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Agenda

1. Kort om rusmidlene

2. Rusmiddelbruk i landet og i regionen (Asker og Bærum)

3. Utviklingstrekk

4. Hva vet vi om de som utforsker og bruker illegale rusmidler 



Asker, Bærum 2022 

Rusmidler

Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Venn-diagram for virkninger av rusmidler
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Har du drukket så mye at du følte deg tydelig beruset? 
Ungdata 16-18 år. 
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Antall drikkedager siste mnd., ESPAD 2019

Figure 3a. Frequency of alcohol intake in the last 30 days 
(mean number of occasions among users) 



Figure 4a. Average alcohol intake on the last drinking day among 
users (centilitres of ethanol) 

Mengde siste drikkesituasjon, ESPAD 2019



Langvarig høyt alkoholforbruk øker 
risikoen for utvikling av sykdommer i 
hjernen og nervesystemet, 
leversykdommer, betennelse i 
bukspyttkjertelen, høyt blodtrykk, 
hjerneslag, enkelte former for kreft, 
samt hjertearytmier.
Risikoen for disse sykdommene er 
stort sett økende hos personer som 
oppgir at de har et konsum som 
tilsvarer 2 – 3 standard enheter per 
dag eller mer. Alkoholinntak kan også 
hemme immunforsvaret slik at man 
blir mer mottakelig for infeksjoner.

Personer som drikker 
mye og ofte vil være 
mer utsatt for ulykker 
av forskjellige slag og 
vil oftere være 
innblandet i 
voldsepisoder.

I nærmere 80 % av 
registrerte voldssaker i 
Norge er en eller 
begge parter påvirket 
av alkohol

Folkehelseeffekter



Asker 2022 

Alkohol

Hender det at du drikker noen form for alkohol?
Antall svar 1652



Sannsynlighet for å bruke cannabis relatert til alkoholbruk



Sannsynlighet for å bruke cannabis 
relatert til alkoholbruk

Antall ganger ungdom har vært beruset på alkohol siste 12 mnd.
Prosentandelen av disse som har brukt cannabis
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Har du brukt cannabis siste år?
Ungdata 16-18 år.
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Bruk av kokain, MDMA o.l. siste år
UNGDATA 16-18 år
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Antall ganger ungdom har vært beruset på alkohol siste 12 mnd.
Prosentandelen av disse som har brukt andre illegale rusmidler(AB)
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Asker, Bærum 2022 

Rusmidler

Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Russebusser

og andre konseptruss

Inklusjon – eksklusjon -

vedvarende utenforskap

Ritualer knyttet til rus

alkohol, cannabis, kokain 

og MDMA 

Alkohol og kokain,

en ny festkultur?



Hva kjennetegner brukerne av illegale rusmidler? 

▪ Ved lav debutalder: 

▪ sammensatte utfordringer, psykososiale og sosioøkonomiske utfordringer

▪ atferdsproblemer, angst og depresjon

▪ Mot slutten av tenårene

▪ større andel med gode beskyttelsesfaktorer 

▪ sterke nettverk, sosialt velfungerende, god økonomi



Trivsel og helse

Vgs
cannabis

Vgs
andre
illegale rusmidler

22,4% 10,8%

Hvor fornøyd er du med livet ditt 10 22% 11%

Hvor fornøyd er du med livet ditt 0 52% 52%

Svarene 0 og 10 er ytterpunktene i 
spørsmålet, og inkluderer ikke mange elever. 
Det er 50% flere elever som bruker illegale 
rusmidler blant de som svarer 0.

Blant de som svarer 10 og som bruker illegale 
rusmidler, er andelen som gjennomsnittet, og bruken 
fordeler seg jevnt når det gjelder omfang av bruk.
Blant de som svarer 0 bruker over halvparten illegale 
rusmidler, og de fleste i svaralternativet som er høyest. 
11x eller mer, siste 12. mnd.



Regeloverskridende Vgs
Cannabis

Vgs
Andre 
illegale 
stoffer

22,4% 10,8%

Med vilje ødelagt… hærverk

Ganger mer sannsynlig enn om

11 ganger eller 
mer

Ingen ganger

76%

= 4

70%

= 7

Krenkelser

At noen mot din vilje delte bilder eller filmer av 
deg der du er naken ..
Ganger mer sannsynlig enn om

6 ganger eller mer
Ingen ganger

79%

= 4

67%

= 7,5

At noen mot din vilje befølte deg på en 
seksuell måte 
Ganger mer sannsynlig enn om

6 ganger eller mer
Ingen ganger

53%

=3

36%

= 4



Vold

Vgs
cannabis

Vgs
andre illegale 
rusmidler

22,4% 10,8%

Vært i slåsskamp

Ganger mer sannsynlig enn 
om

11 ganger eller mer
Ingen ganger

67%

= 2,5

62%

= 4

De pleier å vite hvor jeg er og 
hvem jeg er sammen med

Ganger mer sannsynlig

Passer svært dårlig

svært godt
76%

= 4

55%

15

Vært borte en hel natt uten at 
foreldre vet om det

Ganger mer sannsynlig

11x eller mer

Ingen ganger

54%

= 3

34%

= 4



Følger av omfattende bruk av illegale rusmidler

Jeg har vist dere et utvalg av spørsmål, og kunne vist flere.

Gjennomgående svarer de som har omfattende bruk av illegale rusmidler at de i stor 

grad har opplevelser ungdom burde vært skånet for.

De samme forholdene gjelder for de som bruker illegale rusmidler i mindre omfang, 

selv om graden av sårbarhet er noe mindre. Vi kan slå fast at bruk av illegale 

rusmidler i stor grad kommer i tillegg til bruk av alkohol, og at dette belaster disse 

ungdommene med stor risiko.



Risiko

• Overgrep og uønskede

seksuelle situasjoner

• Vold og konflikter 

• Ulykker 

• Krenkende eksponering i sosiale medier

.I beruset tilstand er man sårbar og lettere utsatt for:



Tenåringshjernen

• Et «uferdig puslespill» 

• Pannelappene - evnen til å planlegge, vurdere risiko, 
utvikle dømmekraft og impulskontroll

• Svært mottakelig for impulser og læring 

• En hjerne i utvikling - ekstra sårbar for skader ved bruk 

av  rusmidler. 

Link til film om tenåringshjernen og rusmidler:   https://www.youtube.com/watch?v=ICpgJUXyG3k

8. trinn

Prefrontal cortex →

https://www.youtube.com/watch?v=ICpgJUXyG3k


De oppsøker i liten grad hjelp selv

Av de som har brukt andre illegale rusmidler svarer halvparten 

at de ikke vil, eller kanskje vil oppsøke helsesykepleier.

Tilsvarende svarer 1 av 3 kanskje eller helt sikkert at de vil 

oppsøke lærer.

Mor, far og søsken, og andre voksene får nær tilsvarende skår, i 

denne rekkefølgen. 



Hva kan foreldrene gjøre?

• Snakk med ungdommen om 
viktige spørsmål, reflektere 
og utfordre.

• Vær gjerne åpen for at det 
kan være flere sider ved en 
sak og andre synspunkter, 
men vær tydelig på hva du 
mener og hvorfor. 

• Tilrettelegg for god og åpen 
dialog. 

• Grip de gode anledningene!
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