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Kan vi stole på
Høyre i narkotikapolitikken?
Helse- og omsorgsminister, Bent Høie har uttalt seg om ny kurs i narkotikapolitikken. – Jeg ønsker at Høyre i sitt program for neste periode gir tilslutning
til at reaksjonene for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra
justis- til helsetjenesten, sier Høie til Dagbladet.

T

il NTB sier han: – Jeg vil være veldig klar på
at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Politiet
skal fortsatt ha en rolle og reagere når de oppdager
narkotikabruk, men reaksjonsformen skal ikke
være bot eller straff, men hjelp, sier han.

forbudt og straffbart, kan politiet gripe inn, overfor den enkelte. Alternative straffereaksjoner, som
påtaleunnlatelse på vilkår, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er nettopp muliggjort av forbudet,
og ved at politiet har en viktig forebyggende rolle.

Dette er selvmotsigende, og trenger en avklaring.
Høyres programkomites førsteutkast til program vil
ha skjerpede straffer for grov narkotikakriminalitet. Det heter også: «Et fortsatt forbud mot bruk og
besittelse av narkotika er et viktig normdannende
tiltak, som ikke er til hinder for en mer skadereduksjonsorientert tilnærming».

Hva med bøter? Vi i FMR har lenge sagt at bøter
ikke har noen hensikt, spesielt ikke for tunge stoffavhengige. Men vi vil kreve at innehav og bruk av
narkotika fortsatt skal være forbudt og straffbart,
i tråd med FNs narkotikakonvensjoner. Høies uttalelser kan forstås slik at det er et fritt fram for
narkotikabruk for alle. Er det noe Høyre eller Høie
kan stå inne for?

Er Høie på kollisjonskurs med sin egen programkomite, eller har han uttalt seg uklart? Hvem skal
tas hånd om av helsetjenesten? Selvfølgelig må de
tunge stoffavhengige ha full adgang til behandling,
noe de også har i dag. Men de utgjør ca. 10 prosent
av alle som bruker narkotika. Hva med de 90 prosent som innehar og bruker narkotika leilighetsvis,
eller ofte, og som ikke har bruk for hverken behandling eller omsorg? Skal helsetjenesten ha ansvar for dem også? Selvfølgelig ikke. Men mange av
dem vil, dersom de får fortsette å bruke narkotika,
utvikle en avhengighet og en problematikk som vil
ende med at de får behov for behandling i helsetjenesten.
Norge har ment at det å gripe tidlig inn, kan bidra
til å forhindre at ungdom og andre utvikler tunge
narkotikaproblemer. På det tidlige tidspunktet er
personen hverken motivert for eller trenger behandling. Men fordi bruk av narkotika fortsatt er
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Vi må ikke glemme at vårt største rusgiftproblem
likevel er alkoholproblemet. I dette nummeret
presenterer vi en ny undersøkelse som viser at i
aldersgruppen 18-22 år sier faktisk hele 26,5 prosent at de ikke har drukket alkohol siste år. Dette
er i samsvar med andre undersøkelser fra bl.a.
Ungdata, noe som viser at ideen om en alkoholfri
befolkningsandel på over 20 prosent kanskje er et
oppnåelig mål. FMR mener det bør lanseres som en
nasjonal målsetting.
Denne høsten er det kommet en rekke nye bøker
om rusgiftspørsmål. Vi anmelder noen av dem her.
Flere vil følge i kommende numre.

Knut T. Reinås
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Skal ansvaret for narkotikapolitikken overføres fra justissektoren til helsevesenet?
Ved stortingsvalget til høsten vil det bli en diskusjon om hvorvidt ansvaret for
narkotikapolitikken skal overføres fra justissektoren til helsevesenet. Helseminister
Bent Høie har fått sitt lokalparti til å foreslå noe slikt som program for neste
stortingsperiode. I Arbeiderpartiet diskuterer man noe lignende. Begge er enige om
at man må lære av erfaringene fra Portugal, som i 2001 avkriminaliserte bruk og
innehav av narkotika til eget bruk og overførte ansvaret for narkotikapolitikken fra
straffeloven til sivilrettslig lovgivning. Arbeiderpartiet har også programfestet å gå
inn for heroinassistert behandling av tunge opioidavhengige. I denne artikkelen vil
jeg derfor også dele noen tanker rundt dette.

AV KNUT T. REINÅS

D

et er verdt å merke seg at de aller fleste narkotikasaker i Norge blir avgjort etter Legemiddelloven, som er en sivilrettslig lovgivning, men
med sanksjonsmuligheter ved overtredelser som ligger innenfor justissektoren. Tilsvarende lovgivning
i Portugal inneholder også reaksjonsmuligheter
som i de groveste tilfellene kan medføre bøter og
fengsel.
Det er bred enighet om at hjelpetiltakene for de
tyngst rammede rusgiftavhengige her i landet ikke
er tilstrekkelige, til tross for en i europeisk sammenheng godt utbygd spesialisthelsetjeneste, og
en økende mobilisering på kommunenivå, og det
søkes etter nye løsninger.
AVKRIMINALISERING OG LEGALISERING
Noen aktører i debatten krever legalisering av narkotika, inspirert bl.a. av utviklingen i et antall delstater i USA, og med motiver som kanskje ikke først
og fremst har bakgrunn i omsorgen for de hardest
rammede stoffbrukerne, men i like stor grad bun-
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ner i ønsket om at rekreasjonelle brukere skal slippe
straffetrusselen. Andre aktører er genuint opptatt
av de tunge stoffbrukernes skjebne, og foreslår en
avkriminalisering, dvs. at innehav og bruk av narkotika fortsatt skal være forbudt, men at bruk og
innehav av små kvanta til eget bruk ikke skal kunne
føre til bøter eller andre straffereaksjoner som blir
ekstra belastninger på en allerede vanskelig tilværelse for stoffavhengige. Jeg oppfatter utspillene
fra helseminister Bent Høie og diskusjonen som nå
pågår i Arbeiderpartiet om å overføre ansvaret for
reaksjoner på brudd på narkotikalovgivningen fra
justissektoren til helsevesenet som et uttrykk for
dette. Disse to debattene pågår parallelt, og er i stor
grad egnet til å forvirre opinionen.
FORMÅLSLØS BØTELEGGING
Forbundet Mot Rusgift har lenge vært kritiske til
den formålsløse bøteleggingen av tunge stoffbrukere, og har foreslått et opphør av dette. Vi er innforstått med at behovet for denne gruppen er hjelp,
og ikke straff. Men i stor grad ligger tilbudet om
hjelp der allerede i dag, de fleste i denne gruppen
har - eller kan få pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten, med tilhørende behandlingstilbud,
uten at strafferettsapparatet på noen måte er inne
i bildet. FMR har imidlertid mange forslag til forbedring og effektivisering av behandlingsapparatet
og oppfølging i kommunene. Jeg viser her til FMRs
prinsipp-program og narkotikapolitisk program.
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Det er bred enighet om at hjelpetiltakene for de tyngst rammede
rusgiftavhengige her i landet ikke
er tilstrekkelige.

HVA MED ANDRE ALVORLIGE LOVBRUDD?
Men tunge stoffbrukere foretar seg også handlinger
som er og må være forbudt og straffbare etter loven,
som tyveri, innbrudd, ran, voldshandlinger, rusgiftpåvirket kjøring og omsetning av narkotika. Dette
er en bakgrunn for at strafferettsapparatet også er
knyttet til narkotikasfæren. Selv om disse menneskene har en avhengighetslidelse som i Norge er definert som sykdom, kan ikke samfunnet akseptere
disse handlingene. På denne bakgrunnen må vi også
se politiets aksjoner overfor de åpne narkotikascenene, som fungerer som omsetningsmarkeder både
for tunge stoffbrukere, for rekreasjonelle brukere
og for ungdommer som har lyst til å prøve.
EN STILLTIENDE
AKSEPTERING AV NARKOTIKABRUK
Jeg oppfatter utviklingen i debatten og praksisen på
narkotikaområdet de siste årene som en stilltiende
akseptering av narkotikabruk, en forståelse av at
narkotikabruk ikke er/bør være absolutt forbudt.
Begrunnelsen for dette synes ofte å være at alkohol
– som er en svært skadelig rusgift – ikke er forbudt,
og at det bør være opp til den enkelte å vurdere
hvilket stoff man vil bruke. Men en mer fruktbar
problemstilling vil etter vårt syn være om vi ønsker
et nytt, og omfattende narkotikaproblem i tillegg
til det store alkoholproblemet vi allerede har. Det
er en kjensgjerning at f.eks. de fleste brukssituasjoner av cannabis skjer i sammenheng med bruk av
alkohol, og at storforbrukere av cannabis også har
et høyt forbruk av alkohol. På bakgrunn av historie og kultur vil det være forskjell på den politikk
man har mulighet til å føre overfor alkohol, og den
narkotikapolitikk man kan føre, selv om det også
er mange likhetspunkter.
Jeg vil peke på at Norge i dag ligger helt nederst
på statistikken i Europa når det gjelder forbruk av
narkotika blant tenåringer. Jeg vil også peke på at
bruken av både alkohol og narkotika blant ungdom

har gått sterkt ned det siste tiåret. Dette er svært
positive resultater, som er oppnådd innenfor den
lovgivning og det rusgiftpolitiske holdningsklima
vi har i dag. Dette er det viktig at vi ikke mister.
SELVRAPPORTERT KRIMINALITET
Undersøkelser om selvrapportert kriminalitet har i
flere tiår vist at et flertall i befolkningen en eller flere ganger har begått forbudte handlinger som kvalifiserer til straffereaksjoner fra samfunnets side.
Tilfeldige narkotikalovbrudd er således ikke noe
unntak. Men regelen er at dette forblir uoppdaget
eller uoppklart, og de fleste kan derfor framstå som
lovlydige borgere.
Straffebestemmelsene har likevel et allmennpreventivt budskap. For noen blir lovbruddene
likevel etter hvert et mønster, og på ett eller annet tidspunkt settes samfunnsreaksjonene inn. De
fleste narkotiske stoffer har avhengighetsskapende
egenskaper, som sammen med kontakt med stoffbrukende miljøer eller samvær med stoffbrukende
personer øker gjentakelsesfaren, og dermed også
oppdagelsesrisikoen. Det er denne utviklingen det
er viktig å få stoppet på et tidlig tidspunkt, før avhengighetsutviklingen er gått så langt at behandlingsbehov oppstår.
Jeg vil peke på tre viktige hensyn som må tas i vurdering av en eventuell endring av narkotikalovgivningen.
1. Er det sannsynlig at en avkriminalisering av
narkotika vil føre til en økning i forbruket? I
Portugal har forbruket, spesielt av cannabis
økt, uten at vi vil påstå at dette utelukkende
skyldes avkriminaliseringen. Hvis bruken av
narkotika brer seg til større deler av befolkningen, vil også allerede sårbare grupper få en
ekstrabelastning som kanskje kan føre dem ut
i vanskeligheter med å mestre livet. Dersom
bruken av narkotika øker, vil også antallet med
behandlingsbehov øke, med tilsvarende ekstra
belastninger på et allerede utilstrekkelig behandlingsapparat.
2. Ungdoms hjerner er langt mer sårbare overfor
virkningene av f.eks. cannabis enn voksnes, og
avhengighetsfaren er også langt større. En regner med at ca. 17 prosent av unge under 18
år som prøver mer enn 5 ganger vil utvikle avhengighet. Det er da bekymringsfullt at de fleste
cannabisbrukere debuterer lenge før de har fylt
20 år.
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Sannsynligheten er stor for at en avkriminalisering vil kunne føre til økning i forbruk i de
yngste aldersgruppene. Hvis en sammenligner
Norge med andre land i Europa og med USA,
synes det klart at potensialet for bruk av narkotika blant ungdom er langt høyere enn den
faktiske situasjonen i dag.
3. De 90 prosent av narkotikabrukerne som ikke
har et avhengighetsproblem spiller også en narkotikapolitisk rolle. Noen av dem vil på sikt utvikle et slikt problem, og dermed gå over fra produktive til hjelpetrengende samfunnsborgere.
De utgjør også en del av markedet for narkotika, og bidrar dermed til opprettholdelsen
av en svart, økonomisk kriminalitet. Men det
viktigste er at rekruttering til narkotikabruk
i hovedsak foregår ved at nye brukere får sin
narkotika av og blir opplært i bruk av personer
som allerede er inne i bruken, og som framstår
som f.eks. venner, kjærester eller søsken av nybegynneren.
Det er altså en myte at rekrutteringen foregår via
ukjente «narkotikahaier». Dette er grunnen til at
jeg mener forebygging av prøving og bruk i ungdomsmiljøene er viktig, og at dette må hensyntas ved
en vurdering av endring i narkotikalovgivningen.

Jeg oppfatter utviklingen i debatten
og praksisen på narkotikaområdet de
siste årene som en stilltiende akseptering av narkotikabruk, en forståelse
av at narkotikabruk ikke er/bør være
absolutt forbudt.

Jeg oppfatter at de siste årenes nye alternative reaksjoner ivaretar dette hensynet, innenfor dagens
lovverk. Et ønske er at disse reaksjonene skal bli
regelen og ikke alternativer til bøter ved nyoppdagede overtredelser av narkotikalovgivningen i begynnelsen av en stoffbrukerkarriere. Noen av disse,
f.eks. Narkotikaprogram med domstolskontroll, er
nettopp vedtatt rullet ut over hele landet, etter noen
forsøksår med gode resultater i Oslo og Bergen.
På denne bakgrunnen vil jeg gå inn for at en
forsøker å utvikle samfunnets reaksjoner overfor
bruk, innehav og omsetning av narkotika innenfor
dagens lovgivning.

Kilde: SIRUS
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HEROINASSISTERT BEHANDLING
Det er her ikke plass til å omtale alle skadereduksjonstiltakene som er iverksatt de siste 20 årene.
Men Arbeiderpartiet har programfestet at partiet
ønsker at heroinassistert behandling skal bli en del
av behandlingstilbudet i Norge. Jeg mener dette er
en avsporing av diskusjonen om hva som trengs for
å gi de hardest rammede opiatavhengige et tilbud.
Noen hovedtemaer er:
•

•
•

Heroin er et korttidsvirkende preparat –
tre-fire injeksjoner pr. døgn er nødvendig for
å holde abstinensene unna – mens LAR-preparatene vanligvis gis en gang daglig, eller til
og med en gang annenhver dag. Innføring av
nye preparater i LAR bør fortrinnsvis skje ved
flere langtidsvirkende preparater som i større
utstrekning muliggjør skole, jobb og fritidssysler.
Heroin er det eneste substitusjonspreparatet
som fortrinnsvis injiseres. Injeksjon er den mest
risikable inntaksmåten.
I de landene som har prøvd, har det vist seg at
man ikke når de hardest rammede gruppene,
fordi de ikke kan greie å tilpasse seg et regime som er nødvendig ved heroinutdeling (bl.a.
oppmøte 2-3 ganger daglig).

•

•

•

Det er ikke vist at heroin gir bedre resultater enn
de LAR-preparater man allerede har på de fleste måleparametre. Dødeligheten er for eksempel ikke signifikant forskjellig. Det rapporteres
om flere alvorlige hendelser som overdoser og
epileptiske anfall blant deltakerne i heroinassistert behandling enn i vanlig LAR-behandling.
Dette krever en tett og nitid overvåkning for å
forhindre dødelige eller svært skadelige utfall.
Det er selvfølgelig en noe større nedgang i bruk
av gateheroin – fordi deltakerne får tilstrekkelig heroin i klinikken. Men til tross for dette
fortsetter den illegale heroinbruken hos en del,
og det rapporteres om en vedvarende tilleggsbruk av andre stoffer. Frafallet i behandling er
også betydelig, opptil 50 prosent i en studie.
Legemiddelassistert rehabilitering er ikke skikkelig utbygd i Norge – det vil være mer fornuftig å bygge ut denne, slik at R-en i LAR blir en
realitet for de ca. 8000 LAR-pasientene – enn
å satse på utbygging av et nytt heroinbasert
forskrivningstilbud – som i enda større grad vil
fokusere på medikamentet og vedlikeholde avhengigheten av både heroin og hjelpeapparat.
Både norske og utenlandske beregninger viser
at kostnadene pr. pasient i heroinassistert behandling vil være langt høyere enn i LAR.

Kilde: SIRUS
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Manglende kunnskap om narkotikapolitikk:

Tillatende narkotikapolitikk.
Forsøket med legal
forskrivning 1965-1967.
For mange mangler kunnskap om det katastofale eksperimentet som ble gjennomført i Sverige i toårsperioden 1965-1967. Medicinalstyrelsen (tilsv. Helsedirektoratet)
ga da tillatelse til legal forskrivning via noen leger av narkotika (sentralstimulerende
midler og opiater) til stoffavhengige først og fremst i Stockholm. I løpet av disse
to årene hadde Sverige en liberal narkotikapolitikk. Hverken før eller senere har
narkotikabruken spredd seg så raskt i landet vårt.

AV ROLF BROMME

E

ksperimentet ble drevet fram av Riksförbundet
för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL)
som fikk en enorm støtte fra presse og radio/TV.
Forgrunnsfigurene, Frank Hirschfeldt og Ingemar
Rexed ble jeg kjent med på en konferanse i Uppsala rundt nyttår 1965/66, der de ledende personene
i RFHL medvirket. Svensk narkotikapolitikk gikk
da fra en tradisjonell restriktiv politikk til en svært
permissiv (liberal) politikk. Resultatene kan leses
av i den s.k. stikkmerkeundersøkelsen (avhandling ved Karolinska Institutet) ved politiarresten i
Stockholm, som bli påbegynt andre kvartal 1965.
Mest bemerkelsesverdig er den dramatiske
økningen i andelen injeksjonsbrukere under den
liberale perioden. Ved starten av undersøkelsen
var 18,5 prosent av de mannlige arrestantene injeksjonsbrukere. Da den liberale forskrivningsvirksomheten ble avviklet to år senere etter tre svært
omtalte dødsfall, var den relative andelen injeksjonsbrukere fordoblet til 35,8 prosent. Men det
absolutte antallet arrestanter med stikkmerker i
armene var mer enn tredoblet, fra 150 til 507 personer. I aldersgruppen 15-19 år dreide det seg om
en tidobling av andelen injeksjonsbrukere, fra 3 til
30 prosent.
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Denne hyperraske økningen i narkotikabruken i de
yngre aldersgruppene førte til kraftfulle mottiltak.
1. januar 1969 ble en ekstra restriktiv narkotikapolitikk innledet, i og med at rikspolisstyrelsen startet
en omfattende offensiv mor den illegale narkotikaomsetningen. Personellressursene til narkotikabekjempelse ble tidoblet i løpet av et halvår. Fra
halvårsskiftet 1970 gikk den svenske narkotikapolitikken tilbake til en tradisjonell restriktiv posisjon.
Denne utviklingen er også blitt inngående belyst
av advokat Stefan Karlmark (1977) som beskriver
hvordan grensen for påtaleunnlatelse ved innehav
av narkotika gradvis ble høyere. Et intervju med
den daværende Riksadvokaten som jeg gjorde med
de samme spørsmålsstillingene bekreftet det som
Karlmark hadde beskrevet. Den smygende, gradvise liberalseringen av narkotikapolitikken ble i praksis en passiv akseptering av langningsvirksomheten
på gateplan.
Etter politioffensiven i 1969 falt ikke bare andelen injeksjonsbrukere i arrestklientellet, men
også innen kriminalomsorgens anstalts- og friomsorgsklientell, og også på barnevernsskolene og
ved mentalsykehusene, dvs. ved alle de institusjoner
der stoffavhengige rimeligvis burde finnes. Dette
viser at den restriktive narkotikapolitikken hadde
både kortsiktige og langsiktige positive effekter.
Senere ble den restriktive politikken ytterligere
utviklet og ble fullført i 1978 da nulltoleranse ble
tatt inn i loven.
Påstanden at narkotikapolitikken er årsaken til
den økende dødeligheten blant stoffavhengige etter 2005 er helt feilaktig. Den restriktive narkoti-
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kapolitikken redder liv ved at færre blir brukere og
avhengige. Den økende dødeligheten avhenger av
hvilken type narkotika som brukerne selv velger å
benytte seg av.
Et verdig liv gir man ikke stoffavhengige gjennom å skaffe dem mer narkotika, eller la dem holde på med sin bruk uten å gripe inn. Et verdig liv
gir man dem ved å hjelpe dem ut av bruken til et
stoffritt liv. Det kan mange venner som tidligere
var stoffavhengige, bevitne. De fleste har gitt opp
stoffbrukerlivet fordi det til slutt ble uutholdelig for
dem.
Samfunnets behandlingstiltak har sjelden vært
av avgjørende betydning i reisen tilbake til et narkotikafritt liv.
NYE MYTER OM NARKOTIKAPOLITIKKEN
Høy dødelighet har ikke sammenheng med nulltoleranse.
Det er en nykonstruert myte at «nulltoleranse mot
narkotika fører til økt dødelighet». Det blir ikke
mer sant ved at myten gjentas. Ikke en eneste undersøkelse støtter dette. Det er en påstand helt uten
evidens. Det finnes derimot undersøkelser som viser
at det forholder seg akkurat motsatt.
Stikkmerkeundersøkelsen ved politiarresten i
Stockholm er bare en av dem. Den har gitt opphav
til to doktoravhandlinger ved Karolinska Institutet.
Som det er blitt påpekt i DrugNews er det valget av
narkotika som avgjør om en overdose av narkotika
fører til pustestans. Den som velger et sentralstimulerende stoff risikerer ikke en dødelig overdose.
Men det gjør den som velger heroin, metadon eller
noe annet narkotisk stoff som er bedøvende, beroligende eller smertestillende. Dette har intet med
narkotikapolitikken å gjøre. Det avhenger helt og
holdent av stoffbrukerens valg av narkotisk stoff.
Narkotikapolitikken skal ikke bygge på myter
eller kunnskapsløshet. I andre spørsmål er vi nøye
med at politikken skal bygge på saklighet og evidens. Hvorfor gjøre et unntak for narkotkapolitikken?

Påstanden at narkotikapolitikken er årsaken til den økende dødeligheten blant stoffavhengige etter
2005 er helt feilaktig.

SPREDNINGEN AV NARKOTIKABRUKEN
Hvordan narkotikabruk oppstår og spres.
Det kan være mange ulike grunner til at et menneske begynner å bruke narkotika. Men det foregår
nesten alltid på den måten at en person som allerede har skaffet seg kunnskap om hvordan man inntar narkotika og hvor mye man skal ta for å unngå
en overdose, er akkurat den personen som initierer
en nybegynner i disse kunnskapene og teknikkene.
Altså, en allerede etablert stoffbruker er den personen som lærer opp en nybegynner i kunsten å innta
narkotika slik at det blir en nytelse på en behagelig
måte. Denne etablerte stoffbrukeren er nesten alltid
en nær venn av nybegynneren, dvs. en person som
nybegynneren ser opp til og har tillit til. Hvis ikke,
tør som regel ikke nybegynneren prøve den første
gangen. Den etablerte stoffbrukeren er dermed en
nøkkelperson som bidrar til at spredningen til flere
nybegynnere kan foregå.
Mange tror feilaktig at det er den profesjonelle langeren som initierer mennesker til å begynne
med narkotika. Dette skjer svært sjelden. Derimot
er det ikke uvanlig at etablerte stoffbrukere selv er
smålangere for å holde seg med penger på en enkel
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måte, med en aktivitet som vedkommende allerede
er fortrolig med, nemlig håndtering av narkotika.
Dette betyr at i en normal restriktiv narkotikapolitikk greier ikke politiet å få oversikt over den finmaskede spredningen av narkotikabruken. Men i
en mer strikt restriktiv narkotikapolitikk – som den
svenske – kan politiet gripe inn ikke bare mot innehav av narkotika, men også mot bruk.
Uten denne muligheten kan brukeren selv sørge
for at den mengden narkotika han har på seg ikke
overstiger det som trengs for egen bruk. Skulle politiet innfinne seg, kan brukeren hevde at innehavet
utelukkende er ment for eget konsum. Når saken
kommer til påtaleadvokaten blir mengden narkotika betraktet bare å være til eget bruk og ikke som
ulovlig innehav. Da blir det påtaleunnlatelse, saken
henlegges og brukeren går fri. Dette innebærer definitivt at den svenske, strikte narkotikapolitikken er
langt mer forebyggende enn i de fleste andre land.
Det som er beskrevet her gjelder den illegale befatningen med narkotika, den som fører til det man
kaller «gjengnarkomani» eller «gatenarkomani».
Men det finnes også andre veier inn i narkotikaavhengighet som det er viktig å kjenne til, men som
som oftest har helt andre sosiale og legale aspekter.

Altså, en allerede etablert stoffbruker er den personen som lærer
opp en nybegynner i kunsten å
innta narkotika slik at det blir en
nytelse på en behagelig måte.

ULIKE VEIER INN I STOFFBRUK
Sosialmedisinsk inndeling av typer stoffbruk.
Før 1965 delte man stoffbruken og stoffbrukerne
bare inn etter type rusgift, f.eks. heroinister, amfetaminister osv. Etter 1965 er det også kommet en
sosialmedisinsk inndeling av narkomaniene etter
hvilke mekanismer som fører inn i stoffbruken og
avhengigheten: Enkelttilfeller som er terapeutisk
betinget, epidemisk stoffbruk og endemisk stoffbruk. Dette gir en bedre forståelse av hvordan
spredningen foregår.

De ovenstående tre typene av enkelttilfeller har det
til felles at de ikke fører til spredning av stoffbruk
til andre personer. Tendensen til å dra inn andre er
i alle fall meget liten. Den vanskeligste gruppen i
denne sammenhengen er ofte narkomaniserte leger,
hvor man regner med at hver femte også drar inn
sin samlivspartner i narkotikabruken, og for øvrig
omgås skjødesløst med narkotika i sitt arbeid.

1. Enkelttilfeller er tilfeller av narkotikaavhengighet som har oppstått uten hjelp fra andre stoffbrukere. Her finnes det tre hovedtyper:
a. Ved legebehandling bevisst akseptert stoffavhengighet (lindring for smerteplagede, dødssyke mennesker). Disse tilfellene innebærer ikke
problemer for samfunnet rundt.
b. Ikke med hensikt framkalt stoffavhengighet
gjennom medisinsk behandling, f.eks. morfinisme. Dette kan av og til skje gjennom overdosering av beroligende medisiner og sovemidler
som blir forskrevet til nervøse eller angstplagede pasienter. Dette er et voksende problem.
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c. Selvetablert stoffavhengighet – et velkjent fenomen når det gjelder medisinsk personell som
har lett tilgang til narkotika på sin arbeidsplass.
Dette skjer ofte i forbindelse med stressende eller smerteplagende situasjoner, der man tyr til
kraftige medikamenter, og deretter går seg fast
i en avhengighet.

2. Epidemisk stoffbruk. Denne oppviser en lang
rekke velkjente fenomener fra andre epidemier, som
rask spredning, klar geografisk avgrensning, sterkt
varierende motstandskraft og mottakelighet i ulike
aldersgrupper og befolkningsskikt med store individuelle variasjoner i samme alder og miljø. Den epidemiske stoffbruken forutsetter en direkte kontakt
fra etablerte brukere til nybegynnere. Spredningen
av den epidemiske stoffbruken går nesten utelukkende via nære, personlige vennekontakter.
3. Endemisk stoffbruk. Dette er slik stoffbruk som
hele tiden forekommer innen et land, og som har
oppstått som følge av mer eller mindre tolrerert
bruk av visse stoffer. Eksempler er opiumsrøyking
i det gamle Kina, hasjrøyking i Nord-Afrika og kokatygging blant sydamerikanske jungelindianere.
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Hvor stort er
rusgiftproblemet i Norge?
AV KNUT T. REINÅS

HVA SIER STATISTIKK OG FORSKNING?
I ett kapittel i boken «Et bedre liv» gjengis data
fra statistikk og forskning som viser noe om hvor
stort rusgiftproblemet i befolkningen er og hvor
mange som mottar behandling. I Norge har vi ikke
nye data på dette, men i en undersøkelse fra 2001
går det fram at om lag 23 prosent av befolkningen
i Oslo og 9 prosent i Sogn og Fjordane en eller annen gang i livet har hatt et alkoholproblem, enten
som skadelig bruk eller som avhengighet, dvs. om
lag hver femte Oslo-borger og hver tiende innbygger i Sogn og Fjordane hadde et slikt problem. De
tilsvarende tallene for illegale rusgifter var 3,4 prosent blant befolkningen i Oslo og 0,4 prosent i Sogn
og Fjordane. Ifølge SIRUS(Nå FHI) har vi mellom
7200 og 10100 injiserende stoffbrukere i Norge. I
tillegg kommer de som bruker illegale rusgifter uten
å injisere. Anne Landheim tror tallene for Norge
som helhet ligger nærmere Oslo enn Sogn og Fjordane.
IKKE ALLE OPPSØKER BEHANDLING
Fra internasjonale studier regner en med at ca. en
tredjedel av dem som opplever rusgiftproblemer
oppsøker behandling. I en femårsperiode (20082012) ble om lag 77 000 menn og 33 000 kvinner
i aldersgruppen 26-62 år behandlet for et rusgiftproblem i spesialisthelsetjenesten i Norge. I 2013
mottok i underkant av 27 000 pasienter behandling for rusgiftproblemer innen TSB (Tverrfaglig
spesialisert avhengighetsbehandling), av disse fikk
64 prosent behandling for narkotikaproblemer.
I disse tallene er også pasienter i LAR (Legemiddelassistert Rehabilitering) inkludert. Av dem som
var i behandling for narkotikaproblemer, hadde ca.
halvparten opioider som sin hovedrusgift, mens ca.
20 prosent hadde cannabis som sitt hovedproblem.

MANGE HAR PSYKISKE VANSKER
40-65 prosent av dem som har et rusgiftproblem
har en eller annen gang i livet også et psykisk helseproblem. Angst og depresjon er de vanligste. Dette
kan både være forårsaket av og være et resultat av
rusgiftproblemer. En teori kan også være at felles
bakenforliggende faktorer forårsaker begge typene
lidelser. Praksis har vært at disse problemene behandles sekvensielt (det ene etter det andre) eller
parallelt (samtidig men innenfor to forskjellige instanser, TSB og Psykisk Helsevern), mens ROP-retningslinjen (ROP – Rus og psykiatri) anbefaler at
begge skal behandles integrert og etter en felles
plan. Resultatene etter behandling i TSB viser at det
er en forholdsvis liten andel som er rusgiftfrie eller
som ikke lenger har problemfylt bruk av rusgifter i
et langtidsperspektiv.
MANGE BLIR RUSGIFTFRIE PÅ EGEN HÅND
Men i studier hvor en også tar utgangspunkt i personer som ikke har vært i behandling, er resultatene ofte mer positive. I underkant av 80 prosent
opplever recovery eller bedring når det gjelder rusgiftbruk eller avhengighet, og det går bedre for personer med rusgiftproblemer enn for dem som har
psykiske problemer. Ca. halvparten av alkoholavhengige blir alkoholfrie etter 16 år, mens ca. halvparten av kokainavhengige er rusgiftfrie etter 4 år.
For cannabisbrukere tar det også 4 år før de ikke
lenger oppfyller diagnosene for skadelig bruk eller
avhengighet. Budskapet fra disse og andre studier
er at de fleste klarer å slutte med rusgifter og de
klarer det uten profesjonell hjelp.
Kilde: Anne Landheim m.fl.: «Et bedre liv. Historier, erfaringer
og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer», Gyldendal, Oslo 2016.

I underkant av 80 prosent opplever recovery eller bedring når det
gjelder rusgiftbruk eller avhengighet, og det går bedre for personer med
rusgiftproblemer enn for dem som har psykiske problemer.
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Undersøkelse om alkohol
I en undersøkelse som Sentio Research har gjennomført blant nordmenn i alderen
18-80 år, på vegne av DNT-Edru Livsstil og Forbundet Mot Rusgift, svarer 83
prosent av befolkningen at de har drukket alkohol siste år, og 17 prosent svarte nei.
Her var ja-svarene like for begge kjønn.

AV KNUT T. REINÅS

B

lant de unge i aldersgruppen 18-22 år er det
faktisk hele 26,5 prosent som svarer nei, mens
avholdsandelen er nede i 15 prosent i aldersgruppene 36-80 år. Dette bekrefter den tendensen som
også Ungdata har vist de siste årene, at drikking av
alkohol går nedover i yngre aldersgrupper. Det er
også en jevn stigning i andel som har drukket alkohol etter inntekt, fra 73,7 prosent i inntektsgruppen
under 180 000 til 92 prosent i inntektsgruppen over
700 000 kroner. Derimot ser det ikke ut til å være
store forskjeller når det gjelder utdanningsnivåer.

DRIKKEPRESS?
Vi stilte også spørsmålet: «Har du de siste tolv månedene opplevd drikkepress/vært nødt til å forklare hvorfor du takker nei til alkohol på besøk (fest,
klubb e.l.) i privat sammenheng?». Her svarer 17
prosent ja, og 83 prosent nei. Litt flere kvinner (18
prosent) enn menn (16 prosent) har opplevd drikkepress siste år. Men i aldersgruppen 18-22 år har
hele 40 prosent opplevd drikkepress, og i alderen
23-35 har 31 % opplevd drikkepress. Det kan altså
se ut til at drikkepress er et utbredt fenomen, særlig i de yngste aldersgruppene, mens eldre i mindre
grad blir utsatt for det. Det virker som om drikkepresset er størst i de laveste inntektsgruppene, ved
at 30 prosent i gruppen under 180 000 sier at de
har opplevd drikkepress, mens det samme gjelder
for 15 prosent i gruppen over 700 000. Dette kan
synes å stå litt i motstrid til fordelingen når det gjelder utdanning, hvor 11,2 prosent av den delen av

«I HVILKEN SETTING HAR DU OPPLEVD ALKOHOLSERVERING I 2016.? FLERE SVAR MULIG!» PROSENT
Anledning

Totalt

Mann

Kvinne

Ved henting av barn i barnebursdag

1,7

2,4

1,0

Bursdagsfeiring med voksne

54,1

49,9

58,4

Vor-/nachspiel

38,0

38,0

38,0

Firmafest

35,3

39,4

31,2

Sammenkomst etter jobben

25,7

27,6

23,7

Konfirmasjon

3,8

4,6

3,0

Klubb

17,8

17,9

17.7

Privat familiemiddag/familiesammenkomst

57,4

55,9

59,0

Arrangement/cup etter at barna har lagt seg

3,2

5,4

1,0

Annet

11,8

11,3

12,3

Ingen av dem

10,1

9,5

10,7

Vet ikke

1,9

2,4

1,4
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utvalget som bare har grunnskole sier at de har følt
drikkepress siste år, mens 20,7 prosent i gruppen
med universitets- eller høyskoleutdanning sier at de
har følt drikkepress siste år.
GITT ALKOHOL SOM GAVE?
I mange sammenhenger blir alkohol oppfattet
som en aktuell gaveartikkel, noe man regner med
at mottakeren blir glad for å få. Vi spurte derfor:
«Har du de siste tolv månedene gitt alkohol i gave
til vertskap eller andre?». 43 % svarte nei på dette,
mens henholdsvis 33,5 % og 23,5% hadde gitt til
enten vertskap eller andre. og det var ingen kjønnsforskjell å snakke om. Andelen som hadde gitt gave
til enten vertskap eller andre var lavest i den yngste
aldersgruppen med 51 prosent, mens i alderen 2335 år hadde 61 prosent gjort dette.
ER ALKOHOL HENSIKTSMESSIG SOM GAVE?
Vi stilte også spørsmålet: «Har du noen gang tenkt
over om kjøp av alkohol er hensiktsmessig som
gave?» Til sammen 72 prosent hadde tenkt over
dette, 70 prosent blant menn og 74 prosent blant
kvinner. Det er ingen stor aldersforskjell mellom de
ulike aldersgruppene i dette spørsmålet.
HVOR FOREGÅR ALKOHOLSERVERING?
Vi spurte: «I hvilken setting har du opplevd alkoholservering i 2016.? Flere svar mulig!» Vi hadde
oppgitt ganske mange svaralternativer, og fikk svar
som i tabellen fra foregående side.
Vi ser at Bursdagsfeiring blant voksne hvor det
er blitt servert alkohol er ett av to områder som
skiller seg ut ved at over halvparten av utvalget bekrefter at de har deltatt i bursdagsfeiring med voksne hvor det har blitt servert alkohol, og det er også
her en større kjønnsforskjell, hvor flere kvinner enn
menn har deltatt i slik aktivitet. Men om dette skyldes at kvinner har en større tendens til å få servert
alkohol i bursdager, eller om kvinner generelt deltar
i flere bursdager, det er vanskelig å si. Også private
familiemiddager/familiesammenkomster er en arena hvor det ofte serveres alkohol. Vel halvparten av
respondentene har opplevd dette i løpet av siste år.
Ellers ser vi at på vor- og nachspiel har vel en tredjedel opplevd at det ble servert alkohol, mens i firmafester har omtrent like mange opplevd alkoholservering. Også alkoholservering på sammenkomster
etter jobben har om lag en fjerdedel opplevd.

Ellers ser vi at på vor- og nachspiel har
vel en tredjedel opplevd at det ble servert
alkohol, og i firmafester har omtrent like
mange opplevd alkoholservering.

To områder som har vært diskutert, er alkoholservering på konfirmasjon og arrangement hvor voksne er tilstede, etter at barna/ungdommene har lagt
seg, eksempelvis ved deltakelse i cup- eller andre
idrettsarrangementer. Forekomsten av alkoholservering her er lav, men dette sier kanskje lite om
hvor utbredt alkoholservering er på disse arrangementene, ettersom det vel er et mindretall i utvalget
som i løpet av et år har hatt anledning til å delta på
konfirmasjonsselskaper eller cup. Det tallene imidlertid forteller, er at alkoholservering forekommer,
både på cup og i konfirmasjoner. Faktisk forekommer også alkoholservering ved henting av barn i
barnebursdag. Men av samme grunn som når det
gjelder konfirmasjon og cup, vil det bare være et
mindretall i utvalget som uttaler seg om dette.
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Hvorfor oljepenger til
alkoholindustrien er uetisk
Skal inntekter fra produksjon av alkohol fortsatt være med og sikre norske pensjoner
og velferdsytelser? Forut (Bistandsorganisasjon FOR UTvikling) har bedt konsulentselskapet COWI beskrive hvordan vi på basis av dagens etiske regelverk for oljefondet,
kan begrunne begrensninger av oljefondets investeringer i alkoholindustrien.

AV TURID BRÅTHEN

S

tatens pensjonsfond utland (oljefondet) investerer massivt i alkoholproduksjon, som i stor grad
tilbys et voksende marked i land der lovregulering
av alkoholomsetningen er svak. Hvordan rimer
dette med fondets etiske retningslinjer og den demokratiske kontrollen av det? Dette er tema i rapporten “Alkoholinvesteringer i Statens pensjonsfond” som ble publisert i juni 2016.

siden fremmet Regjeringen Stoltenberg ønske om
å trekke tobakksprodusenter ut av fondets investeringsportefølje. Årsak: Alvorlige og omfattende
helsemessige, sosiale, miljømessige og økonomiske
negative konsekvenser av tobakksbruk. Regjeringens syn nådde fram og trumfet det overordnete
hensynet til bunnlinja. Nå investeres ingen oljekroner lenger i tobakk.
Er døren dermed åpnet for at oljefondets kan
trekke investeringer i andre varer med et liknende
helseskadelig potensiale? Hva med alkohol?

VOKSENDE VIRKSOMHET
På vegne av fremtidens pensjonister, har oljefondet i dag investert 80 milliarder kroner i alkohol,
fordelt på 60 selskaper som selger brennevin, øl og
vin. Dette utgjør i overkant av én prosent av fondets totale investeringer. Ni av ti oljekroner havner
hos verdens sju største alkoholprodusenter.
For Norges banks forvaltning av fondet er hensynet til bunnlinja viktigst. Men oljefondet har et
etisk regelverk (se ramme), og et eget organ som
følger det opp: det etiske rådet. I rapporten diskuterer COWI om alkoholinvesteringene bryter med
dette regelverket. Svaret er ja, men begrunnelsen
uventet.

PRODUCT ELLER CONDUCT?
Oljefondets etiske begrunnelsene for å trekke tilbake investeringer er ulik avhengig av om det etiske
rådet ser produktet eller en produsents atferd som
et problem. Bad product er for eksempel våpen og
kull. Bad conduct - hvordan de enkelte produsentene ter seg - er når produksjonen for eksempel medfører ødeleggelse av miljøet.
Bad product håndteres ved at fondet gjør såkalt
uttrekk. Det var det som skjedde med tobakk. Produktet ble «negativt filtrert» fra alle fondets investeringer.
Er det markedsatferden som utgjør et etisk problem, kan virksomhetene det gjelder bli plassert
på en observasjonsliste for mulig utelukkelse. Det
betyr at etisk råd går i gang med å samle inn informasjon om selskaper. Mer og mindre uttalt er dette
en satsing på at selskapene endrer seg, stilt overfor
faren om å miste sin investeringskilde.

TOK HENSYN TIL FOLKEHELSE
En grunnsetning i det etiske regelverket for fondet
er å forhindre at fondets investeringer skal medføre
«krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov
korrupsjon eller alvorlige miljø- ødeleggelser».
Hensyn til folkehelse har ikke like sterk beskyttelse i fondets etiske koder som for eksempel miljøhensyn. Likevel er ikke folkehelse fremmed for
de som styrer milliardinvesteringene. For åtte år

ALKOHOL SOM PRODUKT
Kan produktet alkohol ses på som så skadelige at
det er uforenlig med SPUs etiske profil å være eier
av en alkoholprodusent? Eller er måten alkoholindustrien opptrer på, så uetisk at det ikke passerer
det nokså vide nåløyet til de etiske retningslinjene?
COWI har mange kilder til at produktet alkohol
ikke bare gir risiko for avhengighet, sykdommer og
skader hos brukeren selv; skadene rammer også andre.
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Oljefondets etiske begrunnelsene for å trekke tilbake investeringer er ulik avhengig
av om det etiske rådet ser produktet eller en produsents atferd som et problem.

Det er i erkjennelse av disse sidene ved produktet
alkohol, at vi i de nordiske land regulerer tilgang,
pris og markedsføring av alkoholholdige varer.
Dermed begrenser vi skadelig alkoholbruk. I land
i den fattigere delen av verden som har et svakere
statsapparat enn vårt, gjelder ikke slike begrensninger i tilgangen til alkohol. Det gjør produktets skadelighet – relativt sett – større.
TOBAKK, MEN IKKE ALKOHOL
Hvorfor forskjellsbehandle alkohol og tobakk,
spørres det i rapporten. Den refererer sammenlikninger mellom de to stoffene som viser at begge
gir store helseskader. I tillegg spiller alkohol i større
grad enn tobakk, en rolle for mange sosiale problemer som i stor grad rammer kvinner og barn og
fattige.
Da tobakken ble filtrert ut fra investeringene,
var en del av begrunnelsen at det er høy grad av
konsensus i den norske befolkningen om tiltak for
å begrense bruken av tobakk. Det samme er tilfelle
når vi måler befolkningens syn på alkoholrestriksjoner, minner COWI om. Rapporten viser til spørreundersøkelser som har målt høy grad av konsensus
blant nordmenn om hva staten gjør for å begrense

tilgangen til alkohol. Oppslutning om alkoholpolitikken i markedene der alkohol markedsføres mest,
ville vært mye svakere. Derfor er det paradoksalt at
Norge er inne på eiersiden i selskaper som arbeider
for økt salg i disse markedene, heter det.
SOSIALT UANSVARLIG ATFERD
Kan skadene av alkohol begrenses ved mer sosialt
ansvarlig atferd fra produsentene? Kan det etiske
regelverket brukes som «riset bak speilet», slik at
de introduserer alkohol på en mer renhårig måte
enn i dag?
COWI refererer til Forut og andre organisasjoners vitnemål om alkoholindustriens markedsatferd
for eksempel i Afrika. I en Forut-undersøkelse fra
20101 gir bistandsorganisasjonen mange eksempler
på uetisk markedsføring av alkohol for eksempel
mot unge. De dokumenterer også at produsenter
har drevet politisk påvirkningsarbeid for å hindre
statlige reguleringer av markeder de ønsker seg inn
på, for eksempel i Afrika. Flere steder, blant annet i
1.

Bakke, Ø. and Endal, D. (2010): Alcohol policies out of context:
drinks industry supplanting government role in alcohol policies
in sub-Saharan Africa, Addiction, 105, 22-28
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Malawi og Zambia, har nasjonale beslutningsprosesser for ny alkohollovgivning bremset opp, trolig
grunnet påvirkning av industrien.
Dette er atferd som nok vil rammes av de fleste
av næringslivets code of conduct, og ifølge COWI
er det «klart at mange av de store alkoholprodusentene har en markedsatferd som ikke i særlig grad
tar hensyn til risikoen deres produkt medfører for
brukerne.» (COWI 2016;19)
Atferdsbasert utelukkelse av fondet kan ikke
skje en bloc, av alkoholindustrien som bransje. Slik
praksis i det etiske rådet er i dag, må hvert tilfelle av
bad conduct dokumenteres for seg. COWI anbefaler imidlertid at en i større grad vurderer å plassere
alkoholprodusenter på observasjonsliste, for på den
måten å påvirke selskapenes markedsadferd. Et råd
er at det i tilfelle bør kombineres med utarbeidelse
av et forventningsdokument på dette området.
TRUER BÆREKRAFTEN?
En uvanlig begrunnelse for å si nei til fortsatte investeringer i alkoholproduksjon, er knyttet opp mot
fondets overordnete mål; å sikre en solid bunnlinje.
Det betyr å fremme en god økonomisk utvikling i
hele området det investeres i. Sagt med COWI: En
bærekraftig utvikling er viktig for fondets generelle
eierskapspolitikk.
En av kildene rapporten refererer er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD) som sammenfatter de sosiale og økonomiske omkostningene knyttet til skadelig alkoholbruk slik:
“The harms caused to people other than drinkers
themselves, including the victims of traffic accidents and violence, but also children born with
foetal alcohol spectrum disorders, are the most visible face of those social consequences. Health care
and crime costs, and lost productivity, are further important dimensions. These provide a strong
rationale for crime costs, and lost productivity,
are further important dimensions. These provide
a strong rationale for governments to take action
against harmful alcohol use.” (OECD, Tackling
Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy, 2015).
Ser man på alkoholens rolle i de markedene som
den i stadig økende grad introduseres i, er den ikke
forenlig med bærekraft, sier rapporten. Enten det
skyldes alkoholrelatert sykefravær, økt utstøting
fra arbeidslivet eller at flere dør i produktiv alder,
sikkerhetsrisiko som følge av arbeid i påvirket til-
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stand: Alkohol gir redusert produktivitet blant verdens sysselsatte, og dermed lavere avkastning fra
fondets totale investeringer.
Konklusjonen fra utrederne er derfor at «Det finnes grunn til å tro at en utelukkelse kan ha positiv
effekt på avkastningen.» (COWI, 2016; 22)

Kilde:
COWI: Alkoholinvesteringer i Statens Pensjonsfond, Juni 2016
http://forut.no/wp-content/uploads/2016/09/Alkoholinvesteringer-i-Statens-pensjonsfond-COWI.pdf

«Det kan etter dette legges til grunn at formålet med
eierskapsutøvelsen er å styrke fondets finansielle
interesser gjennom å søke å påvirke selskaper,
deres rammebetingelser eller omgivelser til forretningsatferd som på lang sikt støtter opp under en
bærekraftig utvikling.»
St.meld. nr. 20 (2008-2009)
Om forvaltningen av Statens pensjonsfond

Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet)
•

er statens andel av overskuddet fra oljevirksomheten på norsk sokkel

•

har en kapital på om lag 7000 milliarder kroner

•

forvaltes av Norges bank på vegne av det 		
norske folk

•

eier 1,3 prosent av verdens børsnoterte
selskaper, spredd i 75 land.

Etisk regelverk for oljefondet
•

sier at fondet ikke skal «medvirke til uetiske
handlinger eller unnlatelser som for eksempel
krenkelser av grunnleggende humanitære
prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige 		
miljø-ødeleggelser».

•

følges opp av et etisk råd under Norges bank
som vurderer om det er grunnlag for å anbefale
uttrekk av visse produkter. Slike beslutninger ble i
de første årene tatt av regjeringen, men dette er
nå delegert til Norges bank.

•

har medført at produsenter av atomvåpen, 		
landminer og klasebomber og tobakk filtreres
fra investeringsporteføljen.
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Har fylla skylda?
Viktig markering om vold mot kvinner og rusgiftenes rolle.
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) og Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan
arrangerte den 5. desember frokostmøte i forbindelse med den internasjonale
Rød knapp-kampanjen for avskaffelse av vold mot kvinner. Slag, spark og lugging.
Voldtekt og alvorlige voldshandlinger. Unge kvinner utsettes for vold i ulike
sammenhenger og fra ulike gjerningspersoner. Rusgifter er ofte involvert. Hvordan
snakker vi om det og hvordan forebygger vi uten å legge skylda på kvinnene selv?

AV KNUT T. REINÅS

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis. Actis er
en paraplyorganisasjon for 30 ulike organisasjoner,
og de arbeider for å redusere skadene forårsaket
av rusgifter og pengespill.

Hver eneste dag opplever kvinner å bli utsatt for
psykisk og fysisk vold fra mennesker de er glad i.
Kampanjeuke mot vold mot kvinner handler om å
skape økt oppmerksomhet om at dette skjer og den
frykten som disse kvinnene lever med og den faren
de utsettes for. Vi må ha en økt innsats mot at dette
skjer og det må gjøres mer for å stoppe utøverne.
Gerhardsen har jobbet med dette i 20 år. Det er
historier om kontroll, frykt og voldshendelser, og
skam, følelsen av at ingen ser, ingen skjønner.
Hun nevnte et eksempel: Jente 16 år – har kranglet med kjæresten på en fest- står med et glass i
hånda. Kjæresten kommer bort og klemmer til så
glasset knuses inn i hånda. Mange ser det. Ingen
sier noe. Ingen gjør noe. Vold i parforhold er ingen privatsak. Si noe gjør noe. Rød Knapp-aksjonen, henleder oppmerksomheten, slik at flere kan
reagere. Vi må redusere alkoholbruken- den øker
risikoen både for å bli voldsoffer og voldsutøver.
Den volden som skjer i i rusgiftpåvirket tilstand er
grovere og verre enn den som skjer i edru tilstand.
Mange som slår, angrer seg etterpå, og de unnskylder seg og skylder på fylla. Mye lettere å skylde
på fylla, også for voldsofferet. For det er mer behagelig når de blir utsatt for trusler, harde grep og slag
fra en du er glad i å skylde på fylla. Men det finnes
bare en som er ansvarlig – og det er gjerningspersonen.
Sentio har på oppdrag fra Actis og NKS gjennomført en undersøkelse blant studenter i aldersgruppen 18-25 år om vold i rusgiftpåvirket tilstand.
På spørsmålet: «Har du selv blitt utsatt for vold av
en kjæreste eller kamerat i ruspåvirket tilstand?»,

Den volden som skjer i i rusgiftpåvirket tilstand er grovere og verre
enn den som skjer i edru tilstand.
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.
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svarte 10 prosent ja, hvorav 11 prosent blant mennene, og 9 prosent blant jentene. På spørsmålet:
«Kjenner du til at gutter i din omgangskrets har
utsatt venninner/kjærester for vold i ruspåvirket
tilstand?» svarte 15 prosent av mennene og 19 prosent av kvinnene ja.
HVA SIER UNDERSØKELSEN?
Grete Herlofson, generalsekretær i NKS,
kommenterte undersøkelsen.

Jeg snakket selv med en voldsutsatt kvinne for en tid tilbake.
Hun levde med psykisk vold fra
partneren i en årrekke. I sommer
gikk han til fysisk angrep på henne.
Da var hun gravid, og deres to felles
barn ble vitne til det hele.
Hvis undersøkelsen viser at nesten hver femte (18
prosent) av de spurte kjenner til gutter i omgangskretsen som har utsatt venninner/kjærester for vold
i rusgiftpåvirket tilstand, så forteller dette oss for
det første at vold mot kvinner og jenter er svært
utbredt. Mellom 75 000 og 150 000 nordmenn
opplever årlig vold fra en de kjenner. De aller fleste
av dem som utsettes er kvinner, og mørketallene er
store. 1 av 10 kvinner melder at de har vært utsatt
for voldtekt, over halvparten av dem er under 18 år
når voldtekten skjer. For det andre så viser dette at
rusgiftpåvirkning er forbundet med økt voldsrisiko.
Studier fra Sverige viser at når alkoholkonsumet i
den svenske befolkningen var høyt, var også forekomsten av politianmeldt kvinnemishandling høyt,
og motsatt.
Jeg snakket selv med en voldsutsatt kvinne for
en tid tilbake. Hun levde med psykisk vold fra partneren i en årrekke. I sommer gikk han til fysisk angrep på henne. Da var hun gravid, og deres to felles
barn ble vitne til det hele. Jeg husker så godt Merete, som kvinnen heter, fortalte at partneren var
beruset da han denne kvelden kom hjem og utsatte
henne for grov partnervold.

Grete Herlofson, generalsekretær i NKS.

– Vi er inne i julehøytiden, og jul betyr juling, sa en
kvinne til meg. Jul er forventninger, mat og drikke,
og veldig ofte er rusgifter involvert. Vi vet det er
sammenheng mellom rusgiftbruk og vold. Vi vet at
rusgiftpåvirkning er en sårbarhetsfaktor. Vi vet for
eksempel at de aller fleste voldtekter skjer i festsammenheng.
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Sitat Merete:
«Den sommerkvelden får han panikkanfall om
kvelden. Jeg tenkte at han hadde taklet dagen dårlig. Han kler på seg og sier at han skal gå ut en tur.
Det går en time, to timer… Han bombarderer meg
med meldinger. Blir mørkere og mørkere til sinns.
Til slutt sovner jeg – og våkner av at noen låser seg
inn. Jeg later som jeg sover når han kommer inn
på soverommet. Lukter at han har vært på puben».
47 prosent – i underkant av halvparten av de spurte
i ungdomspanelet – har ikke grepet inn eller varslet
noen når gutter i omgangskretsen har utsatt venninner for vold i rusgiftpåvirket tilstand Jeg må understreke at dette er svar fra dem som svarte ja på
forrige spørsmål.
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HVA SKYLDES DETTE?
Er det sånn at den voldsutsatte føler skam og skyld
etter det som har skjedd, og derfor ber vennene
om ikke å gå videre med saken? Vi vet at vold mot
kvinner er skambelagt og tabubelagt. Det skal mye
til før kvinnene selv tør å fortelle om volden de
opplever. Forskning viser at kun 11 prosent går videre med sin voldsopplevelse.
Helene Flood Aakvaag har forsket på skyld og
skam blant voldsutsatte. Hun disputerte tidligere i
høst, og hun har noen veldig interessante funn i sine
studier: Tidligere har man ofte fokusert på skyld og
skam etter seksuelle overgrep og partnervold. I denne studien fant Aakvaag skyld og skam etter mange
forskjellige typer vold, for både menn og kvinner.
Vold er skyldbefengt uansett.
Eller er det sånn at halvparten av de spurte i
ungdomspanelet ikke varslet om vold mot jenter
fordi de ikke vet nok om konsekvensene av volden?
At de tenker dette er ikke så farlig?
Vold mot kvinner og barn har enorme konsekvenser. Vi vet at voldserfaringer er nært knyttet til
fysiske og psykiske plager. Vold i nære relasjoner
koster samfunnet 4,5-6 milliarder kroner årlig, og
de største kostnadene er knyttet til tap av arbeidskraft grunnet helsemessige plager som følge av volden. I tillegg kommer den menneskelige belastningen. Det er derfor kjempeviktig at den voldsutsatte
får hjelp og støtte – både fra venner og fra profesjonelle.
Et interessant funn fra undersøkelsen er at
18-19-åringene (altså den nedre aldersgruppen) i
undersøkelsen i langt større grad enn de litt eldre
svarer at de har grepet inn eller varslet når de vet
om andre som har blitt utsatt. Det gir grunn til håp.
Denne forskjellen, (53 prosent som varslet for hele
utvalget, mot 72 prosent av dem i alderen 18-19
år) og årsakene til den må vi vite mer om. En mulig
forklaring kan være at 18-19-åringene, som fortsatt
går i videregående skole har voksenpersoner å henvende seg til, som helsesøster på skolen, kontaktlærere eller foreldre, mens de som er eldre og flytter
hjemmefra for jobb eller studier ikke har de samme
mulighetene.
HVOR GÅR GRENSA?
Herlofson la vekt på at vi må lære ungdom hvor
grensa går, hva vold er, og at rusgifter er viktige sårbarhetsfaktorer. Ingen ønsker å gå ut av ungdomstiden som overgriper og voldsutøver. Enda mindre
ønsker noen å være voldsutsatt. Hvordan kan vi
bidra til å forhindre at dette skjer?

Hvorfor er holdningsskapende arbeid så viktig,
spurte Herlofson. Fordi Hemsedalsaken har vist
oss at vi har utfordringer med holdninger, først og
fremst blant gutter som tenker at det er ok å bære
en tydelig neddopet kvinne ut av en taxi og inn i
en campingvogn og å ha sex med henne etter tur.
Men også blant legdommere som tenker at det kan
være at hun ønsket det selv. Sanitetskvinnene har
kampanjer overfor russen hvor det heter at kun «ja
betyr ja». Som Hemsedalsaken så tydelig demonstrerer, så betyr ikke fravær av nei automatisk ja.
Herlofson avsluttet med å understreke at ansvaret for overgrepet aldri ligger hos offeret. Selv om
kvinnen er beruset så betyr ikke det at mannen kan
ta seg til rette. Vi kan ikke akseptere holdninger
som «fylla har skylda».
SEKSUELLE OVERGREP OG
RUSGIFTENES ROLLE
Helle Nesvold, overlege ved Overgrepsmottaket,
Legevakten i Oslo.

Helle Nesvold, overlege ved Overgrepsmottaket, Legevakten i Oslo.
Foto: Actis

Helle Nesvold har 30 års erfaring fra arbeid ved
legevakt og overgrepsmottak, og har skrevet en
doktoravhandling med utgangspunkt i Overgrepsmottaket. Ved Legevakten i Oslo er det også utført
et doktorgradsarbeid om rusgiftpåvirkning (dr Odd
Martin Vallersnes), og utført studier vedrørende
vold (dr Knut Melhuus mfl)..
Oslo legevakts forskjellige avdelinger tar i mot
et bredt spekter av tilstander, herunder forgiftninger med rusgifter, seksualovergrep og voldutsatte.
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Allmennlegevakten har nå årlig ca. 3000 sterkt
rusgiftpåvirkede til observasjon. Farlige effekter av
rusgiftpåvirkning kan være pustestopp, eller overstimulering, med påfølgende dødsfall. Men det gjør
også betydelig inntrykk å se den økte skaderisikoen
og voldsutsattheten som rusgiftpåvirkning medfører. Skadelegevakten behandler årlig nær 3000
voldsskader, hvorav mer enn halvparten er merkbart berusede når de kommer til behandling. Blant
dem som voldsskades på byen er 70-85% beruset.
Partnervold utgjør elleve prosent av voldsskadene.
Skadelegevakten angir erfaringsmessig at det er
langt mellom de edru pasientene etter kl 22.
Rugiftpåvirkning bidrar også til økt utsatthet for
seksuelle overgrep og Overgrepsmottaket i Oslo mottar nå 450-500 pasienter årlig etter slike hendelser.
HVA GJØR ET OVERGREPSMOTTAK?
– På overgrepsmottaket foretar vi medisinske undersøkelser av dem som kommer inn, av f.eks. skader,
sykdom, graviditet, og kontrollerer at alt ellers er i
orden. Vi foretar også rettsmedisinske undersøkelser
som sporsikring og skadedokumentasjon, uavhengig
av om saken er eller vil bli politianmeldt. Vi bidrar
med å opprette kontakt til bistandsadvokat, med
politi og rettsapparat, og gir psykososial rådgivning
gjennom krisen, og oppfølgende rådgivning til pårørende, og videre henvisning ved behov. Vi sørger for
at den utsatte får et trygt oppholdssted det/de første
døgn. Ved Overgrepsmottaket utgjør menn ca. 5-10
prosent. De fleste utsatte er unge, ca. 80 prosent av
dem er i aldersgruppen 16-35 år. I halvparten av sakene er det en ukjent gjerningsperson, mens partner/
eks-partner står for ca. 10 prosent.
TOPPEN AV ISFJELLET
Men, som Nesvold sier, de utsatte overgrepsmottaket kommer i kontakt med utgjør bare en liten
andel av dem som blir utsatt for seksualovergrep.
Flere studier viser at bare ca. 10-20 prosent anmelder og/ eller søker helsehjelp. Det handler bl.a. om
å vite hvor man kan få hjelp, og å ta inn over seg
at dette har skjedd meg – hva skal jeg gjøre videre?.
Ved Overgrepsmottaket ser man et bredt spekter
av overgrep, fra beføling, forsøk på voldtekt, gjennomført voldtekt, og mistanke om voldtekt. Det er
også et tilsvarende bredt spekter av metoder for å få
gjennomført eller forsøke å gjennomføre overgrep
på. 20 prosent blir utnyttet under søvn/rusgiftpåvirkning, 22-25 prosent har mistanke om at de er
blitt tilført ekstra rusgifter og blitt (mer) påvirket
uten at de ville det. 10-12 prosent husker ikke, men
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Ved Overgrepsmottaket ser man
et bredt spekter av overgrep, fra
beføling, forsøk på, og gjennomført
voldtekt, og mistanke om voldtekt.

mistenker at de er blitt seksuelt utnyttet. Alkohol
forårsaker ofte hukommelsesproblem. Av alle dem
som henvender seg til overgrepsmottakene i Oslo
og Trondheim har 80–90 prosent inntatt rusgifter
forut for det inntrufne.
Politiet rapporterer at i saker med kjent gjerningsperson, har ca. halvparten vært påvirket i
gjerningsøyeblikket.
Ved en undersøkelse som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress gjennomførte
blant norske ungdommer i 2015 viste det seg at 5
prosent av jentene var utnyttet under rusgiftpåvirkning, og 3,5 prosent ved vold. Også 1,2 prosent av
guttene var utnyttet under rusgiftpåvirkning, og
0,2 prosent ved vold. Forskning viser at alvorlig
vold eller overgrep før 15 årsalderen medfører økt
risiko for rusgiftproblemer senere. Det er en gjensidig virkning mellom overgrep og rusgiftproblemer – overgrep kan medføre rusgiftproblemer eller
forverrede problemer, mens rusgiftbruk også øker
utsattheten for overgrep.
Et mål i behandlingen av slike traumer er stabilisering gjennom krisen og å gjenopprette verdigheten hos den utsatte. I oppfølgingen vil det blant
annet være viktig å legge merke til om pasienten
utvikler selvdestruktive tanker eller risikabel atferd,
og gjøre nødvendige tiltak i forhold til dette.
UNGDOMSMILJØET:
Arrangørene hadde invitert tre ungdommer til å
kommentere temaet. Kari Sakshaug og Anna Skavlan er begge 19 år og var russ i våres. Oline Margrethe Rustad, 16 år, er skribent for ungdomstidsskriftet Under Arbeid, og aktiv i Jentefronten. Alle
tre ble bedt om å kommentere det faktum at en av
ti i ungdomspanelet er blitt utsatt for vold fra kjæreste kamerat.
Anna sier hun er veldig overrasket, mens Kari
mener det er for mange, men at vi sjelden hører om
det. Men når vi hører om det, blir det en snakkis
i ungdomsmiljøet. Hun mener saken får for liten
oppmerksomhet i skolen. Vold blir normalisert på
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Kari Sakshaug, Anna Skavland og Margrethe Rustad kommenterte undersøkelsen.

nye måter, f.eks. i sosiale medier. Slåsskamper blir
snapchated. En kompis tok opp og delta at to jenter sloss på en naboskole. Jenter skårer like høyt
som gutter på slåssing. Det er et rituale at jenter
skal slåss. Spesielt under russetiden. Mange jenter
har en ekkel historie.Undersøkelsen viser videre at
halvparten hverken har varslet eller grepet inn. Hva
skyldes det? Det er blir normalisert – de er enige om
at det blir ansett som en privatsak, pluss at fylla har
skylda. Handlingen blir rettferdiggjort p.g.a. rusgiftbruk. I en privatsak er det ikke like lett å gripe

inn. Det kan kanskje også være usikkerhet om hva
som har skjedd. Noen tenker kanskje at de var for
fulle, at de burde ha passet bedre på seg selv. Oline
sier at det ofte er sosialt selvmord å stå fram som
offer for vold. Man risikerer å bli fryst ut. Det må
bli mer fokus på at det ikke er greit, helsesøster må
snakke om det når de er inne i skoletimene. Elevene
må oppfordres til å si fra hvis de ser eller hører om
vold eller overgrep. Skolen har tatt over oppdragelsen. Da trenger elevene å lære om seksuelt samtykke, og hvem som kan kontaktes i tilfelle overgrep.
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VOLD MOT KVINNER
– ET FOLKEHELSEPROBLEM
Hanne Kristin Rohde: Forfatter og foredragsholder og samfunnsdebattant. tidligere leder av vold–
og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt
Rohde ville ikke utrope seg selv til noen ekspert på
rusgiftspørsmål, men ønsket å anlegge et bredere
perspektiv på temaet vold mot kvinner. I utgangspunktet er det kanskje den største likestillingsutfordringen vi har, påpekte hun. Og hun lurte på hva
det egentlig er som er kjernen av problemet, er det
rusgiftene, eller er det holdnilngene? Og så er det
naturligvis mange årsaker til at ting blir større og
verre. Det er mye bra som står i diverse handlingsplaner, - men jeg syns vi setter fingeren for lite på
de dårlige holdningene. Det snakkes mye om holdningsskapende arbeid og det gjøres mye bra. Men
hvorfor blir det ikke større oppslag når noen nesten
velger å kle av seg selv og vise fram de mest fordervede holdningene. Det speiler også en holdning.
Etter at Andrea Voll Woldum sto fram, modig, og
faktisk til tross for at gjerningsmennene ble frifunnet, så greier hun å gi voldtekt et ansikt, og forteller
hva det gjør med en.
AVLEGSE HOLDNINGER
Og så ser vi at det kommer en høyesterettsadvokat på banen, Gunnar Nerdrum, som blir sitert på
tre ting: Det ene er at kvinnen ikke nødvendigvis
mener nei, selv om hun sier nei. Det er en slik holdning jeg trodde var over på 70-tallet. Og så kaller
han voldtekt for en «kort utskeielse», og viser til at
dette er unge gutter som skal studere, så de kan jo
tross alt ikke få så veldig mye straff. Ja, hva med
jenta som skulle studere da, som i verste fall blir
utsatt for posttraumatisk stress? Og så sier han at i
ekteskapet kan det jo forekomme at mannen overser et nei. Det er faktisk noe man velger, hvis man
overser et nei, det er ikke noe som bare skjer. Jeg
er ikke overrasket over at det fortsatt finnes slike
holdninger. Men det som overrasker meg litt er at
det kommer fra en advokat som har møterett for
Høyesterett. Og så overrasker det meg veldig hvor
fort stormen la seg. Hvorfor bråker vi ikke mer?
For det er disse holdningene som medvirker til å
holde liv i volden, slik jeg ser det.
En annen advokat, med forbehold om riktig sitat, Brynjar Meling, som sier at han mener jo ikke
at kvinner ikke skal kunne gå i kort skjørt, men
det er ikke særlig tvil om at de av og til havner på
feil sted. Det er en uttalelse han slapp utrolig billig
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Hanne Kristin Rohde, forfatter og foredragsholder og
samfunnsdebattant, tidligere leder av vold- og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Etter at Andrea Voll Woldum sto
fram, modig, og faktisk til tross for
at gjerningsmennene ble frifunnet, så
greier hun å gi voldtekt et ansikt.
unna med, hvorfor ble det ikke et forferdelig spetakkel rundt det? Jeg prøvde å lage litt på bloggen
min, men det er grenser for hvor lenge jeg alene
greier å holde koken. Hvorfor går ikke flere på og
prøver å få dette til noe stort, for det er ingen tvil
om at noen kvinner var på feil sted, men hvem har
ansvaret for at den situasjonen ble farlig? Det er
ikke Andrea Voll Woldums skyld at den hytta ble
farlig for henne.
Rohde nevnte også både Martine Vik Magnussen-saken og Sigrid Giskegjerde Schjetne-saken,
som eksempler på situasjoner jentene selv ikke hadde skyld i, men som likevel endte fatalt. Vi kan også
nevne mange andre eksempler, og vi kan snakke om
kvinner som lever i kontinuerlig psykisk eller fysisk
vold hjemme, men det er altså ikke deres ansvar at
situasjonen er farlig.
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VI MÅ SNAKKE MED GUTTA VÅRE
Jeg er enig i det som en av ungdommene her sa,
vi må snakke med gutta våre. Dette handler om
holdninger. Hva har vi lov til å gjøre mot et medmenneske, en kvinne eller en kompis? Hva har du
lov til. Hvor langt kan du gå i å ta på, hvor kan
du ta, hva har du lov til å si, gjøre, tenke? Det er
en bevisstgjøring som må til. Jeg blir litt overrasket når jeg hører at på sosiale medier nå sendes det
snapchats av vold, det er opprørende. Det må være
holdningskapende arbeid å få dette vekk. Det er litt
farlig at dette legitimeres. Her har jo ungdommene
en kjempestor oppgave i å gå rett inn og reagere
og si at dette vil jeg ikke se, og sende det ut igjen.
På samme måte som jeg skrev og sa etter at vi våren 2015 leste om to politihøgskolestudenter som
opplevde seksuell trakassering på jobb, og den ene

hadde fått et nakenbilde av veilederen sin. Da bør
man ikke distribuere bildet videre, men fortelle videre hvem som har sendt deg hva. Her er det jo en
gråsone, men gi klar beskjed tilbake om at dette
ikke er akseptabelt. Det er mange måter å prøve å
skape en holdning på, jeg er tilhenger av at vi skal
gjøre det på en sunn måte, at vi skal forsøke å møte
det voldsomme med noe godt, færrest mulig personangrep, mest mulig saklighet. Det er ingen tvil om
at veldig mange menn er farlige for kvinner, og det
må vi tørre å si. Vi bor i et land hvor vi er veldig
redde for å stigmatisere. Mange menn sier at det
gjelder jo ikke oss, det er faktisk noen av oss som er
greie. Ja, men det betyr jo ikke at vi ikke kan snakke om dem som er ugreie. Vi må tørre å sette ned
foten og si fra. Menns vold mot kvinner er faktisk
et folkehelseproblem.

Vi bor i et land hvor vi er veldig redde for å stigmatisere. Mange menn
sier at det gjelder jo ikke oss, det er faktisk noen av oss som er greie.
Ja, men det betyr jo ikke at vi ikke kan snakke om dem som er ugreie.
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Recovery – hvordan komme
tilbake til samfunnet?
Innen psykisk helse og avhengighetsbehandling er «recovery» blitt tatt i bruk som
et nytt begrep som betegner prosesser hvor personer med psykiske problemer og/
eller avhengighetsproblemer kommer seg ut av sin hjelpetilstand og tilbake til et liv
som de selv har kontroll over. Betydningen av egeninnsats, mot og utholdenhet, håp
og tro blir understreket. Et meningsfylt hverdagsliv blir både et mål og et bidrag til
recovery. Andre begreper som empowerment (myndiggjøring) og salutogenese (hva
som fremmer god helse) er beslektet med recovery-begrepet.
mennesker. Både bakgrunnen for problemene, hva
som har vært viktig for dem i tilfriskningsprosessen, hva de ulike hjelperne har bidratt med og hvilke synspunkter de har på hva som må forbedres i
tiltaksapparatet er ulike.
AV KNUT T. REINÅS

B

oken «Et bedre liv» forsøker å beskrive recovery
både fra brukernes synsvinkel, fra fagfolks side
og med bidrag fra forskningen. To av redaktørene,
Anne Landheim og Stian Biong, understreker i ett
av innledningskapitlene at relasjoner til og samarbeid med ansatte i hjelpeinstansene er et viktig
kjennetegn ved recoveryprosessen. En forutsetning
for vellykkethet er også faktorer som et trygt hjem,
en meningsfull jobb, utdanning og aktivitet, økonomi, venner og familie. Dette er noe som hjelpeapparatet bør være kompetent på, og ikke betrakte ett
av pasientens symptomer som det eneste som skal
behandles. Men de beskriver også «naturlig recovery» hvor tilgang til likemenn og selvhjelpsgrupper synes å være avgjørende. Det nevnes også at
spirituelle og åndelige prosesser kan være en del av
recovery. De er opptatt av hvordan hjelpetjenestene
kan bli mer recoveryorienterte ved en felles kompetanseutvikling innen tjenestene, ved kulturendring i
tjenestene, ved å ta i bruk erfaringskonsulenter i det
profesjonelle arbeidet og ved å bruke kartleggingsog evalueringsverktøy og resultatmål som speiler
denne nye innretningen.
FORTELLINGER - BRUKERERFARINGER
I bokens del 2 gir 14 personer en beskrivelse av sin
vei inn i og ut av sine problemtilstander, med ris
og ros til ulike hjelpere og offentlige instanser, og
med understreking av hva som har vært avgjørende
for dem i sin tilfriskning. Disse historiene viser at
rusgiftavhengige er like forskjellige som alle andre
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HVA ER BAKGRUNNEN – ÅRSAKENE?
Flere nevner at de har vært sårbare i utgngspunktet. Barnevernsbakgrunn, destruktive nettverk,
sniffemiljø, medavhengighet, bostedsløshet er noen
av de sosiale bakgrunnsfaktorene som blir nevnt.
Disse går for mange i ett med psykiske vansker, som
tankekjør, ønske om å flykte fra hverdagen, ADHD
og søvnproblem, manglende følelse av tilhørighet.
Men også familiemedlemmer som ikke setter grenser blir nevnt. For noen begynner det med bruk av
cannabis. Heroin og amfetamin kommer tidlig på
banen. En har greid å kombinere den illegale rusgiftbruken med skolegang og politisk aktivisme i
flere år. For andre er det selvmedisinering som gjelder, og ofte fører skam etter sprekker til mer rusing
og flere runder med forsøk på å komme seg ut av
rusgiftavhengigheten.
HVA HAR HJELPERNE BIDRATT MED
Flere nevner at det å bli møtt med tillit har vært
viktig for deres tilfriskning. Men også at de selv har
opparbeidet tillit til hjelpepersoner og fått gode relasjoner til enkelte i hjelpeapparatet, eller til andre
som har støttet dem. Noen nevner at de har fått
hjelp til traumebearbeiding, at de har fått lære seg
teknikker og verktøy for å stå imot når fristelsene
oppstår. Hjemmebesøk har vært viktig for noen.
Studiestøtte har vært viktig for å komme i gang
med studier eller skolegang. En nevner at det å få
tannbehandling har vært avgjørende for å kunne
føle seg som et menneske. En nevner at det har vært
viktig å lære å kjede seg. Viktig for mange har også
vært nettverksmøter og familiesamtaler, og gruppeterapi hvor en kunne få en gjenkjennelse ved å
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høre på andres fortellinger. Noen framhever arbeidet som blir gjort gjennom selvhjelpsgrupper, som
A-larm, AA, NA, og en nevner også AKAN. Flere
nevner også ansvarsgrupper og individuell plan.
Noen har også fått hjelp gjennom antidepressiva,
og mange framhever at individuelt tilpasset hjelp
har vært viktig for dem. En nevner MB-programmet (Medarbeider med brukererfaring), og flere har
også fungert som MB-ere selv. Flere har vært i LAR,
og flere nevner også at de er i ferd med, og ønsker
å trappe ned på LAR-medisiner. Det nevnes også et
behov for langvarig døgnbehandling, og en nevner
at gjeldssanering burde være en viktig del av et behandlingsopplegg. Flere etterlyser også tilbud om et
rusgiftfritt miljø etter behandling.
HVILKE SPESIELLE INNSLAG
HAR VÆRT VIKTIGE
Alle har sine egne opplevelser som har vært viktige
for dem i tilfriskningsprosessen. En nevnte at det
var nødvendig med miljøforandring, flytting til et
nytt sted, for å unnslippe stigma. Noen nevner at
de er blitt klar over sine egne ressurser gjennom behandlingen, og at de ut fra det har utarbeidet mestringsteknikker. De er blitt utfordret på sine egne
mål og sine ressurser. Andre har bare vært motivert av å motbevise det andre trodde om dem – ren
trass. Avgjørende for mange er at de etter lengre
tids rusgiftbruk, er blitt bevisste på rusgiftavhengighetens negative konsekvenser for dem, og ut fra
dette er det vokst fram et ønske og en beslutning
om å slutte å bruke rusgifter. I bestrebelsene på å få
til dette har det vært mange innslag. F.eks. opplever
flere at det er hjelp i å ha ansvar for og samvær med
dyr, f.eks. en hund. Noen har blitt hjulpet av en ny,
religiøs tilknytning, andre er blitt opptatt av trening
og fysisk aktivitet, og noen har funnet kjærligheten,
eller begynt med yoga og meditasjon, mens andre
har funnet tilflukt i kunst eller musikk og korsang.
MIFF – Musikk i fengsel og frihet blir nevnt av flere. Omsorg for barn – eller tilbakeføring av omsorg
for barn - har også betydd mye for enkelte. Felles
for mange er at det gjelder å skape seg en meningsfylt hverdag, og at det for de fleste gjelder å holde
seg helt borte fra alle rusgifter, inklusive alkohol.
Som vi alle vet, kan det med alkohol og drikkepress
være noe av det vanskeligste, men flere sier at åpenhet om sine problemer er en god måte å slippe unna
dette på. En sier at hun bruker legen som unnskyldning for ikke å drikke.
En nevner at musikk kan sette i gang følelser
som minner om rusgifttilværelsen, og at hun derfor
alltid velger å høre på annen musikk enn før. Ellers

nevner en at en viktig person var en prest som kom
på besøk i fengselet, kanskje ikke bare i egenskap
av prest, men også fordi han kunne veilede om tilbud utenfor fengselet og fungerte som et lyttende
medmenneske. Ellers nevner noen at press fra pårørende også var utslagsgivende for at de begynte
å bevege seg i retning av behandling og tilfriskning.
HVA ER MANGLENE INNEN
BEHANDLINGSAPPARATET?
De 14 som har bidratt med sine egne historier, er
ikke fulle av kritikk mot hjelpeapparatet. Men det
nevnes at hjelperne på små steder har for liten kompetanse om hva rusgiftproblematikk egentlig består
av. Noen nevner at det gis for få mestringsutfordringer i behandlingsapparatet. Flere nevner at utskrivning til ingen ting ikke gir løfte om tilfriskning.
ANALYSE OG LÆRDOMMER
Del 3 av boken er et forsøk på oppsummering og
analyse, med bidrag fra forfattere med ulike ståsteder. Stian Biong legger vekt på at recovery betyr å
bli en del av fellesskapet. Men han understreker at
recoveryprosessen begynner kanskje lang tid innen
valget om å begynne et nytt og annerledes liv endelig blir tatt av den enkelte. Han legger også vekt
på at prosessen ikke avsluttes, men at den enkelte
fortsatt må jobbe hardt med seg selv, hver dag. Å
etablere eller reetablere et sosialt liv og sosiale relasjoner blir en del av prosessen.
Marit Brendbekken redegjør for et prosjekt
ved Sykehuset Innlandet, hvor tre representanter
for brukerorganisasjoner og tre representanter for
profesjonsorganisasjoner, fordelt på to fokusgrupper, ble invitert til å lese gjennom de 14 historiene og deretter diskutere betingelsene for bedring.
Brukerrepresentantene nevnte mange innslag, som
ikke nødvendigvis inngår i en behandlings- eller ettervernsprosess, slike som væresteder, frivillige organisasjoner, aktivitetshus, private og ideelle aktører, likemannsmøter, lavterskeltilbud, kulturhus og
idrettslag. At slike tilbud står åpne, utgjør et viktig
bidrag i manges bedringsprosess. De understreker
at man ikke blir frisk i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helsetjenesten, man blir frisk
i det samfunnet som man i utgangspunktet hadde
følelsesmessige vansker med å takle. Erfaringskonsulenter i tjenestene kan bidra til en bedre forståelse
av den enkelte pasients behov. Brukerrepresentantene peker på skjemavelde i spesialisthelsetjenesten,
som gjør det vanskeligere å møte pasientene som
individuelle mennesker. De peker også på finansieringsmodellene, som bidrar til at kommunale etater
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og spesialisthelsetjenesten skyver ansvar over på
hverandre. Eksempelvis nevnes at mange pasienter
ikke har Individuell plan, og at IP-gruppene fungerer dårlig, fordi representantene for de offentlige
instansene ikke har myndighet til å ta avgjørelser
som innebærer økonomiske uttellinger i ansvarsgruppemøtene.
Profesjonsrepresentantene legger vekt på at relasjonen mellom enkelte hjelpere og pasienten må
få tid til å utvikle seg, og at det beste er om få hjelpere hjelper mye. Det pekes også på at tjenestene
må ha god oversikt over hvilke tilbud pasienten
kan få etter utskrivning. De peker på strukturelle
begrensninger som hindrer her og nå-hjelp, i stedet
blir det byråkratiske prosedyrer og saksgang. De
problematiserer også erfaringskonsulentenes rolle.
De passer ikke inn i tjenestenes organisasjon og
arbeidsdeling etter profesjonskriteriene. Vaktordninger må kanskje snus på hodet. Det krever tilpasningsdyktighet å få nye innslag inn i et kanskje
fastlåst medisinsk regime.
DÅRLIGE OG GODE VALG
Helge Waal har også lest de 14 fortellingene og
reflekterer rundt dem. Han sier at de fleste av oss
kan gjøre noen dårlige valg opp gjennom livet, og
for noen fører disse til negative sirkler, der tidligere dårlige valg gjør det stadig vanskeligere å gjøre
gode valg. Dette er ofte tilfelle med rusgiftavhengige. Bruken av rusgifter har sammenheng med
valg – bevisste valg, halvbevisste valg og mer automatiserte handlinger uten bevisst styring. Han
understreker likevel at fortellingene viser at rusgiftproblemer og avhengighet ikke er en livstidsdom.
Han mener de fjorten personene er viktige, fordi
de utgjør en kontrast til det pessimistiske grunnsynet som ofte preger rusgiftdebatten, og som gjør
at også mange rusgiftavhengige har mistet troen på
seg selv og sine egne muligheter til å bli rusgiftfri.
Han påpeker at stigma gjerne er knyttet til forventningen om en negativ framtid, noe som også medfører at mange i omgivelsene ønsker avstand til den
det gjelder, enten det gjelder arbeidsforhold eller å
gå inn i familierelasjoner til vedkommende. Waal
henleder oppmerksomheten på at de som forteller
legger mye vekt på eget ansvar som helt sentralt for
å få endret kursen, mens de i liten grad legger vekt
på selvmedisinering. «Jeppe kan ha mange gode
grunner til å drikke, men han er også en mann som
oppsøker rusen for dens egen skyld», sier Waal. De
psykiske vanskene er en del av livet, og behandling
for disse vanskene kan være helt nødvendig. Men
de er ikke en primær årsak til rusen, hevder han.
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Tilbudet om rusgifter kommer ofte i perioder av
livet hvor vanskene er store og håpløsheten nær.
Velger man å bruke rusgifter i slike situasjoner, fører det ofte til bratte nedoverbakker og betydelig
elendighet. Det gjelder å finne tilbake til egne ressurser og egen styrke for å takle motgangen, noe
en selvsagt ikke alltid klarer alene. Forklaringer på
rusgiftproblemet som tar utgangspunkt i de psykiske vanskene kan ofte bli en blindvei.
Ellers understreker også Waal betydningen av
relasjoner. Det er tydelig at de som har opplevd reell
hjelp, også beskriver gode relasjoner til noen i hjelpeapparatet av en eller annen profesjon, som har
gitt brukeren en opplevelse av å bli sett som person.
Dette dreier seg både om personlige egenskaper hos
behandleren og om rusgiftfaglig kompetanse.
Han forsøker også på en side å forene synspunktet på rusgiftavhengighet som en (hjerne)sykdom med en mer tradisjonell psykologisk forståelse av avhengighet som en betinget, innlært atferd.
«De nevrobiologiske endringene får først mening i
en kontekst, sammen med de opplevelsene og erfaringene den enkelte har». Han mener likevel forståelsen av de nevrobiologiske endringene i hjernen
gir behandlerne et bedre grunnlag for å møte den
rusgiftavhengige.
Waal sammenfatter sin lesning av de 14 fortellingene i tre hovedbudskap:
1. Det finnes håp – det er aldri riktig å gi opp.
2. Det finnes mange veier til Rom, behandlingskarrierene har vært svært forskjellige.
3. Forståelse og toleranse fra omverdenen er
viktig – fordømmelse er både feilplassert og
unyttig.
HVA KAN LEGER OG
HELSEPERSONELL LÆRE AV DETTE?
Lars Lien skriver et kort kapittel om hva leger og
psykologer kan lære av disse historiene. Han understreker også betydningen av å ta i bruk pasientenes egne ressurser, samtidig som han peker på at
behandlingen ofte ikke er helhetlig og integrert, noe
som f.eks. innebærer at pasientene selv må sørge
for behandling av rusgiftplager og somatisk sykdom når de er i psykisk helsevern og vice versa. For
det tredje er viktige deler av pasientens liv, som bolig, arbeid, utdanning, fritid, ernæring og fysisk aktivitet ikke en del av behandlingstilbudet. Her kan
leger og psykologer med fordel engasjere seg mer,
ettersom de, som Lien sier, ofte er premissleverandører for andre yrkesgrupper ved at prioriteringene
deres ofte blir fulgt. Som sine avsluttende råd til
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helsepersonell sier han at de fortsatt skal være gode
på diagnostikk og behandling av rusgiftavhengighet og psykiske lidelser, men at det er viktig å se at
dette bare er en del av behandlingen, og at de også
må engasjere seg i andre deler av pasientens liv, som
bolig, arbeid og fritid, og støtte opp om pasientens
egne mål og forhåpninger i livet. Han understreker
også at det er håp for et godt og verdig liv for alle
der ute.
EN BEDRE UTGAVE AV SEG SELV.
Flere bidragsytere har med forskjellig utgangspunkt
gått igjennom de 14 historiene. Arnhild Lauveng
legger vekt på at det er mye ensomhet og at relasjoner er viktige for tilfriskning. Hun mener det engelske ordet upcycling, som brukes om søppel og
avfall og brukte gjenstander, som ved å gå igjennom
en prosess kan få en økt verdi, og mener dette kan
være en parallell til recovery-begrepet. Hun mener
historiene forteller at de det gjelder har gjennomgått en utvikling som har gjort dem til bedre utgaver av seg selv.
Solbjørg Talseth og Eli Vogt Godager skrier
om selvhjelp, hvor den enkeltes problem i seg selv
blir en ressurs i det videre arbeidet, dvs. at med utgangspunkt i egen kunnskap om sitt eget problem
kan den enkelte skape varige endringer. De skriver
om selvhjelpens fire B-er, som er berøre, bevisstgjøre, bearbeide og bevege. Hva kan så deltakelse i en
selvhjelpsgruppe føre til for den enkelte? Det mest
sentrale er følelsen av ikke lenger å være alene om
å ha det vanskelig, og dermed opplevelsen og følelsen av å kunne dele sine erfaringer og tanker med
andre. Forfatterne er enige om at det spres alt for
lite kunnskap om selvhjelp i tjenesteapparatet, og
erfaring viser at de menneskene som benytter selvhjelpsmuligheter mens de er i behandling, fortsetter
med det etter endt behandling.
En gruppe (Elise Olsen m.fl) har også stilt
spørsmålstegn ved hvordan man kan arbeide recoveryorientert i kommunen. De tar utgangspunkt i et
arbeid de har gjort i sin egen kommune, Sandnes.
De mener et hovedspørsmål må være: «Hva skal
til for at du kan bo her, og hva kan vi bistå med?».
De sier de ønsker en faglig utvikling som vektlegger
helse- og sosialfaglig tenkning framfor den medisinskfaglige. De har lagt vekt på en del strukturelle
tiltak ved sine egne tjenester for å gjøre dem mer
brukervennlige, og de har gode erfaringer med brukeransettelser, som de mener har tilført tjenestene
viktig kunnskap og bidratt til gode og kritiske drøftinger. De legger vekt på å ha regelmessige møter
om recovery.

ET KONTURLØST HONNØRORD?
I det siste kapittelet i boken inntar Ole Petter Askheim et kritisk perspektiv på recovery. Han sier at
brukermedvirkning alt lenge har vært inkludert
i offentlige planer, f.eks. opptrappingsplanen for
psykisk helse, men at det ikke har gitt seg samme utslag i hverdagspraksisen. Tvert imot mener
han at psykologisering og medikalisering har vært
framtredende trekk innen psykiatrien de siste tiårene. Og dette fortsetter, sier han og bruker som
ett eksempel utviklingen av de internasjonale diagnoseinstrumentene. Han peker på at de offentlige
dokumentene ikke tar et nødvendig oppgjør med
en paternalistisk kultur innen tjenestene, et ensidig
kunnskapssyn og en tilslørende bruk av makt. I
stedet blir disse forholdene kamuflert ved å framheve forhold det er konsensus om, brukermedvirkning, samarbeid og for lite penger. Han sier at
recovery-begrepet er uklart, på samme måte som
empowerment, resiliens, salutogenese og anerkjennelse. Han stiller spørsmålet: Hva innebærer sosialt
orientert recovery? Dersom det er enighet om at begrepet må forstås i en kontekstuell sammenheng,
hvor blir det da av arbeidet med å endre/påvirke
de forholdene i samfunnet som påvirker både sykdom og tilfriskning, som arbeid, økonomi, bolig,
levekår, meningsfylte aktiviteter, sosiale fellesskap,
og utvikling av rausere lokalmiljøer? Han peker på
at maktbegrepet foreløpig mangler i recovery-tenknngen. Han peker også på begrepene samskaping
og samproduksjon som ett perspektiv i utviklingen av omsorgstjenestene framover. Her trekkes
også sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonene inn i produksjonen av tjenester. Men han mener
det også er viktig at ikke harmonitenkningen får
ta overhånd, slik at motsetninger og maktforhold
ikke blir problematisert. Han mener dette er viktige
perspektiver, dersom ikke revovery skal bli enda et
konturløst honnørord.
Dette er en interessant og tankevekkende bok.
Anbefales.

Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit
Brendbekken, Morten Brodahl, Stian Biong:
«Et bedre liv. Historier, erfaringer og
forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk
og psykiske helseproblemer»
Gyldendal Akademisk, 2016
207 sider.
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Fra en
heroinbrukers bekjennelser
For mange vil han være kjent som radio-programleder, for andre som leder for
«Folk for Jagland», for noen som reisebyrå-medarbeider og for svært mange også
som «Norges farligste mann», som bankraner, postraner, som fengselsfugl og gjengangerkriminell. Men framfor alt har han i flere tiår vært kjent som den som har
gitt narkotikabruk og narkotikaproblemer et ansikt. I en periode drev han også en
nettside og et diskusjonsforum om narkotika, og reiste rundt på skoler og pratet om
forebygging, og ga råd til ungdom, lærere og foreldre. Trond Henriksen heter han
og nå har han skrevet en bok om sitt liv.

AV KNUT T. REINÅS

F

ørste del av boken handler om oppvekst, problemer med alkohol i hjemmet, en rolle på skolen
som klassens klovn, introduksjon i ungdomsmiljøet
rundt Østbanen i Oslo på slutten av 70-tallet, hvor
hasj og etter hvert andre stoffer kom inn i interessesfæren.
Men i de første tenårene var Tronds foretrukne
rusmiddel raske biler og biljakter med politiet. Men
rusgifter som hasj, amfetamin og heroin kom også
fort inn i bildet, sammen med kortere og lengre
dommer i fengsel etter hvert som han passerte den
kriminelle lavalder.
Det må sies at mannen kan skrive. Første halvdel av boka er som en kriminalroman, som ikke
Ingvar Ambjørnsen kunne ha gjort bedre. Men etter hvert som refleksjonene rundt langtidseffektene av rusgiftene og ettertanken etter flere år med
fengselsopphold, behandlingsopphold, utallige avrusninger og sprekker, erfaringer med metadon og
buprenorfin gjør seg gjeldende, kommer det også
ganske mange tanker omkring både kriminalomsorgen, behandlingsapparatet og narkotikapolitikken for øvrig. Noe vil man nikke gjenkjennende til,
mens man rister på hodet av andre synspunkter og
påstander. Men uinteressant er dette definitivt ikke.
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FOREBYGGING
Henriksen hadde kommet seg gennom et behandlingsopphold på Stifinneren, og ble etter hvert ansatt i organisasjonen «Nei til narkotika», hvor han
særlig fikk et ansvar for forebygging i skolen. Han
reiste rundt på skolene, og mener selv at han har
hatt undervisning for sikkert 50 000 elever.
Han skriver: «Flere såkalte eksperter på narkotika – politikere, TV-kjendiser, advokater og også
en kjemilærer – har brukt sin status til ufarliggjøre forskjellige rusmidler. Disse «ekspertene» er like
livsfarlige som den narkotikaen de legitimerer».
Han skriver videre: «I 1997 starta TV-kjendis Petter Nome en debatt om å åpne for fritt salg av narkotika. Dette skapte vanskeligheter for alle oss som
drev forebyggende arbeid. Utspillet fra Nome ble
tolka av ungdommene som et forsvar for cannabis.» En svært god refleksjon, som også vel må gjelde effektene av dagens legaliseringstilhengere? Det
blir derfor et lite antiklimaks når Henriksen et par
sider lenger ut sier at cannabis er det eneste stoffet
han tror samfunnet kan legalisere. Flere av tankene
hans kan også virke litt vel enkle, som f.eks. «Når
så mange bryter loven, må det jo være loven det er
noe galt med».
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PLANLAGTE TILBAKEFALL
Interessant er også Henriksens beskrivelse av hvordan en «sprekk» ikke nødvendigvis er noe som bare
skjer spontant. Det kan godt være planlagt. Han
beskriver hvordan han og samboeren etter et behandlingsopphold la en plan for å ta en sprekk hver
fredag, og hvordan han planla å ta en «sprekk» når
han kom til Amsterdam under en tur i Europa. Han
hadde fått følge av Eline, en venninne på denne turen, og hun framsto som et hinder for å få til denne
«sprekken». Han skriver: «Jeg burde ha skamma
meg over å dra Eline ned i dritten, men egoismen
er dopets faste ledsager. Dopsuget hadde vært min
drivkraft de siste månedene – en kraft som ingen
kan konkurrere med. Når jeg skulle nå mitt lille
«nirvana», hadde det ingen betydning hvem som
stod i veien. Det var målet, og dermed var alt annet
helt uinteressant».

med i og etter hvert redaktør for Radio Innside, en
fangeradio som også fikk sende en time i uka på
FM-båndet.
Han har nå jobb i Kirkens Bymisjon, og ønsker
å vie livet sitt til å hjelpe andre som har gått i de
samme fotsporene som ham selv.

HVA ER GALT MED LAR?
Trond Henriksen har også vært i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), og har erfaring både
med metadon og buprenorfin. Han beskriver hvordan den daglige utdelingen av metadon fra en
luke på Tøyen var omkranset av et kobbel pushere som solgte stoff til dem som ønsket noe annet
enn LAR-medisiner ved siden av. Han har mange
refleksjoner rundt virkningene av metadon, og virker klar på at LAR-deltakelsen ikke bør være livsvarig, slik det i praksis har vært lagt opp i Norge.
Han skriver: «For min del gjorde medisinen meg
ganske sløv og de timelange samtalegruppene var
absolutt det verste». Dette var under opphold på
Tyrilihaugen, en ettervernsinstitusjon knyttet til Tyrili-stiftelsen. Det sier seg selv at mottakeligheten
for behandlingsinnsatser kanskje ikke er den beste, hvis man er i en slik tilstand. Han er også helt
uforstående til at amfetaminbrukere også blir tatt
inn i LAR-programmene. Han sier også at en av de
viktigste beslutningene han har tatt, var å gå ut av
LAR.

Trond Henriksen: «Ingen murer er for høye. Mitt liv med dop,
kriminalitet og politikk»

Henriksens bok er en spennende og interessant historie, som ikke minst viser både at det går an å
falle flere ganger, men at det også går å reise seg.
Anbefales.

Aschehoug, Oslo 2016
344 sider.

I FENGSEL FOR SISTE GANG
Henriksen hadde også utur under en smuglertur
gjennom Sverige, og ble tatt med 142 kilo khat i
bagasjerommet på bilen. Etter fengsling og dom,
bar det til Norge, hvor han skulle sone dommen.
Der kom han i 2010 inn i Halden fengsel, som han
mener burde være et forbilde for hele verden. Det
ivaretar både sikkerheten og straffegjennomføringen, samtidig som programmet der er preget av
rehabiliteringstankegang. Det var her han også ble
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Arild Knutsen
med bok om sitt liv
I boken «Fra forbud til fornuft», med undertittel «Kampen for en ny narkotikapolitikk» skildrer den markante narkotikadebattanten, Arild Knusen, sitt liv fra
barndom og oppvekst til dagens situasjon, hvor han i flere omganger har gått ut
av avgiftning- og behandling for avhengighet av narkotika.

AV KNUT T. REINÅS

I

forkant av de siste årenes personlige nedturer
har han vært kjent som leder for «Foreningen
for human narkotikapolitikk», FHN, en posisjon
han fortsatt innehar. Boken er ført i pennen av
medarbeider i tidsskriftet Argument, Anders Sollia
Sal, som døde brått tidligere i høst. Men boken er
ikke kommet til i et vakuum. Et forord av Thorvald
Stoltenberg, kjent bl.a. fra «The global commission
on drugs», og etterord av Jan Arild Snoen, journalist i det liberalkonservative tidsskriftet Minerva,
og av Bård Standal, nestleder i den relativt nystartede «Foreningen for en tryggere ruspolitikk», viser
at boken har sin forankring i den liberale siden av
norsk narkotikapolitikk.
For oss som først og fremst opp gjennom årene
har sett Knutsen i hans rolle som leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, hvor han ofte har
fått forsamlinger med seg med sin veltalenhet, gjør
det vondt også å lese om de nedturer han har opplevd, ikke bare gjennom sin oppvekst i barndom og
ungdom, men også gjennom de tilbakefall og institusjonsopphold han har hatt i de senere årene, og
et liv som på mange måter har vært det motsatte av
det budskapet han har prøvd å formidle. «Det er
bare så vidt jeg lever», sa han på arrangementet den
dagen boken ble presentert.
I egenskap av liberal narkotikaaktivist har
Knutsen både vært med på å ta initiativet til gatemagasinet =Oslo, og ble i 2009 kåret til «Årets
Osloborger» av Aftenpostens lesere. Han mottok
også Stortingets Presselosjes Toleransepris i 2010,
og fikk i 2014 Fagrådets pris «For godt rusfaglig
arbeid». Samme år fikk han også «Amnestyprisen»
av Amnesty Norge. Alt dette må sees i sammen-
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heng med at han har hatt et sterkt engasjement for
å tydeliggjøre stoffbrukernes situasjon, og at dette
arbeidet har vakt gjenklang i mange kretser som
delvis kanskje har stått et stykke unna brukernes
situasjon.
Knutsens bidrag til boken er todelt: En første
hoveddel, som beskriver hans oppvekst og utvikling fram mot dagens situasjon, og en del 2, hvor
han argumenterer for en legalisering av narkotika.
OPPVEKST
Han vokste opp i et alkoholpreget hjem, hvor det
også forekom vold og trusler fra og mellom foreldrene. Han var skilsmissebarn, og da han fikk en ny
stefar, var han også alkoholisert. Knutsen begynte
selv å røyke da han var sju år, limsniffing ble det
også etter hvert, biltyveri, hasjrøyking og drikking
av alkohol. Han beskriver det som gruppepress i
flere omganger, både til å sniffe lim og til å røyke
hasj. 14 år gammel var han innblandet i en knivstikkingsepisode, som kunne ha gått veldig galt,
men hvor liv heldigvis ikke gikk tapt, og hvor han
for første gang fikk stifte bekjentskap med innsiden av en fengselscelle. Han ble fra 16-årsalderen
godt integrert i hasj-miljøet, hvor det meste gikk
ut på å skaffe penger, og selge hasj til andre. Han
beskriver at avhengigheten ikke bare går ut på å
være en del av hasjmiljøet, men å være høyt oppe i
det, der tilgangen er stor. Han begynte også å bruke piller, som han kjøpte fra minstepensjonister. På
det tidspunktet, i 17-årsalderen fikk han leiligheten
for seg selv, fordi moren flyttet inn hos en kjæreste. Dermed kunne han ha fester hjemme hos seg
selv, hver helg. Etter mye styr ble han lagt inn på
Blåkors, men stakk av etter noen få dager. Han ble
deretter også nektet å komme hjem igjen, og havnet på hospits med sosialhjelp som eneste kilde til
livsopphold. Deretter var det PUT på Ullevål, med
påfølgende innleggelse på T5, en institusjon som på
den tiden ble drevet av Kirkens Bymisjon. Her gikk
det i noen omganger. Han beskriver en runde med
vellykkede og mislykkede behandlingsopphold.
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NARKOKTIKAPOLITISK AKTIVIST
Det vil føre for langt å gjengi alle fasene i livet til
Arild Knutsen. Han ble far og familiemann for en
periode, men pillebruken og alkoholen tok overhånd, inntil han i 1997 bestemte seg for å slutte
på egen hånd, også med hasj. Det var på den tiden
han kom i kontakt med Humanetisk Forbund, hvor
han etter hvert fikk et stort engasjement, og fikk
brukt sine evner og organisasjonstalent, både som
foredragsholder og redaktør av medlemsbladet.
Mens han holdt på med dette, begynte han også på
hjelpepleierstudiet, samtidig som han også gjorde
en jobb som støttekontakt. I 2004 fikk han en jobb
som ungdomskoordinator innenfor Samarbeidsrådet for tro og livssyn. Mens han holdt på med det
kom han i kontakt med Nini Stoltenberg, og gjennom henne ble han introdusert i en organisasjon
som het Narkotikapolitisk forening. Etter å ha blitt
tatt inn i varmen der, ble det etter hvert stor uenighet, noe som gjorde at Knutsen fikk ideen å lage sin
egen organisasjon. Det skjedde i 2006.
Et eget kapittel i boken er viet hvordan Foreningen for human narkotikapolitikk ble bygd opp. Flere spektakulære mediaopptredener, og stunts som
å ta med folkene på Plata inn på Stortinget, var en
del av grunnlaget. Thorvald Stoltenberg var også en
viktig støttespiller.
Høsten 2014 ville Amnesty Norge gi ham Amnestyprisen. På det tidspunktet var han havnet på
kjøret igjen. Rett etter utdeling av prisen, gikk han
opp i Nygårdsparken og kjøpte stoff. Litt senere ble
han innlagt på en av Bergensklinikkenes institusjoner, og likte seg godt der. Men oppholdet varte ikke
så lenge som han hadde forventet, og han fikk beskjed om at han og kjæresten skulle skrives ut, før
han selv syntes han var klar for det. Tilbake i Oslo,
etter en velkomstfest, bar det på gata for å skaffe hasj. I første omgang ble det med hasjen. Men i
2016 har han også vært på akuttavgiftning på Sørlandet, og når boken avsluttes, er han i privatpleie
hos en kompis fra barndommen.
LEGALISERING
Mens det i offentlige og politiske fora foregår en diskusjon om avkriminalisering av narkotika, er Knutsen klar på at legalisering er målet. Han ser det ut fra
de tunge brukernes perspektiv, og mener det vil være
en fordel med et strengt og kontrollert salg. Han
henviser bl.a. til Portugal, som et land hvor narkotikapolitikken er tatt over fra justis- til helsevesenet.
Han setter også sin lit til endringene i narkotikapolitikk som bl.a. har skjedd i USA og Canada.

Men Knutsens argumentasjon for legalisering blir
tydeligvis for springende, for boken er også forsynt
med to etterord av henholdsvis Jan Arild Snoen og
Bård Standal, som begge er framtredende debattanter på legaliseringssiden. Snoen har spesielt interessert seg for Portugal, og gjennomgår statistikk
som synes å vise at få negative endringer har skjedd
siden avkriminaliseringen av bruk og innehav til
eget bruk ble foretatt i 2001. En oversikt over utviklingen av narkotikalovgivningen i Norge (uten
forfatter) gir en nyttig oversikt over utviklingen i
strafferammer for narkotikalovbrudd. En kronikk i
Aftenposten fra 1996 av Johs Andenes, «Drømmen
om et narkotikafritt samfunn» er tatt inn på slutten
av boken, kanskje for å antyde at legaliseringsbevegelsen har holdt på en stund, eller for å gi argumentasjonen ekstra pondus. I et avslutningsinnlegg,
tydeligvis skrevet etter at manus ellers var ferdig,
har Bård Standal, nestleder i legaliseringsorganisasjonen «Foreningen for en tryggere ruspolitkk»
skrevet om «Høies ruspolitiske paradigmeskifte»,
hvor helseminister Bent Høie blir rost opp i skyene
for en kronikk han skrev i Dagbladet 5. oktober
2016, hvor han går inn for at hjelp – ikke straff – er
den veien narkotikapolitikken skal bygge videre på.
Hva dette innebærer i praksis, gjenstår det ennå å se.
Arild Knutsens bok er interessant, fordi de gjennomgår mye av tankegodset som Foreningen for
human narkotikapolitikk og legaliseringsbevegelsen ellers bygger på. Det er også en historie om en
person med store evner, som tidlig kom skjevt ut,
men som til tross for dette har bidratt til at debatten om narkotika i Norge er blitt interessant, og at
både tilhengere og motstandere har vært nødt til å
skjerpe seg.

Arild Knutsen med Anders Solli Sal:
«Fra forbud til fornuft. Kampen for
en ny narkotikapolitikk.
Lille Måne Forlag: Oslo 2016
216 sider
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Tilbakeblikk:
Mot Rusgift vil i tiden framover bringe
noen historiske tilbakeblikk, delvis fra
FMRs egen historie, og delvis fra omtalen av og kampen mot rusgiftene, slik
den ble presentert i tidligere tider.

S

om kjent ble Forbundet Mot Rusgift stiftet som
Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund i
1904, og fra 1906 fikk det sitt eget organ, «Symra», som må sees som forløperen til det nåværende «Mot Rusgift». I 1916 kom bladet ut månedlig. Dette var midt under første verdenskrig, men
selv om Norge var nøytralt, mistet mange norske
sjøfolk livet. På hjemmebane hadde kampen mot
alkoholen og for lokale forbud lenge vært et viktig
politisk tema. Fra Symras oktober-nummer 1916
har vi hentet følgende:
HØST-OFFENSIVEN
Et interview med N.S.U.A.’s nye formand
Med ovenstående billede præsenteres N.S.U.A.’s
nye formand, premierløitnand Ingv. Smith-Kielland.
Premierløitnanten er en av de faa officerer i landet
som frivillig har hvervet sig til kamp mot den indre
fiende alkoholen er for vort samfundsliv. Han har
i mange aar været aktiv N.S.U.A.-it og er tillike en
kjendt skikkelse i skiløperkredse. At han er selvskreven til at indta en av befalsposterne i forbundet
skylder han derfor ikke bare sin militære utdannelse. Og naar han paa møtet i Aalesund, efterat
dr. Scharffenberg hadde nedlagt sit formandshverv
blev utnævnt til vor «kommanderende general»
vil vi sikkert faa al grund til at være tilfreds med
valget.
Forbundets nye formand hylder den offensive
krigskunst. Det fikk vi straks et bestemt indtryk
av da vi forleden dag grep anledningen til at faa
et interview med ham om hans planer for nutid
og fremtid.
•

•

Først og fremst maa agitationsuken fra 16-22
oktober gjøres saa effektiv som mulig, uttalte
formanden. Jeg tillegger denne uke den største
betydning. Den vil forhaabentlig for fremtiden
komme aarvist igjen.
Premierløitnanten har altsaa tænkt sig agitationsuken som en høstoffensiv i stor stil?
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•

Riktig! Det gjælder at lokalforeningerne samler sine kræfter til et gjennembrudsforsøk for
vor store sak. Ingen av N.S:U.A.s medlemmer
har da lov til at staa likegyldig; men enhver
maa gjøre sin pligt paa sin post. Avholdssaken kalder paa ungdommens idealitet og
dens ideelle begeistring. Men ikke desto
mindre er dens begrundelse klar og grei.

•

Etter den katastrofe vi nu opplever, følger
en tid da vor verdensdel paa ny skal reise sig
aandelig og materielt av krigens ruiner. Og i
det sociale kjæmpetak som da maa gjøres blir
vor sak en av de centrale.

•

Tilslut et litet indiskret spørsmaal: Hvilke
stridskræfter raader «øverstkommanderende»
over, og hvorledes tænkes de placert?

•

Der findes kræfter nok naar de bare blir tat i
bruk. Mere faar De her ikke vide før slaget er
vundet.

•

Selvfølgelig, en feltherre tier og handler. Saa
takket vi og bukket smilende, og formanden
smilte igjen.
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Oppslutningen om
Vinmonopolet økt
I en undersøkelse som Sentio Research Norge har gjort for Actis, er et representativt
utvalg av befolkningen blitt bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Dagens vinmonopolordning bør bestå». 80 prosent er enige i dette, mens 16 prosent er uenige
og 5 prosent ikke har tatt stilling. Kjønnsforskjellen er liten, 77 prosent av mennene
og 82 prosent av kvinnene er enige.

O

ppslutningen om Vinmonopolet er stor i alle
aldersgrupper, lavest i gruppen under 30 år
med 72 prosent, og høyest i alderen over 60 år med
88 prosent. I Nord-Norge er oppslutningen størst
med 88 prosent, og lavest i Oslo med 71 prosent.

Mens det rundt år 2000 var ca. 50 prosent av befolkningen som ønsket endringer, slik at vin, eller
vin og brennevin skulle selges i dagligvarebutikker,
er nå oppslutningen om dagens vinmonopolordning
betydelig styrket, ifølge denne siste undersøkelsen.
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Benzodiazepiner:
Legemidler til nytte
og besvær
Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter for
ROP-lidelser, og lege og spesialist i psykiatri med en doktorgrad innen klinisk
farmakologi. Han har i en årrekke forsket på problematisk brukt av reseptbelagte
legemidler og spesielt benzodiazepiner.

AV JØRGEN BRAMNESS

H

østen 2016 kom han med boka «Rasjonell
bruk av angst- og sovemedisiner» på Universitetsforlaget, skrevet sammen med overlege Tom
Vøyvik ved Trasopp-klinikken. «Mot rusgift» bringer her et lett omarbeidet utdrag fra boka som omhandler oksazepam. (Vi vil senere komme med en
anmeldelse av boka).
OKSAZEPAM
Oksazepam (Sobril®) er en av våre mest brukte
benzodiazepiner. Middelet finnes i Norge i styrkene
10, 15 eller 25 mg tabletter. Oksazepam er i samme familie som diazepam, men har en noe flatere
og kortere virkningsprofil. Det tar noe lengre tid
før virkningen setter inn. Det gir gjennom dette
en mindre forsterkende effekt. Det gir derfor noe
mindre opplevelse av å bli påvirket eller ruset og er

Generisk navn

Oksazepam

Salgsnavn

Sobril

Dose tilsvarende 10 mg diazepam

25-50 mg

Tablettstyrker

10 mg, 15 mg og 25 mg tabletter

Maksimal serumkonsentrasjon

2-4 timer

Eliminasjonstid fra kroppen

10-15 timer

Metabolisme

Metaboliseres i liten grad

Aktive metabolitter

Nei
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mindre attraktivt som rusmiddel. Det er også mindre potent, noe som reflekteres i antall milligram
som tablettene er på. Alt dette gjør at det er mindre
ettertraktet som rusmiddel. At det er mindre potent
og har kortere virketid gjør at noen ikke oppfatter
det så egnet til angstkontroll ved akutte angstanfall
som f.eks. diazepam (Valium®). Oksazepam anbefales ofte i situasjoner hvor man må bruke et benzodiazepin hos personer som også har med problemer
med rusgifter. Og for disse pasientene kan middelet
være godt egnet til angstbehandling. Fordi oksazepam er kortere i kroppen enn diazepam og ikke har
aktive nedbrytningsprodukter kan det også være et
godt middel å bruke hos eldre.
Det er viktig å huske at middelet er mindre potent enn andre benzodiazepiner og man bør dosere
høyere for å få tilsvarende virkning. Noe av forklaringen på hvorfor dette middelet ikke skaper så
mye problemer og ikke er så attraktivt for rusgiftbrukere er nettopp at det ofte doseres relativt sett
lavere enn de mer høypotente midlene. Det er dog
viktig å huske at oksazepam er et benzodiazepin
som alle andre og kan gi bivirkninger i form av hukommelsestap, påvirkning, nedsatt evne til å kjøre
bil og forsterkning av annen rus.

Fordi oksazepam er kortere i
kroppen enn diazepam og ikke
har aktive nedbrytningsprodukter
kan det også være et godt middel
å bruke hos eldre.

Alkohol – og vold
Fagdag
mot kvinner
/ kurs

To nye kurs: Tegn og symptomer
Forbundet Mot Rusgift inviterer til to
3-dagers kurs i tegn og symptomer på
bruk av narkotika eller andre rusgifter.
Dette er en metode som er utviklet ved Politihøgskolen i Oslo
for å konstatere påvirkning hos personer. Kurset i denne metoden blir ledet av Ole Vidar Øiseth som har bidratt til å utvikle
kursmateriell og pedagogikk rundt temaet.
•
•
•
•
•
•
•
•

identifisere rusgiftpåvirkning
gjengi de sju stoffgruppene
beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og
beskrive stoffenes egenskaper
beskrive effekter
forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen
forklare og forstå faren for overdose
anvende kunnskapen om ruspåvirkning i praksis

Kunnskapen er viktig for alle som i yrke eller fritid, i foreldrerolle eller i
skolesammenheng, eller som helsepersonell kan tenkes å komme i kontakt med rusgiftpåvikede personer.
Øvede personer vil etter kurset kunne konstatere rusgiftpåvirkning, og
hvilke stofftyper det kan være snakk om. Ofte vil dette være nok til at
klienten/pasienten/ungdommen vil medgi at han/hun har brukt et stoff
og hvilket stoff det kan være. På denne måten kan urinprøver eller andre hurtigtester ofte bli overflødige.

Politimann OLE VIDAR ØISETH
har i 30 år arbeidet med fagfeltet
narkotika. Siden 1989 har han holdt
over 1000 foredrag om narkotika
for politietaten, helsepersonell og
foreldre både i Norge og utlandet.
I tillegg har han vært aktiv med i
utviklingen av læremateriell, kursutvikling og instruktørutdanning
innen fagområdet.

Også kunnskap om syntetiske cannabinoder er nå tatt inn i kurset.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 24 timer.
Kurset er godkjent som meritterende med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusmedisin til videre- og etterutdanningen av Legeforeningens spesialkomité i allmenmedisin.
Du finner mer omtale av kurset på FMRs nettside her:
www.fmr.no/tegnogsymptomer

KURS 1: 29. mars – 31. mars 2017
KURS 2: 29. november – 1. desember 2017
HJELP OSS Å SPRE INFORMASJONEN OM DETTE TILBUDET VIDERE TIL
KOLLEGER OG ANDRE SOM KAN TENKES Å VÆRE INTERESSERT I TEMAET.

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: 30.11–02.12 2016, kl 0900-1530
Sted: Felix konferansesenter,
Bryggetorget 3, 0250 Oslo
Påmeldingsfrist: 25. november
Deltakeravgift: Kr. 3 990.
Medlemmer/støttemedlemmer, kr. 3 600.
Kontakt/påmelding
Post: Forbundet Mot Rusgift,
Postboks 6723 - St.Olavsplass,
0130 Oslo
Epost: post@fmr.no
Telefon: +47 940 08 830
www.fmr.no/tegnogsymptomer
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