

Barn og unge trenger hjelp i konflikt-
situasjoner. Det å være en voksen som 
kan lytte og sette ord på situasjonen, 
kan være vanskelig, men nødvendig.

Når den voksne går inn i en konflikt, 
viser han eller hun omsorg ved å bry 
seg, delta og ta ansvar for å hjelpe til. I 
konfliktsituasjoner trenger begge sider 
i konflikten å bli sett.

Mange voksne kvier seg for å bry seg 
og er redde for å blande seg inn i ting. 
Andre voksne kan bry seg om alt og 
blande seg inn i det meste. Som  
profesjonell yrkesutøver er det din 
oppgave å finne ut når du skal bry  
deg, når du skal sette grenser, og  
når du ikke skal blande deg inn.

Det er ingen motsetning mellom å vise 
omsorg og å sette grenser eller hjelpe 

barn og unge til å finne løsninger på 
konflikter. Det er tvert imot to sider  
av samme sak.

Å vite når vi skal gi omsorg og bry 
oss, er ikke så lett bestandig. Diskuter 
gjerne temaet med klassen din eller 
kollegaene dine. Husk at barnets beste 
alltid skal stå i sentrum.

TRYGGHET FÅR VI NÅR 
ALLE VISER OMSORG FOR 
HVERANDRE, OG ER 
HYGGELIG OG GREI.
TRIVSEL HAR VI NÅR VI 
HOLDER RO OG ORDEN.

VÆR EN DEL 
AV ET 

POSITIVT
MILJØ

Fi
nn

 5
 fe

il:
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bu

s:
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Vær sosial men rusfri!
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Det Hvite Bånd Ung har i den siste tiden fortsatt å job-
be med prosjektarbeid i møte med rusforebyggende 
arbeid. I tillegg jobbes det med brosjyremateriell og 
ulike måter vi kan klare å nå ut til flere på en bedre 
måte med budskapet vårt om at det finnes en annen 
løsning! 

Samfunnet vårt er preget av en ungdomskultur med 
alkoholholdninger det er stor grunn til å bekymre seg 
over. Vi i Det Hvite Bånd Ung ønsker å jobbe for å vise 
at alternativet til dette ikke bare er vel så bra, men 
bedre på flere måter. 

Å si nei til alkohol og rusmidler er, og skal være, å si ja 
til andre og viktigere ting. Det skal være å si ja til både 
minner, felleskap og relasjoner - og nettopp det ønsker 
vi å legge til rette for gjennom arbeidet vårt. 

Om du har innspill eller forslag er du velkommen til å 
ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg og tankene dine. Vi 
i DHB Ung ønsker dere alt godt og en velsignet som-
mer videre! 

Vennlig hilsen, 
Ester Mjøs 
leder i DHB Ung

Foto: Adobe Stock

Våg å si nei!

Gode vaner, 
venner og valg!
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Våg å si nei!

Gode vaner, 
venner og valg! 6

    Hei!
Snart er det slutt på sommerferien og du 
kan glede deg til skolestarten. Skole er 

gøy! Lære nye ting er gøy!
Men da bør vi følge ”Den gylne regel”: 
Jesus sa: ”Gjør mot andre det du vil at 

andre skal gjøre mot deg!”
Stå opp mot de som mobber for da 

viser at du er en skikkelig venn.
Håper alle får et fint skoleår.

Beste hilsen fra 
tante M.❤ 

RUSFRI

VERDEN

DHBNUng
Lever rusfritt fordi vi vil!

Foto: Adobe Stock



Sunn og god matpakke
Har du lyst på noe enkelt og godt i matpakken? Da er lompe med ost og skinke et godt 
valg! Legg gjerne litt ekstra grønt i matpakken også, som sukkererter eller agurk i staver.
Lag gjerne en lage ukeplan over det du vil ha i matpakka.

Dette trenger du:
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Finn 2 like fugler
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Juli – August – September

Hjelp arbeideren å bygge huset ferdig. 
Finn toppen som passer til hvert hus.

Foto: Adobe Stock
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Du er verdifull
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Landsmøtekoret synger
i Ishavskatedralen

Det Hvite Bånd
106. årgang nr. 5/6 2016

– en rusfri verden «For Gud, heim og alle folk»

www.drug-freeyouth.org
Vær med å skape en trygg framtid!

Velg en livsstil uten rus!
THERE IS FREEDOM & POWER IN CHOOSING TO LIVE DRUG FREE

UNGDOM OVER 13 ÅRRUSFRI

VERDEN

DHBNUng
Lever rusfritt fordi vi vil!

E-sigaretter, eller vapes, forårsaker 
skade og risikerer å introdusere en 
ny generasjon for røyking, viser ny 
forskning fra ANU.(Australuan National 
University)

Den store gjennomgangen fant at bruk 
av nikotin e-sigaretter øker risikoen for 
en rekke ugunstige helseutfall, spesielt 
hos ungdom.

Hovedforfatter professor Emily Banks 
sa at unge ikke-røykere er omtrent tre 
ganger så sannsynlig at de begynner 
å røyke enn ikke-vapers, og at vapes 
leverer hundrevis av kjemikalier - noen 
av dem er kjent for å være giftige og 
mange andre med ukjente effekter

“Det finnes myter som retter seg mot 
unge mennesker: de falske idéene 
om at vapes ikke ville vært allment 
tilgjengelige dersom de var farlige og 
‘det er bare vanndamp’, sier professor 
Banks.

Gjennomgangen fant også begrensede 
bevis for at nikotin e-sigaretter var 
effektive for å hjelpe folk med å slutte 
å røyke i kliniske omgivelser.

Kilde: www.anu.edu.au

E-sigaretter og vaping er skadelig viser ny forskning
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JULEKAKER OGJULEKAKER OG
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SØT FRUKT TE
SØT FRUKT TE
2 kopper kokende vann
5 teposer av typen frukt te
1 kopp sukker
2 kopper frukt juice, du velger!
2 kopper kaldt vann

Ha teposene i vann 4-5 min, ta de ut og rør 
sukkeret ut i den varme teen, rør til alt 
sukkeret er oppløst. Ha i fruktjuicen og det 
kalde vannet. Ha det i glass og putt en isbite 
oppi! Kjempegodt!

Oppskrift fra Canada Hvite Bånd

Ungdom over 13 år
SAMSON OLSEN

Ungdom over 13 år
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Menighetsshopping
I det siste har jeg besøkt ulike kirker og menigheter. 
Jeg har vært på «menighetsshopping», som de kaller 
det i Bergen by. Det har vært veldig kjekt og givende å 
se hvordan de ulike kirkesamfunnene og menighetene 
opererer. Jeg anser meg som kristen, og har ikke hatt 
noe imot å prøve ut nye steder, til tross for at det gjerne 
er noen teologiske forskjeller i de ulike menighetene. 
Noen av mine kristne venner mener det er både lurt og 
viktig å holde seg til sin ene menighet, men jeg ser ikke 
problemet med å utforske og lytte til andre synspunkt. Vi 
er ett kristent folk, og jeg er ikke tilhenger av splittelser 
innad i fellesskapet. Vi tror på samme Gud og leser 
samme bibel. Det er unikt, og jeg ser viktigheten av å ta 
vare på det gode fellesskapet. Og der kommer jeg til det 
jeg ikke har klart å sette fingeren på. Hva er det som gjør 
at det kristne kirkesamfunnet er så fint, godt og trygt? Jeg 
har blitt møtt med mye forskjellig, men noen ting går igjen 
på de ulike gudstjenestene og hos de ulike folkene jeg 
har truffet. 

Det er spesielt interessant å vitne til hvorfor prester 
og pastorer sier eller gjør det de gjør. Felles for alle er 
karakter. Karakteren til lederne av gudstjenestene har 
fått sitt utrykk gjennom kompetansen og engasjementet 
i prekenen. De er ulike typer mennesker, men det er 
åpenbart at de viser sin egen karakter til å skape en 
gudstjeneste med kvalitet. Det er små ting, men noe 
vi lyttere er svært takknemlig for. Prekenenerne har en 
særegen komfort på scenen som jeg er fascinert over. 

Gjestfriheten i kirkene er veldig unik. Det er ulikt noe 
annet sted jeg har besøkt. Menighetene har alltid lyst til 
å ta meg imot og gir uttrykk for at de har plass til alle. Det 
gjør også bibelen, derfor syns jeg det er så flott at kristne 
samfunn praktiserer det samme. Vi drar til gudstjeneste 
for å møte folk og for å leve sammen med Gud, og derfor 
er det så fint at gjestfriheten er av høyeste kvalitet, etter 
min mening. I tillegg til gjestfriheten er jeg imponert 
over entusiasmen. Entusiasmen over å få til noe moro 
sammen som et folk med Gud i sentrum. Jeg har enda 
ikke oppdaget en kirke der det ikke stråler av glede for 
muligheten til å kunne møtes sammen til gudstjeneste. 
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I dag holdt jeg hovedtalen i begravelsen av en 18 år 
gammel gutt som døde den 10. april etter å ha fått i seg 
et giftig stoff på en fest. Mathias kom fra en god familie 
som stilte opp uansett hva det var, og hans 
framtidsutsikter var som en solfylt 
sommerdag. Han var rett og slett 
en praktkar av en ungdom. 
Han hadde nettopp fått 
lappen og var sjåfør for 
vennegjengen denne 
lørdagskvelden. Tidlig 
søndag morgen 
parkerte han bilen 
og ble med inn på 
en fest hvor han 
fikk i seg noe som 
fikk fatale følger. 
Stoffet han fikk i 
seg var så sterkt at 
hjertet stanset.

Mathias familie 
er i dyp sorg. De 
håper at dødsfallet 
vil være til skrekk 
og advarsel blant all 
ungdom. La dødsfallet til 
Mathias være det siste – 
ikke bare det første. Partydop 
er dessverre blitt svært utbredt i 
ungdomsmiljøer. Ta lærdom av det som 
skjedde. Vær rakrygget og si nei når noen 
tilbyr den slags rusmidler. Å svelge ned en pille eller et 
pulver på en ellevill fest er som å spille russisk rulett 
med livet. Den slags stoff er høyst sannsynlig produsert 

i en møkkete bakgård et eller annet lugubert sted. De 
som produserer den slags er kyniske folk som vet at de 
selger gift.

Til de som IKKE vil ta lærdom av det 
som skjedde med Mathias, la meg 

få låne noen linjer fra Arnulf 
Øverlands berømte dikt «Du 

må ikke sove»:

Du må ikke sitte trygt i 
ditt hjem
og si: Det er 
sørgelig, stakkars 
dem!
Du må ikke tåle så 
inderlig vel
den urett som ikke 
rammer deg selv!
Jeg roper med 
siste pust av min 
stemme

Du har ikke lov å gå 
der og glemme!

Til alle ungdommer der 
ute: Vær så snill. Vær en 

god rollemodell for både 
venner og søsken. Si et klart å 

tydelig nei til partydop.

Kilde: Tor Inge Vormedal

Foreldrene til Mathias ønsker ikke å si noe i denne 
saken, men ønsker at historien skal deles.

MATHIAS BLE BARE 18 ÅR:
Når en i nyhetene hører om dødsfall på grunn av tabletter blant ungdom, er det mange som ser for seg hvor-
dan en slik ungdom ser ut. Folk rister oppgitt på hodet og tenker; ja slikt kan det gå. Dette kan ikke skje meg 
eller mine. Men det er der folk tar feil. Dette kan skje selv de beste. Ungdommer som faller død om på fest på 
grunn av partydop kommer ikke fra ødelagte hjem. Det er vanlig kjekk normal ungdom fra gode og omsorgs-
fulle familier.
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VVÅÅRR  PPLLAATTTTFFOORRMM  FFOORR  UUNNGGEE  
  Instagram  

• Instagram er en app som er hovedsakelig en bildeformidlingstjeneste. 
• En kan også dele videoer som er opp til 59 sekunder lange I gangen. 
• Gjennom Instagram kan vi som organisasjon nå ut til ungdom via en plattform de 
bruker. 

• Instagram gjør det også lett å opprette kontakt, og gjøre seg synlig for andre 
organisasjoner ved å sende meldinger og tagge dem. Det gjør det også enkelt å hjelpe 
organisasjoner med same mål ved å dele det de har laget og støtte opp under det de 
poster. Det har også en unik mulighet til å nå nye mennesker ved å bruke populære 
hasjtags. 

• En hashtag er en # fulgt av et ord eller en setning. For eksempel, #rusfri eller 
#DetHviteBånd. Ved å sette dette under bildet ditt kan du lede alle menneskene som 
søker opp #rusfri til å se bildet ditt, selv om de ikke følger kontoen din. 

• Instagram kan brukes til å dele alle brosjyrer og annet materiale laget av Det Hvite Bånd, 
eller bilder av interessante artikler og nye forskninger. 

• For å få Instagram går du inn på smarttelefonen din, går inn på app-butikken, søker opp 
Instagram og laster den ned på telefonen. 

Vår platform for unge
Instagram

Charlotte Heintz Grydeland, Verdens WCTU ungdomsavdeligsleder, Europa
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“Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! 
Kappes om å hedre hverandre!”

  Romerne   12:10   NB  

Jeg ble tatt på sengen av spørsmålet. Først og 
fremst følte jeg det var en feilaktig antakelse: jeg 
likte personen godt, og var ofte oppmerksom og 
bevisst på sider jeg likte ved vedkommende. Likevel 
hadde ikke min venn fått dette med seg. Hvorfor 
ikke?

Så begynte jeg å granske meg selv. Jeg tok meg 
selv ofte i å tenke godt om denne personen: «tenk at 
han er så snill!», «wow, han er skikkelig reflektert!», 
eller «dette setter jeg pris på!». Jeg visste også at 
jeg ofte vurderte å si disse tingene til personen, 
men hver gang stoppet jeg meg selv. Av en eller 
annen grunn tenkte jeg at han ikke trengte å høre 
det. Han vet det sikkert fra før, dette er ikke noe nytt, 
resonnerte jeg. Dessuten måtte han jo forstå at jeg 
var glad i han når vi tilbragte så masse tid sammen.

Denne kommentaren avslørte at min venn kunne 
tydeligvis ikke lese tankene mine. Jeg vet ikke 
hvorfor jeg tenkte at han kunne det, men jeg tror 
mange av oss har det sånn. Det fikk meg til å lure på 
hvorfor vi sitter og sparer på godord til hverandre. 
Ville det ikke vært bedre om vi sa til hverandre hva 
vi liker med dem litt oftere? Jeg tror jeg ville likt å 
høre det hvertfall, hehe.

“Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er 
båndet som binder sammen og gjør fullkommen.”
  Kolosserne   3:14   N11BM  

Hilsen Selma

En gang sa en nær venn til meg: 
hvorfor har du aldri gitt meg et kompliment?  
Liker du meg ikke?
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Båltips

lurt tips er å ha handlenettet i bilen 
eller vesken/sekken slik at man 
alltid har det tilgjengelig når man 
skal handle. Tenk om du klarer å 
aldri ta en plastpose på butikken 
igjen! Eller om man tar litt færre 
plastposer enn før. Bare det hadde 
redusert co2-utslippene enormt!  

KILDESORTERE
Her tror jeg mange må ta seg selv 
i nakken, meg selv inkludert. Å 
kildesortere er kanskje kjedelig, 
men det er enkelt og en lett måte 
å leve mer miljøbevisst på. Det 
er ikke alle byer som har et godt 
kildesorteringssystem enda, 
men det alle kan gjøre er å skille 
plast, papp, glass, metall, rest og 
matavfall. Det krever lite og trenger 
bare å gjøres bevisst nok ganger 
før det blir en vanesak.

GJENBRUK
Å handle brukt er ikke bare bra 
for å være miljøbevisst, men det 
er trendy også. Gjenbrukstrenden 
blir frontet av kjendiser som både 
Astrid S og Jenny Skavlan, hvor 
sistnevnte til og med har utviklet 
en app, Tise, som gjør det enklere 
for oss å handle brukt. I tillegg 
fins det utrolig mange skatter på 
vanlige gjenbruksbutikker som 
Fretex, NLM Gjenbruk, Normisjon 
gjenbruk og mange fler. En 
Friends-episode tar blant annet for 
seg karakteren Pheobe sin vane 
til å handle brukt, der det sies som 
følger, «She thinks her furniture 
should have a history, a story 
behind it.» (Hun synes møblene 
hennes burde ha en historie, en 
fortelling bak dem). Det er jeg 
enig i at er en fin tanke, dessuten 
er man mye mer sikker på å finne 
unike plagg og møbler dersom 
man handler brukt, fremfor hvis 
man handler i vanlige butikker. 
Det er i tillegg en god mulighet å 
enten selge videre eller donere 
vekk klærne sine dersom man 
innser at man ikke har bruk for 
alt. På den måten kan noen andre 
få bruk for dem og vi får et mer 
bærekraftig. En siste grunn er jo 
også at å handle gjenbruk ofte er 
mye billigere enn å kjøpe nytt! Her 
er det bare gode argumenter å ta i. 

MATREDDING
Ordet «Matredder» har fått plass i 
«Det norske akademis ordbok», og 
har følgende definisjon: «person 
som arbeider aktivt for at mat 
ikke skal ende opp som avfall». 
Her fins det mange muligheter, 

5 konkrete triks for å  

Ungdom over 13 år
SELMA JOYCE OLSEN

Ungd. avd. leder Selma Joyce Olsen

Om å gi 
komplimenter
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Fakta om marijuana
Auke av THC, det viktigaste virkestoffet i Marijuana.

Mengda av THC i marijuana har auka jamnt og trutt 
dei siste tiåra. Når ein person er nybyrjar av marijuana, 
kan han eller ho bli eksponert for høgt nivå av dette 
virkestoffet og sjangsen for ein svært skadeleg 
reaksjon er stor.  Auken i THC nivå kan forklare at fleire 
brukerar havnar på akuttmottak.

Marijuana ein tek inn gjennom munnen har vorte meir 
populært. Dette er ein farlegare måte å gjera det på 
sidan det då tek lenger tid å oppnå rus. Derfor tek folk 
inn meir av dette for å oppnå rus fortare. Dette kan 
vera farleg. Høgare THC nivå kan føre til større risk for 
avhengighet dersom ein tek inn stoffet ofte.

Kva slags andre effektar har marijuana på helsa?
Marijuanabruk kan ha eit heilt sett av effektar både 
fysisk og mentalt.

Fysiske effektar.
 -Pusteproblem
Marijuanarøyking irriterer lungene og folk som røyker 
det ofte
kan ha dei same vanskane med pusten som dei 
som røyker vanleg tobakk. Mellom anna daglege 
hostekuler, slim og oftare lungesjukdom samt større 
risiko for lungeinfeksjonar.  Forskarar har så langt ikkje 
funne høgare risiko for lungekreft hos dei som røyker 
marijuana.

- Auka hjarterytme 
Marijuana aukar hjarterytmen opp til 3 timar etter 
røykinga.  Dette kan auke risikoen for hjarteattak.  Eldre 
menneske og dei som har hjarteproblem kan vera meir 
risikoutsette.

-Problem med barnet si utvikling i svangerskapet og 
etter fødselen.
Ein studie viste at kring 20% av kvinner frå 24 års alder 
og nedover hadde marijuana i blodet. Det viste seg 
også at gravide kvinner underslo bruken av marijuana 
når dei skulle oppgi det skriftleg. Dobbelt så mange 
hadde positvt resultat etter ein blodprøve. Dette tyder 
på at gravide kvinner underrapporterer bruken av 
marijuana i svangerskapet. Det viste seg også at folk 
som ikkje er medisinsk utdanna og som sel marijuana, 
taler vel om stoffet  mot kvalme. Det gjer ikkje utdanna 
helsepersonale, dei åtvarer mot slik bruk. Dette gjer 
medisinske ekspertar lite glade, fordi slik bruk kan føre 
til lågare fødselsvekt, dessutan aukar det risikoen for 
hjerneskade og problem med oppførselen hos barn.  

Dersom gravide kvinner bruker marijuana, kan 
narkotikaen gå ut over dei delene  i hjernen der 
utviklinga til fosteret skjer. Born som er eksponerte for 
marijuana gjennom svangerskapet, har auka risiko for 
konsentrasjonsproblem, minneproblem og vanskar med 
problemløysing  enn born som ikkje er utsette for slikt.  
Somme undersøkingar viser og at moderate mengder 
THC kan koma inn i brystmelka hos ei ammande mor. 
Dersom mor bruker marijuana ofte, kan brystmelka 
koma til å innehalda så mykje THC at det går ut over 
utviklinga av barnet  sin hjerne.  Anna nyleg forsking 
tyder på at bruk av nevnde stoff kan føre til for tidleg 
fødsel.

Her skulle det vera meir enn nok fakta til å halde folk 
borte frå marijuanabruk.
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– Prognosen til barn med FASD blir mye bedre jo 
tidligere tilstanden blir diagnostisert og barnets 
oppvekstmiljø tilrettelagt. Gro Løhaugen i Regional 
Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader ønsker 
tidligere kontakt med barn det kan gjelde. 

Av: Tone Øiern

– Barnets prognose blir mye bedre jo tidligere 
tilstanden blir diagnostisert og barnets oppvekstmiljø 
tilrettelagt, sier Gro Løhaugen (PhD). 
– Mange flere barn med alkoholspektervansker (FASD) 
kan fanges opp og få den hjelpen de trenger, sier 
Gro Løhaugen. Hun er nevropsykolog og leder for 
Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader 
i Helse Sør-Øst, en tjeneste som diagnostiserer og 
behandler barn og unge som henvises med mistanke 
om medfødte russkader. 

Medfødt tilstand  
Det er flere varianter av føtale alkoholspektervansker, 
eller FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) som 
det heter på engelsk. Det mest uttalte – føtalt 
alkoholsyndrom – innebærer spesielle ansiktstrekk, 
redusert vekst og betydelig forsinket utvikling med 
lærevansker.

– Dersom man ikke kjenner til FASD, kan det være 
vanskelig å skille FASD fra andre tilstander som ADHD, 
lav intelligens eller psykiske vansker, sier Løhaugen. 
– Dette er uheldig da barn med FASD kan ha andre 
hjelpebehov og derved ha nytte av andre tiltak enn for 
eksempel ved ADHD. 

Lettere å leve med
Alkoholspektervansker er medfødte skader i 
sentralnervesystemet som ikke kan endres, men som 
kan bedres med modning og bli lettere å leve med 
dersom foreldre, barn og andre i barnets omgivelser 
har kunnskapen som trengs. 

En del av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte 
Russkaders oppdrag er å videreformidler kompetanse 
om disse pasientene til relevante fagmiljøer. For de som 
skal gi tilbud til barna som blir utredet med FASD er det 
for eksempel viktig å vite at barnets impulsive atferd 
ikke er noe man kan endre gjennom oppdragelse, 
konsekvenstenkning og straff. 

– Å være impulsstyrt er en del av den medfødte 
tilstanden. Impulsstyringen er ikke noe man kan bli 
kvitt; det er viktigere å lære seg å leve med den, sier 
Gro Løhaugen. 

Jo tidligere inn, jo mer nyttig
Løhaugens gode nyhet er at barnets prognose blir 
mye bedre jo tidligere tilstanden blir diagnostisert og 
barnets oppvekstmiljø tilrettelagt. 
– Derfor er det veldig beklagelig at 

spesialisthelsetjenesten i de fleste tilfellene får henvist 
barnet først når det er kommet i skolealder.    

– Tiltak som ofte har god effekt overfor disse barna, 
er gode rutiner og struktur slik at man hjelper barnet 
med å regulere seg. Barn med FASD profitterer godt på 
voksenstyrte aktiviteter, mye struktur og forutsigbarhet.  
Dersom barnet strever med å forstå det faglige og 
sosiale på sitt skoletrinn uten at omverdenen er klar 
over eller legger til rette for utfordringene, vil barnet 
hele tiden måtte strekke seg for å etterkomme ofte helt 
urealistiske krav. Dette kan igjen medføre sekundære 
psykiske vansker hos barnet.

Det finnes ikke tall på hvor mange personer som har 
FASD i Norge. Forekomsten ble på 80-tallet anslått til 
rundt én prosent når man inkluderer barn med hele 
spekteret av FASD. I tillegg kommer økt forekomst 
blant barn som er adoptert. Mange av disse skadene 
forblir uoppdaget. Undersøkelser har imidlertid vist at 
økt opplæring av helsepersonell om symptomer og 
kjennetegn på tilstandene , øker antallet barn som 
diagnostiseres og dermed forekomsttallene. 

– Den beste forebyggingen er at kommende foreldre 
ikke drikker alkohol fra den dagen de slutter å bru-
ke prevensjon, sier Løhaugen. – Det er ingen sikker 
forskning på hvor grensen går for hva som er skade-
lig alkoholkonsum under graviditeten. 

Fordi vi forbrenner alkoholen ulikt og har ulik genetisk 
sårbarhet for skadelige effekter av alkohol, er 
Helsedirektoratet opptatt av «føre var prinsippet» - dvs. 
totalavhold under hele graviditeten for å gi barnet en 
best mulig start i livet. 

Kilde: Helsenorge.no

Regional Kompetansetjeneste 
– medfødte russkader

FØTALT ALKOHOL 
SPEKTRUM FORSTYRRELSE

(Fetal Alcohol Spectrum Disorder; FASD)

Rett hjelp til barn med medfødt alkoholskade
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Pakkeløysinga «frelse» gratis og ufortjent set mange 
tankar i sving. Det viktigaste i livet er kanskje ikkje å 
besvara alt, men å stilla spørsmål. Dette er eit sitat frå 
ein av bibelskulelærarane mine. 

Det var dei mange spørsmål som vart stillt som førde 
meg fram til tru. Både mine eigne og andre sine 
spørsmål. Svaret og overtydinga kom som eit resultat 
av å lesa og lytta til Guds ord. «Ordet utrettar det 
det er sendt til.» Kan henda den du møter på ikkje er 
klar for svara du ynskjer å gje, men heller er opne for 
spørsmåla du stiller. 

Tilbake til reaksjonane ved presentasjonen av namnet 
Jesus. Kva er det med mannen frå Nasaret som ber 
dette namnet..

Alt frå byrjinga av var han spesiell. Fødd av ei jomfru 
Maria. «Den Heilage Ande skal koma over deg, og 
krafta åt Den Høgste skal skyggja over deg.» var svaret 
Maria fekk då ho stillte Gabriel spørsmål ved korleis 
unfangelsen kunne skje. Difor skal og barnet som vert 
født, vera heilagt og kallast Guds Son. Maria visste 
nemleg ikkje av mann.  

Jesus representerer Gud her på jord. Tenk på gamle 
Simeon i Jerusalem. Den Heilage Ande var over han og 
Anden hadde late han få vita at han ikkje skulle døy før 
han hadde fått sjå den Herren hadde salva. Då foreldra 
kom med Jesus tok han barnet i armane og sa:
«Herre, no let du tjenaren din fara herifrå i fred etter 
ditt ord. For augo mine har sett di frelse, som du har 
skipa til for alle folks åsyn, eit ljos til openberring for 
heidningane og til ære for Israel, folket ditt.»

Som tolvåring høyrer me meir om visdomen guten 
Jesus var fyllt med i møte med presteskapet i tempelet.
Dei undra seg over kor vitug han var og kor godt han 
svara. Jesus gjekk fram i alder og visdom og var til 
hugnad for Gud og mennesker.
Tre år fekk apostlane saman med Jesus før han 
kristihimmelfartsdag vart opplyft medan dei såg på, ei 
sky tok han bort for augo deira.

Dei syrgde verkeleg over at Jesus hadde forlete dei. 
Han var på få år vorte ankerfestet deira. 
Jesus ville og vil alle berre godt. Kven andre var 
villig til å oppsøkja mange av dei Jesus møtte, på ein 
respektfull og kjærleg måte. 

«Det er ikkje dei friske som treng legedom, men 
dei sjuke,» var svaret han gav då kritikken for val av 
omgangskretsen kom.
Han la hendene på dei sjuke, velsigna dei og helbreda 
dei. Er det rart køane var uendelege for å få møta 
denne mannen frå Nasaret.
Der Jesus gjekk fram strøymde folk til. Dei styrande 
i landet følte seg trua. Bodskapen om Guds rike og 
praktiseringa av ordet fekk folk i hopetal til å ta imot 
frelsa og Frelsaren.

«Eg er ljoset for verda» forkynte Jesus sjølv.
«Den som vil fylgja meg må dag for dag ta opp krossen 
sin og fylgja meg.» 
Det handlar om å gje avkall på sitt eige til fordel for 
noko betre. Det handlar om å tenkja Guds tankar 
istadenfor våre tankar. 

«Guds tankar er over våre tankar.»
Den Jesus me som kristne har fått teke imot vil alltid 
virka fram reaksjonar hjå dei du presenterer han for. 

Har du lagt merke til kva som skjer av reaksjonar hos mennesker du er i dialog med  når du nevner namnet 
Jesus. Dei vert lyttande, uinteresserte eller avvisande.
Kva er det med dette namnet og personen Jesus som vekkjer desse reaksjonane? Kan dei ha gjort seg dårle-
ge erfaringar?

Jesus
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Det er gjerne ikkje Jesus som person dei reagerer på, 
men heller oss kristne som er sett til å representera 
han her på jord. Jesus gjekk jo berre omkring og 
gjorde vel. Som etterfylgjarar av Jesus har me ei stor 
oppgåve. Kanskje det største hinderet ligg i oss sjølve. 
Er eg villig til å gje slepp på mitt eige. Det er verdt å 
stilla seg dette spørsmålet. Svaret må me sjølve koma 
fram til.

«Eg har fått all makt i himmel og på jord. Gå difor ut 
og gjer alle folk til læresveinar, med di de døyper dei 
i namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande, 
og lærer dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og 
sjå eg er med dykk alle dagar så lenge verda står.»
Det er ei hastesak å få den gode bodskapen ut. 
Mennesker treng å få møta og ta imot Jesus som sin 
Herre og frelsar. Som kristne går me mot straumen, 
men Guds kjærleik driv oss.

Folk er folk. Fattig eller rik, ung eller gamal, 
rusavhengig eller nettavhengig, straffa eller ustraffa. 
For Gud er me alle like verdfulle og elska. Innfor han 
stiller me likt, i eiga kraft kan me ingenting gjera for å 
fortjena frelsa. Den er gjeve oss av rein nåde, gjennom 
Jesu forsoningsverk på Golgata.

«For den som vil berga livet sitt, skal missa det.» « Men 
den som misser livet sitt for mi skuld skal berga det.»

ROP DET UT!  
JESUS ER VEGEN; SANNINGA OG LIVET!!!
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Stadig nye mobbemetoder!  
Foreldre følg med – ikke vær naive.
Hvis vi tror at mobbing mellom barn og unge er på 
retur, at vi kanskje har klart å stoppe trenden, er vi på 
villspor. Åpenlys mobbing og trakassering, er det mulig 
og oppdage og ta fatt i. Men den skjulte, den som 
foreldre, lærere og ledere i klubber og fritidsmiljøer 
ikke makter å få med seg, den florerer i alle miljøer. Den 
kan gjøre vondt og være svært ødeleggende for de 
personer som opplever denne form for mobbing.
Det siste nye på området er altså mobbing via emojier. 
Vi voksne, som også bruker emojier når vi skriver og 
sender meldinger, bruker de for det vi tror de betyr; et 
smilefjes, en tommel opp, er til oppmuntring. Mens de 
unge og barna bruker samme typer, men legger helt 
andre tolkninger i emojiene. 

I en artikkel TV 2 hadde på sine nyhetssider 13.juni i år, 
intervjuet de Linnea Løtvedt på 21 år og Samuel Vedå 
på 20 år, som begge er aktive på sosiale medier. Blå 
Kors gir uttrykk for bekymring i samme artikkelen. Vi 
har tatt med et utdrag.

NYTT MOBBESPRÅK: 
De to TikTokerne mener foreldrene er for naive når det 
kommer til barns oppførsel på sosiale medier.
Så godt som alle ungdommer over 13 år er på sosiale 
medier, og mobbing tar stadig nye former. En ny trend 
Blå Kors har merket seg, er mobbing ved hjelp av 
emojier i kommentarfeltene på sosiale medier.
Linnea Løtvedt (21) har gjort karriere av sosiale medier, 
og har de siste to årene fått nesten 300.000 følgere 
på den populære appen TikTok. Via Instagram, 
TikTok og Snapchat deler hun daglig alt fra videoer 
om kroppspress og netthets til korte videosnutter fra 
hverdagen sin.
Hun og kompisen Samuel Vedå (20), som også bruker 
TikTok flittig, har fått kjenne på den nye mobbetrenden.
– Mange av emojiene vet jeg ikke selv hva betyr. Jeg 
må søke opp flere av dem for å finne ut hva de betyr, så 
jeg vil tro de som kommenterer er yngre enn meg, sier 
Løtvedt.
De færreste voksne henger med på hvordan ungdom 
bruker emojier. Organisasjonen Blå Kors er bekymret over 
det de mener er en voksende form for mobbing.
 

FORELDRE MÅ FØLGE MED: 
Anette Gausdal i Blå Kors mener det er viktig at foreldre 
følger med på den nye mobbetrenden. 
Som med mye mobbing er dette skjult for de voksne. 
De voksne forstår det ikke. De kan se en melding og 
ikke tenke noe mer over det, mens for unge betyr 
emojiene noe spesielt som kan virke krenkende, sier 
virksomhetsleder i Blå Kors, Anette Gausdal.
Hun mener foreldre bør følge nøye med i barnas 
kommentarfelt på TikTok og Instagram.

– Jeg tror det er viktig å snakke med barna, stille 
spørsmål og involvere seg. Spør gjerne også hva disse 
emojiene betyr, oppfordrer Gausdal.
– Foreldrene klarer ikke å se hva en fe eller en caps 
betyr. Det er nok en måte barn kan slippe unna 
konsekvensene av å drive med netthat, sier Samuel 
Vedå.

Flere eksperter mener foreldre må gå i seg selv, før de kan 
lære egne barn om hvordan man skal oppføre seg på nett.
Ifølge en undersøkelse Medietilsynet publiserte i 
februar oppga så mange som 25 prosent av unge 
mellom 16 og 20 år at de hadde blitt utsatt for 
netthets det siste året. Blå Kors driver det anonyme 
chattenettstedet «snakkommobbing.no».
– Mobbing skjer så skjult. Ofte er det subtilt, vanskelig 
og skamfullt å sette ord på hva det er som skjer. Da tror 
vi at det er viktig å ha veldig lav terskel, og at du kan 
fortelle hva du blir utsatt for til en trygg fagperson, sier 
Gausdal i Blå Kors.

Blå Kors opplever det som ekstra vanskelig for 
ungdommen å si fra om emoji-mobbing.
Både Løtvedt og Vedå mener den nye mobbetrenden 
går under radaren til de fleste voksne, og at det i verste 
fall fører til at barn og unge mobber andre uten at det 
fanges opp av foreldrene. Løtvedt mener det hele kan 
tolkes som et nytt språk.

Denne artikkelen viser igjen hvor viktig det er at vi 
voksne, foreldre og foresatte, må bry oss om hva barna 
gjør og sier, ikke minst på nett. Barn og unge må lære 
å forstå at deres ord og handlinger får konsekvenser. 
Veiledning gjort i kjærlighet og med alvor, er hva barn 
og unge trenger. 

Brita Nilssen
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Avdeling Sosial
HELGA INGEBRIGTSEN

Foto: Adobe Stock

Hva er ensomhet?
Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller 
et savn etter andre mennesker.  Særlig høytider og 
begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale 
opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har 
noen å dele dem med.

De fleste studier understreker at det er følelsen av å 
kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene 
er med andre ord ikke det samme som å være ensom.

I følge psykolog og forsker på ensomhet, John 
Cacioppo, går hjernen inn i en overlevelsesmodus 
når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir 
selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og 
glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har 
det.

Råd for å komme ut av ensomheten
 Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, 
og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at 
du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om 
hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av 
ensomheten.

Snakk med noen du stoler på
Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler 
det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en 
du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det 
til også følger opp dette senere. Det er også mulig å 
oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger 
profesjonelle å drøfte problemene dine med.

Del positive erfarginer eller opplevelser
Å dele positive erfaringer eller opplevelser med 
andre har vist seg å ha en overraskende positiv 
virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale 
møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og 
organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller 
hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. 
Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme 
personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt 
bli venner.

Ikke la frykt hindre deg
La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å 
ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du 
allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt 
deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.

Bruk internett
Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, 
i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode 
relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet 
i en situasjon der de kjenner seg ensomme.

Ikke ha for høye krav
Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt 
vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner.

Kilde: helsenorge.no

Isolasjon og ensomhet
Ensomhet er en vond følelse. Du er ikke alene om det hvis du føler deg ensom, og det finnes måter å komme 
ut av ensomheten på.

Kjære leser! 
Når jeg skriver idag har vi hatt en liten forsmak på sommeren, her langt mot nord. Når du leser desse ordene er 
sommeren på hell for oss alle. Mellom der ligger en sommer som skaper forventning for de fleste av oss, om rei-
ser, opplevelser, familie og venner. Ikke alle har det like greit, det handler denne artikkelen om og gir noen gode 
råd til den som kjenner på ensomhet. Ønsker deg en god dag der du er i livet ditt. Hilsen Helga.
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Kambodsja WCTU holdt sin første avholdsforelesning på en skole som 
misjonærene hadde bygd. Elevene kom fra søppelfjellet, hvor familene 
bor. Derfor hadde de en livsstil som var preget av alkohol og rusavhen-
gighet. En medisinsk misjonær, Dr. Jung Ho Seo, ga en passende under-
visning basert på eksempler fra deres hverdag.

Kambodsja WCTU mener at forelesningen ga studentene en opplevelse 
av hva alkohol og narkotika kan gjøre med livene deres hvis de fortsetter 
samme livsstil som foreldrene.

Måtte vår Herre velsigne Kambodsja WCTU for å nå ut og hjelpe men-
neskene til å leve et rusfritt liv i et land som er så vant til alle slags bruk 
av narkotiske stoffer.

Dr. Jung Joo Kim, Field Worker for Korean missionaries
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Så mange som 350 000 nordmenn sliter med alkohol, 
viser ny rapport. Svært få får behandlingen de trenger.

Ifølge den nye Folkehelserapporten fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) er alkoholavhengighet 
og skadelig bruk av alkohol de hyppigste 
rusbrukslidelsene i Norge.

Rapporten viser at mellom 5 og 8 prosent av den 
voksne befolkningen enten er avhengig av eller har et 
skadelig forbruk av alkohol.  Dette tilsvarer ca. 175-
350 000 personer. Internasjonale studier viser også 
lignende tall, men med store variasjoner.

Alkoholproblemer er vanligst blant unge voksne som er 
mellom 18 og 35 år. Det begynner i tenårene, og øker 
jevnt fra ungdomstid til ung voksen alder. Forekomsten 
vil deretter avta i voksenlivet og blant eldre. Risikoen 
vil også være to til tre ganger høyere blant menn for å 
utvikle alkoholproblemer sammenlignet med kvinner.

Lite tilgjengelig behandling
Urovekkende for denne rapporten er hvordan den 
viser til en høyere forekomst av generelle rusproblemer 
på verdensbasis. I Norge har vi ikke oppdaterte eller 
gjentatte målinger, men vi vet det er en sammenheng 
mellom totalkonsumet av alkohol og alkoholrelaterte 
problemer.

Totalkonsumet har økt fra 3,6 liter ren alkohol per 
innbygger i 1970 til 7,2 liter i 2020. Det er derfor rimelig 
å anta at andelen med alkoholrelaterte problemer er 
økende i Norge.

Videre viser tall hentet fra Norsk pasientregister at 
kun 7 prosent av de som er avhengige av alkohol får 
behandling. Dette vil si at rundt 280 000 personer sliter 
med store problemer knyttet til alkohol som de ikke får 
hjelp med. Som nevnt ovenfor er dette en gruppe som 
består av mange unge voksne i alderen 18 til 35 år.

Vanskelig å oppsøke behandling
I en artikkel i Dagens Medisin uttaler seniorforsker 
Jørgen G. Bramness ved FHI seg angående funnene 
i rapporten. Han nevner hvordan personer med 
alkoholproblemer ikke har lett for å innrømme dette til 
sine nærmeste eller seg selv.

Delvis på grunn av at problemet er relatert til mye skyld 
og skam, som kan føre til at noen ikke ønsker endring 
eller behandling. Samtidig er det også lite tro på at 
behandling nytter og kunnskap om behandling eller 
hvor en kan oppsøke den.

Kilde actis.no

Alkoholproblemer går ubehandlet
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Artikkel

DHB har via Bryne foreningen mottatt en gave 
pålydende kr. 250 000 og vi har valgt å bruke en del 
av midlene på filmprosjektet «Hysj».  Med arven fulgte 
et ønske om at pengene skulle brukes til forebyggende 
ungdomsarbeid, filmproduksjonen Hysj ble da en gyllen 
mulighet til å støtte ett prosjektet i tråd med givers 
ønske. 

Landsstyret i Det Hvite Bånd vedtok på sitt styremøte 
10. juni 2021 å bevilge kr.100.000 til filmprosjektet 
Hysj. Dette prosjektet er helt i tråd med den type 
forebyggende arbeid vi ønsker å stå for. Hysj er et unikt 
filmprosjekt, og er en gripende fortelling om hvordan 
det er å bli alt for tidlig voksen. 

 I filmen møter vi Pål Espen Mulder Kilstad som for-
teller om sin egen barndom i håp om å hjelpe barn 
i samme situasjon. Dette er derfor en realistisk og 
selvopplevd film. 

Hva vet vi om barns lojalitet, mobbing, usikkerhet 
og ubetinget kjærlighet? Alkoholmisbruk er i dag et 
stort samfunnsproblem som gir mange konsekvenser. 
Det er ikke nødvendigvis fysisk vold involvert, men 
den psykiske belastningen og ansvaret det medfører 
å vokse opp med alkoholmisbruk er altfor stor til å 
håndtere for et barn. Problemet er at selv om mange 
ser, er det ofte ingen som sier ifra. 

Filmen handler om 12 år gamle Martin og søsknene 
hans som vokser opp med alkoholmisbruk, krangling 
og frykt. Brødrene rømmer til tante og onkel når det er 
som verst, men Martin blir igjen, for noen må jo passe 

på mamma og hunden i huset? 
Mest av alt frykter Martin at barnevernet skal komme på 
overraskende besøk, derfor er Martin ekstremt opptatt 
av at det må være rent og ryddig. Selv om han forstår at 
det er uvanlig at barn på hans alder vasker hus, handler 
og lager middag gjør han det likevel – for ingen må vite 
hvordan det egentlig står til hjemme. Noen mistenker 
at ikke alt er som det bør være, men ingen gjør noe for 
å komme til bunns i hvordan det står til hjemme hos 
Martin. 12 år gammel setter Martin en hagle under haka, 
og kjemper mot trangen til å trekke av. Den samme 
hagla han fikk for at han skulle skyte kråker slik at faren 
kunne sove ut rusen uforstyrret. 

Hysj skal skape reaksjoner og ønsker å forebygge. 
Historien til Martin skal få folk til å forstå bedre hvor 
langt barn er villige til å gå for å beskytte sin familie. Og 
at selv om ting kan se bra ut på utsiden, betyr det ikke 
at alt er bra på innsiden.

Dette er en realistisk kortfilm bygget på en sann 
historie som skal brukes både nasjonalt og 
internasjonalt. Så langt har den vunnet pris i Canada og 
Kina bare på promoteringene. 

Landsleder tror denne filmen vil treffe folk i magen, da 
den får satt fokus på viktige problemstillinger. Det Hvite 
Bånd står kreditert i filmen og vil få tilgang til den så 
fort den har hatt norsk premiere. Vi gleder oss til å vise 
dette nydelige resultatet.» skriver manusforfatter Pål 
Espen Mulder Kilstad til DHBS landskontor. 

Oddrun Småbrekke, Landsleder

Påskeandakt
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Avholdsløftet:

Med Guds hjelp lover jeg: Ikke selv å bruke, gi, kjøpe eller selge til andre alkohol eller annen slag rusgift, 

bære Det Hvite Bånds merke, prøve å få andre med i avholdsarbeidet.

Medlemskapet     

Navn:  ................................................................................................................................................................................. 

Adresse: .............................................................................................................................................................................

Fødselsdato: ....................................................................................................................................................................... 

Medlemsverver

Navn:  .................................................................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................................

99. ÅRGANG NR. 8 2009

Det Hvite Bånd
«for Gud, heim og alle folk»

#
– en rusfri verden

Navn:                                                                                   Fødselsdato:

Adresse:

E-mail:                                                                  

Ververs navn:                                                                          Ververs adresse:

Vervepremie til den som verver. Velkomspakke, Medlemsblad og Medlemsbevis til den som blir vervet.

Medlemskapet er gratis.  Alder 4-18 år

Jeg lover DHB, med Guds hjelp, til å motstå fristelsen av å bruke alkohol, tobakk, eller annen rusgift. 
Jeg vil gjøre mitt beste for å være en god og støttende venn.

Navn/Signatur:       Dato:       /  /
Foresattes underskrift:
                      

                
                 Send til: DHB Landskontoret, Torggt. 1, 0181 OSLO

Våg å si nei!

Velg rett!

Gode vaner, 
venner og valg!

BLI MEDLEM I DHB`s JUNIORKLUBB

RUSFRIE BARN OG UNGDOM

“Hverdagshelt” T-skjorte  (kryss av farge og størrelse)   sort       hvit
Størrelse:  3/5         6/8               9/11               12/14

Navn i blad: JA          NEI

#Innmeldingsskjemaer

Tlf.........................................................E-post:................................................................................................................

Jeg godtar at navnet mitt blir trykket i bladet under "Nye medlemmer"

Det Hvite Bånd trenger flere nye medlemmer
Vi er tilsluttet WWCTU, World Womans Christian Temperance Union som har medlemmer i 54 land.
Vi er en avholdsorganisasjon av kvinner som på kristenn grunn arbeider for en rusfri verden. Vi bryr oss!

Bli med å støtt opp om dette viktige arbeidet og verv en venn!



Filmprosjektet «Hysj» 



Hilsen fra Landskontoret

Hilsen fra Landskontoret
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LANDSLEDER:
Oddrun Småbrekke
Mob. 474 41 395 
oddrun_lars@yahoo.no

NESTLEDER:
Torgunn Søyland Skoglund
Mob. 48 19 70 45
torgunnskoglund@live.no

BARN OG JUNIORLEDER:
Charlotte H. Grydland
Mob. 986 45 253
laurizencharlotte@gmail.com

LANDSSTYRE / AVDELINGSLEDERE I DET HVITE BÅND

STYREMEDLEMMER:
Kasserer: Marit Langeland
Mob. 471 78 951
E-post: marit@realco.no 

Kari Inger Vik Straume
Mob. 415 49 262
E-post: kari@gillen.no

Astrid Opheim
Mob. 98 03 33 42    
astrid.opheim@hotmail.com

Oddny Liv Skårland
Mob: 48 22 14 88
oddny.skarland@gmail.com

Det Hvite Bånd har sitt landskontor i 
Torggata 1, Oslo. Dette er Actis - Rusfeltets 
samarbeidsorgan sin administrasjon, og 
DHB har kontorfelleskap med mange andre 
avholdsorganisasjoner. Hit henvender 
kretser, foreninger og enkeltpersoner 
seg for å få praktiske råd, og materiell 

tilsendt. Landskontoret fører regnskap for 
landskassen, gavefondet og Olafiafondet. 

Medlemsregistering og innkreving av 
kontingent skjer her. Landskontoret 
har telefontid mellom 10 - 14 hver dag. 
Landskontoret forbereder saker og 

iverksetter de saker landsstyret vedtar. 
Landskontoret utarbeider søknader om 
økonomisk støtte, og rapporterer for mottatt 
støtte til myndighetene. Landskontoret 
arbeider med opplegg av landsmøter, 
lederkonferanser og andre arrangementer. 
DHB er medlem av Hovedorganisasjon Virke.

Velkommen til vår nye nettside:

www.hviteband.no

Hilsen fra landskontoret

HILSEN FRA LANDSKONTORET     
Mens vi gleder oss over den vakre, fargerike våren 
og sommeren er det nå full aktivitet og liv og røre 
her i Torggata 1. Actis` har igjen holdt sin årlige 
fagkonferanse, og i år handlet konferansen om 
alkohol og narkotikapolitikk i et globalt perspektiv. 
Det kommer stadig ny forskning og nye artikler 
innfor rusfeltet og rusproblematikken, og våre 
nettansvarlige gjør en strålende jobb med å 
holde oss oppdatert ved å legge ut mye av denne 
informasjonen på Det Hvite Bånds Facebook- og 
Instagram sider. Jeg anbefaler alle å lese og støtte 
arbeidet de gjør ved å like eller kommentere 
innleggene. 
I august deltar Det Hvite Bånd igjen på 
Arendalsuka. Her vil man oppleve en samling av 
mennesker som alle som er opptatt av politikk og 
samfunnsspørsmål, uavhengig av partier. Vi står på 
stand og formidler om viktigheten av- og fordelene 
ved å velge en rusfri livsstil, og om arbeidet til vår 
organisasjon. 

FRIVILLIGHETENS ÅR OG «VÅR DAG» I år er 
det Frivillighetens år, vi har derfor valgt ut «vår 
dag» for å markere dette. Dagen vi har valgt er 
28. september 2022, som er Frances Willards 
fødselsdag og DHB sin bønnedag. Jeg oppfordre 
derfor alle til å legge et lokalt arrangement til 
denne dagen. Det er helt opp til hver enkelt 
forening hva de velger å gjøre, og det behøver 
ikke være noe stort. For eksempel så bytter 
Strikkerstova i Tørvikbygd dag den uka fra mandag 
til onsdag, men har sitt helt vanlige arrangement.

LEDERKONFERANSE Her på landskontoret holder 
vi i disse dager blant annet på med forberedelser 
til årets lederkonferanse, og i år vil konferansen 
foregå i Oslo den 28-30. oktober. Temaet for 
ledermøtet blir» Hvordan opprettholde Det Hvite 
Bånd som en aktiv organisasjon?» Det Hvite 
Bånds medlemmer har i mange år arbeidet for 
at de sårbare i samfunnet skal få et verdig liv, og 
det er viktig både for storsamfunnet, for familier 
og for enkeltindivider at dette arbeidet fortsetter. 
På lederkonferansen får vi blant annet besøk 
av Hanne Cecilie Widnes, Generalsekretær for 
IOGT som vil inspirere oss med å fortelle om sitt 
arbeid og aktivitetene de utfører. Det blir fint å 
kunne møtes igjen og planlegge fremover uten 
restriksjoner. Invitasjonen vil bli sendt ut i august, 
og påmeldingsfristen er 18. september. Så meld 
deg på! Vi ønsker å opprette en aktivitetskalender 
på vår nettside, det er derfor fint om dere sender 
inn aktuelle aktiviteter til landskontoret. Ønsker 
med dette alle en strålende fin sensommer!

Vennlig hilsen                                                 
Vigdis Goldin
Sekretær, Landskontoret
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Kasserer: Marit Langeland  
Mob. 471 78 951
marit@realco.no 

Tone Sjelmo Viken.  
Mob: 412 01 688 
toneviken@gmail.com

Aslaug Elin Kleven
Mob: 976 59 020
aekleven@yahoo.no

Oddny Liv Skårland  
Mob: 48 22 14 88
oddny.skaarland@gmail.com

Landsstyret:
LANDSLEDER:  
Oddrun Småbrekke
Mob. 474 41 395
oddrun_lars@yahoo.no

NESTLEDER: 
Torgunn Søyland Skoglund 
Mob. 48 19 70 45 
torgunnskoglund@live.no

BARN OG JUNIORLEDER: 
Ester Mjøs 
Mob: 955 20 191. 
ester.mjos@gmail.com

STYREMEDLEMMER: 

Gaver Brønn
Privatperson, Haugesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr 2000,- 

Gaver Det Hvite Bånd
Privatperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,- 

Styret har vedtatt at gaver til ulike formål fra privatpersoner 
ikke skal lenger opplyses med navn i bladet, men alle givere  
får en personlig takk.

Nye medlemmer
Marit Lindekleiv, vervet av Oddrun Småbrekke (Bjørgvin)
Øisten Bjørn Malmberg (Egersund)
Daiva Baniukaityte (Egersund)

Hjertelig takk!
Hjertelig takk for gaver som er gitt til Det Hvite Bånd 
sitt arbeid og til Brønn. Gaver som er gitt til rusfritt 
ungdomsarbeid blir øremerket til dette, og brukt til det.

Gaver til Brønn og rent vann er fortsatt et svært viktig 
arbeid. De gaver som er øremerket Brønn sender 
vi til Kirkens nødhjelp sitt arbeid for rent vann og 
brønngraving. De blir sendt en eller to ganger i året, i år 
ble de sendt til Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon.

Styret i DHB har vedtatt at navn på giver av gaver til 
DHB og Brønn ikke lenger skal stå i bladet. 
Alle givere skal få en personlig takk, enten som 
takkebrev eller pr. telefon. Men 
vi er takknemlige for alle gaver.

Jeg vil ønske dere alle en 
fortsatt god sommer og høst, 
og håper å møte mange på 
ledersamlingen i Oslo i oktober.
 

Beste hilsen  
Marit Langeland, Kasserer.

Hilsen fra Landskontoret

Hilsen fra Landskontoret
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oddrun_lars@yahoo.no

NESTLEDER:
Torgunn Søyland Skoglund
Mob. 48 19 70 45
torgunnskoglund@live.no

BARN OG JUNIORLEDER:
Charlotte H. Grydland
Mob. 986 45 253
laurizencharlotte@gmail.com

LANDSSTYRE / AVDELINGSLEDERE I DET HVITE BÅND

STYREMEDLEMMER:
Kasserer: Marit Langeland
Mob. 471 78 951
E-post: marit@realco.no 

Kari Inger Vik Straume
Mob. 415 49 262
E-post: kari@gillen.no

Astrid Opheim
Mob. 98 03 33 42    
astrid.opheim@hotmail.com

Oddny Liv Skårland
Mob: 48 22 14 88
oddny.skarland@gmail.com

Det Hvite Bånd har sitt landskontor i 
Torggata 1, Oslo. Dette er Actis - Rusfeltets 
samarbeidsorgan sin administrasjon, og 
DHB har kontorfelleskap med mange andre 
avholdsorganisasjoner. Hit henvender 
kretser, foreninger og enkeltpersoner 
seg for å få praktiske råd, og materiell 

tilsendt. Landskontoret fører regnskap for 
landskassen, gavefondet og Olafiafondet. 

Medlemsregistering og innkreving av 
kontingent skjer her. Landskontoret 
har telefontid mellom 10 - 14 hver dag. 
Landskontoret forbereder saker og 

iverksetter de saker landsstyret vedtar. 
Landskontoret utarbeider søknader om 
økonomisk støtte, og rapporterer for mottatt 
støtte til myndighetene. Landskontoret 
arbeider med opplegg av landsmøter, 
lederkonferanser og andre arrangementer. 
DHB er medlem av Hovedorganisasjon Virke.

Påskeandakt
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Avholdsløftet:

Med Guds hjelp lover jeg: Ikke selv å bruke, gi, kjøpe eller selge til andre alkohol eller annen slag rusgift, 

bære Det Hvite Bånds merke, prøve å få andre med i avholdsarbeidet.

Medlemskapet     

Navn:  ................................................................................................................................................................................. 

Adresse: .............................................................................................................................................................................

Fødselsdato: ....................................................................................................................................................................... 

Medlemsverver

Navn:  .................................................................................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................................

99. ÅRGANG NR. 8 2009

Det Hvite Bånd
«for Gud, heim og alle folk»

#
– en rusfri verden

Navn:                                                                                   Fødselsdato:

Adresse:

E-mail:                                                                  

Ververs navn:                                                                          Ververs adresse:

Vervepremie til den som verver. Velkomspakke, Medlemsblad og Medlemsbevis til den som blir vervet.

Medlemskapet er gratis.  Alder 4-18 år

Jeg lover DHB, med Guds hjelp, til å motstå fristelsen av å bruke alkohol, tobakk, eller annen rusgift. 
Jeg vil gjøre mitt beste for å være en god og støttende venn.

Navn/Signatur:       Dato:       /  /
Foresattes underskrift:
                      

                
                 Send til: DHB Landskontoret, Torggt. 1, 0181 OSLO

Våg å si nei!

Velg rett!

Gode vaner, 
venner og valg!

BLI MEDLEM I DHB`s JUNIORKLUBB

RUSFRIE BARN OG UNGDOM

“Hverdagshelt” T-skjorte  (kryss av farge og størrelse)   sort       hvit
Størrelse:  3/5         6/8               9/11               12/14

Navn i blad: JA          NEI

#Innmeldingsskjemaer

Tlf.........................................................E-post:................................................................................................................

Jeg godtar at navnet mitt blir trykket i bladet under "Nye medlemmer"

Hjertlig velkommen❤

Vil du bli medlem? Ta kontakt med landskontoret på telefon: 23 21 45 37
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Verdens kvinners kristne avholdsforbund, Det Hvite 
Bånd, ble organisert i USA i 1874 og har sin opprinnelse 
i den bevegelse som har fått navnet Kvinnenes Korstog.

Det Hvite Bånd er også blitt gitt det vakre navnet Den 
organiserte morskjærlighet. Den er da også sprunget 
frem av en mors kjærlighet.

Om dette fortelles følgende:
I året 1853 satt en drankers hustru og ventet på sin 
mann. Det hadde hun ofte gjort, men denne dag ventet 
hun også på sin 17 år gamle sønn, Dio, en flink og god 
gutt som for første gang ikke kom hjem til vanlig tid. 
Da han endelig kom sammen med sin far, var begge 
beruset. Det ble en natt i kamp for denne mor, en 
kamp på kne, med gråt og bønn. - Men hva kunne og 
burde hun selv gjøre? Hadde hun som mor lov til å sitte 
med hendene i fanget og se på at gutten hennes ble 
ødelagt, kanskje ble han også en dranker. Nei og atter 
nei, det måtte ikke skje. Da morgenen kom, gikk hun til 
sine venninner og bekjente, la saken fram og fikk dem 
samlet til kamp mot rusdrikksalget.

Syngende og bedende gikk de fra bar til bar, og på 
kort tid hadde disse kvinnene oppnådd at de fleste 
skjenkesteder i byen var lukket. 20 år senere, i 1873, 
holdt dr. Dio Lewis et avholdsforedrag i Hillsborough og 
fortalte her hva hans mor og hennes venninner hadde 
utrettet på hans hjemsted og tilføyet: «Det samme 
kunne også dere gjøre her, om dere var enige og 
hadde den samme tro og vilje som dem.» 50 kvinner 
meldte seg straks villige til å gå til kamp. På spørsmålet 
om mennene var villige til å støtte kvinnene, reiste 70 
menn seg.

Etter å ha lest den 146. Davids salme dro kvinnene ut i 
flokk, og kvinners korstog var begynt. En rekke byer ble 
tørrlagte etter et års seierrik kamp.

I 1874 organiserte korstogkvinnene seg til det vi i dag 
kaller Det Hvite Bånd.

Professor Frances Willard ble forbundets organisator 
og leder. Oppgaven ble nå å vinne verdens kvinner 
til kamp mot alkohol og alle nedbrytende makter. 
Begavede og dyktige kvinner ble sendt ut i verden for å 
organisere arbeidet.

I Norge var det komtesse 
Ida Wedel Jarlsberg som 
var den første landsleder.

Når foreninger ble stiftet 
her i landet fra 1889, 
vokste sosiale tiltak 
fram mange steder - 
leseværelse, suppekiosk, 
kafe, venterom og 
oppbevaringsrom, 
sjømannshjem, barnehjem, 
pensjonat for unge jenter, 
husstellskole, herberge, 
kurhjem, hybelhjem 
og ikke å forglemme 
blomstermisjon/
besøkstjeneste.

Olafia Johannsdottir kom 
til Kristiania i 1893 og ble 
DHB-søster. Hun tok tanken med seg tilbake til Island, 
ble engasjert der, og hun reiste for organisasjonen 
på verdensplan. Olafia reiste mye i vårt land og stiftet 
foreninger. Men det arbeidet hun vil bli mest husket 
for her, er hennes sosiale virksomhet i mange år i 
hovedstaden. Hun besøkte sykehus og fengsler, 
gikk på gaten og fikk kontakt med de prostituerte og 
alkoholiserte. Tok dem med seg til sitt lille krypinn i 
Smalgangen. Herberget «Nanna Storjohanns Minde» i 
Langgata 35 ble grunnlagt av Olafia og drevet av Det 
Hvite Bånd. Hun skrev boken «De ulykkeligste».

Det aller meste av dette er gått over på andre hender.

Men i tillegg til behandlingssenter, driver 
Egersundsforeningen fremdeles sitt flotte 
«leseværelse», i dag med andre oppgaver.

Dronning Sophie var sterkt sosialt interessert, 
hun oppfordret Ida Wedel Jarlsberg til å stifte 
blomstermisjonen. Dette er en besøkstjeneste som 
har fungert i alle år, Hvite Bånd-søstre går på besøk 
til eldre, syke og ensomme med en blomsterhilsen 
og egne trykte kort med et skriftsted og hilsen fra 
misjonen.

Margaret Østenstad, 16. verdensleder WCTU

Gratulerer med 148-årsdagen til Det Hvite Bånds Verdensorganisasjon, Det var etablert 18. - 20. november 
1874! Det er min store glede å sende hilsener til dere alle. I tider som dette, har det stor verdi å huske hvor vi 
kommer fra. Framtida ligger gjemt i fortida.
I 1883 besøkte Frances Willard, 2 Landsleder for WCTU (USA), opiumshulene i San Francisco. Senere da hun 
så ut over Stillehavet, sa hun: «Men for havets inngripen, ville kysten av Kina og Fjernøsten være en del av 
vårt vakre land. Vi er en verden av fristet menneskehet; oppdraget til Det Hvite Bånds kvinner er å organisere 
verdens moderskap for fred og renhet, beskyttelse av dens hjem. Vi må gi et tydelig kall til våre søstre over 
havet, og til våre brødre ikke desto mindre.”
Vi har eksistert kontinuerlig uten opphold.
I dag er det 54 medlemsland hvor medlemmer jobber for en rusfri verden under mottoet ”For Gud, Heim og 
Alle Folk”.

Historien til Det Hvite Bånd
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Frels meg ved din rettferdighet

1  Til sangmesteren. En salme. Av David. 

2  Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt, la 
meg aldri i evighet bli til skamme. Frels 
meg ved din rettferdighet.  

3  Vend ditt øre til meg! Skynd deg og fri 
meg ut! Vær du mitt klippevern, en borg 
til min frelse.  

4  For du er min klippe og min borg. For 
ditt navns skyld vil du føre og lede meg.  

5  Du vil ta meg ut av garnet som de 
hemmelig har lagt for meg, for du er 
mitt vern.  

6  I din hånd overgir jeg min ånd, du 
forløser meg, Herre, du trofaste Gud.  

7  Jeg hater dem som akter på tomme 
avguder. Men jeg - jeg setter min lit til 
Herren.  

8  Jeg vil fryde og glede meg over din 
miskunnhet, for du har sett min nød, du 
kjenner min sjels trengsler. 

9  Du overga meg ikke i fiendens hånd. 
Du satte mine føtter på et rommelig 
sted. 

10  Vær meg nådig, Herre, for jeg er i 
trengsel. Mitt øye fortæres av sorg, ja, 
også min sjel og mitt legeme. 

 11  For mitt liv svinner bort med sorg, 
og mine år med sukk. Min kraft er brutt 
for min misgjernings skyld, og mine ben 
er uttært. 

12  På grunn av mine fiender er jeg blitt 
til spott for mine naboer og til skrekk 
for mine kjenninger. De som ser meg på 
gaten, flykter for meg. 

13  Jeg er glemt og ute av hjertet som 
en død. Jeg er blitt som et knust kar. 

14  Jeg hører mange som baktaler - 
redsel på alle kanter! De samrår seg mot 
meg og lurer på å ta mitt liv.  

15  Men jeg - jeg setter min lit til deg, 
Herre! Jeg sier: Du er min Gud! 

16  I din hånd er mine tider. Redd meg 
fra mine fienders hånd og fra mine 
forfølgere!  

17  La ditt åsyn lyse over din tjener! Frels 
meg ved din miskunnhet. 

18  Herre, la meg ikke bli til skamme! 
For jeg kaller på deg. La de ugudelige 
bli til skamme, bli tause i dødsriket.  

19  La løgnaktige lepper bli stumme, de 
som med overmot og forakt taler frekt 
imot den rettferdige.

20  Hvor stor din godhet er, som du har 
gjemt til dem som frykter deg, som du 
har vist mot dem som tar sin tilflukt til 
deg, for øynene på menneskenes barn.  

21  Du gjemmer dem i ditt åsyns 
skjulested mot menneskers 
sammensvergelser. Du skjuler dem i en 
hytte mot trettekjære tunger.  

22  Lovet være Herren! For han har på 
underfull måte vist sin miskunnhet mot 
meg i en beleiret by. 

23  Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er 
støtt bort fra dine øyne! - Men du hørte 
mine inderlige bønners røst da jeg ropte 
til deg. 

24  Elsk Herren, alle dere hans fromme! 
Herren bevarer de trofaste. Men den 
som farer overmodig fram, gjengjelder 
han i fullt mål. 

25  Vær ved godt mot! La hjertene være 
sterke, alle dere som venter på Herren!

SALME 31

Foto: Adobe Stock



 IKKE DRIV SJANSESPILL 
MED UNGDOMMEN VÅR!

Avsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 OsloAvsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 OsloAvsender: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo

Velkommen til Landsmøte i Bodø
5.- 8. september 2019

Husk FASD dag 09.09
 Barnet ditt får den beste start i livet når 

mamma ikke drikker under graviditet

 IKKE DRIV SJANSESPILL 
MED UNGDOMMEN VÅR!

Hjernen blir ikke ferdig  
utviklet før 25 års alder
Under ungdomsårene er hjernen fortsatt i utvikling. 
Den prefrontale cortex som er avgjørende for 
planlegging, vurdering, beslutningstaking og 
impulskontroll - er en av de siste områdene i hjernen 
som fullfører utviklingen. Ikke la rus ødelegge 
hjernens utviklingen i ungdomsårene.


