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Ungdata, rusmiddelbruk, VG1-VG3

•Cannabis (flere former). Brukt 2 eller flere ganger: 9.7%

•Amfetamin: Brukt 2 eller flere ganger: 1.3%

•Ecstacy/MDMA: Brukt 2 eller flere ganger: 2.0%

•Syntetiske rusmidler: Brukt 2 eller flere ganger: 1.4%



Dyr og 
mennesker 
er laget for 
rus

•Uten rus ville arten dø ut

Sex

Mat

Drikke

Vi ville slutte å søke spenning og teste 
ut grenser

•Evnen til rus kommer tidlig i 

utviklingen

Utviklingshistorien

Hos individet

•En rekke daglige opplevelser går over 

russystemene i hjernen



Hva vi tradisjonelt oppfatter som rus

•Kjemiske snarveier inn i vårt biologiske system

Gir sterkere opplevelser raskere

Gir en annen virkelighetsopplevelse

Gir fullmakt til å oppføre oss annerledes

Kan lindre det som plager oss på kort sikt (forsterker på lengre sikt)

Forandrer selvbildet og fjerner hemninger

Problematikken øker med kompleksiteten i samfunnet og samfunnets krav

o Rus som rituell, inkluderende og samfunnsbyggende

o Rus som flukt, ekskluderende og samfunnsnedbrytende



Ruspolitikk er en blanding av

Historie og tradisjon

Politikk

Moral

Interessekonflikter

Økonomi

Gevinster av rusmiddelbruk

Skadepotensiale på individet

Skadepotensialet på samfunnet

Premisser som vi 
snakker lite om



Ståsted og synspunkt

• Standpunkt 1

• Standpunkt 2

• Premisser

– Klare

– Uklare

• Forutsetninger

– Kjente

– Ukjente

• Verdier

• Erfaringer

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Photo by Elizabeth Tsung on Unsplash

https://unsplash.com/photos/JBfdCFeRDeQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/teenager?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/BGLR0IIeYi4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/worried-couple?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Informasjonsflommen

• Fakta

• Anekdoter

• Sannsynligheter

• Tanker om hva andre gjør og mener



Forvirrende 
resultater, 
forvirrende 
diskusjoner

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert i henhold til CC BY.

https://courses.lumenlearning.com/technicalwriting/chapter/unit-3-using-appropiate-language-and-tone-avoiding-confusing-terms-lecture-2/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Hva snakker vi om på 
individnivå? Mange 
variabler

• Farlighet

• Type rusmiddel

• Hyppighet og mengde ved bruk

• Inntaksmåte

• Livssituasjon

• Miljø

• Somatiske sykdommer

• Alder

• Arv/genetikk



Så var det dette med farlighet

• Farlig for hva?

– Liv og helse

– Handlinger og konsekvenser

– Omgivelsene

– Hjernens utvikling og funksjon

– Skolegang

– Sosialisering

– Familieliv og arbeidsliv

– Strafferettslige forhold

– ….....



NOEN EKSEMPLER

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert i 
henhold til CC BY.

https://www.flickr.com/photos/chrisyarzab/40513877112
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Alkohol

Globalt rusmiddel

En rekke negative helseeffekter



Alkohol

• Effektene er avhengig av bruken:
– Mengde

– Tidsrom

– Genetikk

• Nervecelletap i frontal cortex OG i hippocampus

• Redusert hukommelse, oppmerksomhet

• Reduserte diskriminerende ferdigheter

• Redusert dømmekraft



Alkohol

• Risikoatferd som fører til .....

• Redusert evne til å lese/forstå andre

– Empati kan øke for den nære, reduseres for den fjerne

– Redusert evne til å lese andres grenser



Cannabis

• Redusert korttidshukommelse
– Redusert evne til å holde på, og prosessere informasjon til 

langtidshukommelsen

– Nedsatt dømmekraft

– Nedsatt motivasjon for læring og endring

– Nedsatt varig IQ ved tidlig start (?), doseavhengig

– Nedsatt oppmerksomhet

– Nedsatt bevissthet om egen person (Self-awareness)

– Dårligere eksekutive funksjoner



• Nedsatt psykomotorisk aktivitet

• Endret persepsjon

• Forstyrret nerveledning i områder som forbindes 
med kognitive evner

• Minsket volum av hippocampus

• Kognisjonen er rammet indirekte gjennom 
psykiske konsekvenser av bruken: Depresjon 
(LTD), psykose

• Forandrer hele nettverk i hjernen om 
påvirkningen skjer i ung alder (hjerne i utvikling)



Amfetamin

• Brukes i dyreforsøk til å drepe 
hjerneceller



Psykedelika

LSD
Sopp

Ecstasy
Diverse andre naturlige stoffer



LSD

• Kan LSD gi en utvidet bevissthetsopplevelse?

– Overveiende sannsynlig

• Kan LSD gi livet en annen mening/tillegge livet 
mening?

– Overveiende sannsynlig



Muligens?

• Kan kontrollert bruk av LSD dempe depresjon?

– Muligens, - hos noen

• Kan kontrollert bruk av LSD dempe angst?

– Muligens, hos noen

• Kan kontrollert bruk av LSD redusere PTSD?

– Muligens, - hos noen



RUSBRUK AV LSD ER IKKE KONTROLLERT BRUK

NB: 



DE NETTVERKENE 
SOM AKTIVERES ER 
DE SAMME 
NETTVERKENE SOM 
AKTIVERES VED 
PSYKOSE



• Kraftig

• Effektivt

Dynamittens gode egenskaper er nøyaktig de samme egenskapene 
som gjør bruken ekstremt farlig 



Er det sannsynlig rusmidler 
med kraftige effekter ikke også er 
farlige?



Hjernen fungerer 
gjennom nettverk



Hjerneutvikling





Ungdomsårene

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert i henhold til CC BY-NC-ND.

https://loonylabs.org/2015/11/18/master-switch-brain-development/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hva er det så med denne 
ungdomshjernen?

• Hjernenettverk skal bygges og forsterkes

• Hjernenettverk skal bygges ned og svekkes

• Ved 13-14 års alder ligger alle muligheter i ungdomshjernen

• De neste årene bestemmer hva ungdommen skal ta med 
videre

• Rusmidler forstyrrer oppbyggingen, styrker nettverk vi 
ønsker skulle bli svakere, og river i stykker nettverk som 
enda er skjøre.



Hjerneutvikling i alderen 13 – 25 (40)

• I ungdomsårene skjer dette:

– Det bygges og formes 
funksjoner i prefrontal cortex

– Nettverkene MELLOM 
impulshjernen og den rasjonelle 
hjernen bygges og utvikles.

– Rus hindrer bygging, bremser 
bygging, river i stykker og bygger 
skjevt



Systemene top-down og down-up
Limbiske system

Kroppsfenomener (hjertebank, nervøsitet, svette ….)

Følelser og reaksjoner på følelser

"Ryggmargsreflekser"

Oppmerksomhet

Våre automatiske reaksjoner på andre

Forbindelser til hukommelse

Rus og rusopplevelser

Angst

Traumer

Frontal cortex

Kontroll og oversikt (inkl. ruskontroll)

Skille mellom rett og galt

Avgjøre konsekvenser av handlinger

Ordne i motstridende tanker

Planlegging og målstyring

Sosial atferd og sosial læring

Høyere kognitive funksjoner

Tolkninger av følelser og inntrykk

Lager "historien om meg selv"

Bestemmer hva som er verdt å huske og ikke huske



Systemene top-down og down-up
Limbiske system

Kroppsfenomener (hjertebank, nervøsitet, svette ….)

Følelser og reaksjoner på følelser

"Ryggmargsreflekser"

Oppmerksomhet

Våre automatiske reaksjoner på andre

Forbindelser til hukommelse

Rus og rusopplevelser

Angst

Traumer

Frontal cortex

Kontroll og oversikt (inkl. ruskontroll)

Skille mellom rett og galt

Avgjøre konsekvenser av handlinger

Ordne i motstridende tanker

Planlegging og målstyring

Sosial atferd og sosial læring

Høyere kognitive funksjoner

Tolkninger av føleser og inntrykk

Lager "historien om meg selv"

Bestemmer hva som er verdt å huske og ikke huske

Tidlig utviklet

Utvikles særlig
i ungdomstiden



RUSUTVIKLING

Frontal cortex

Limbiske system

NORMAL UTVIKLING

Frontal cortex

Limbiske system

Nettverk og samspill forandres



Hva former prefrontal cortex?

• Summen av ytre og indre miljø
– Hva vi strever med
– Hvordan vi har det familiært
– Hva våre erfaringer er
– Sosiale forhold
– Framtidshåp ….

• Risikoen for skjevutvikling vil være en 
balanse mellom beskyttende og ikke-
beskyttende miljø (ytre og indre).

• Omfanget av rusmiddelbruken

• Genetisk bakteppe



De nettverkene 
som styrer mot 

rus er spesielt 
følsomme i 

ungdomstiden

… OG 
UMIDDELBAR 
BEL ØNNING 
VEIER TYNGST



Belønningsnettverk og kognisjon

Rusnettverk i hjernen Læringsnettverk i hjernen



Debatten mangler nyanser

Ikke bruk Skadelig bruk

Mindre kunnskapsgrunnlag



Egenoppfatning

⚫ Rolig og balansert

⚫ Lite stress

⚫ Lite bekymringer

⚫ God konsentrasjon

⚫ Godt selvbilde

⚫ Godt omdømme

⚫ Robust og sterk

⚫ Godt stemningsleie



Sett utenfra

⚫ Økt impulsivitet

⚫ Økt aggressivitet

⚫ Frykt

⚫ Paranoia

⚫ Lite rasjonalitet

⚫ Redusert energi

⚫ Lav motivasjon

⚫ Dårlig kommunikasjon

⚫ Lav produktivitet

⚫ Liten presisjon

⚫ Manglende orden

⚫ Liten læring

⚫ Langsomme og brutte 

beslutningsprosesser

⚫ Dårlig kvalitet på utførte 

oppgaver

⚫ Dårlig vurderingsevne



Rigiditet

Liten tilpasningsevne

Liten forståelse av omgivelsene

Nedsatt ytelsesevne



Hot-Cold Empathy Gap

Jeg er to personer som er fremmede for hverandre.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert i henhold til CC BY.

Fornuftig, styrt
Ufornuftig, impulsiv

https://www.flickr.com/photos/rexraxon/8377471408/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Læring

NÅR VI SKIFTER PERSON, 
GLEMMER VI DEN ANDRE

NÅR DEN ANDRE OVERTAR PÅ 
NYTT, ER DEN FORSTERKET



Mindre egenempati.
Mindre empati mot andre



Forebygging

• I en aktuell, emosjonelt ladet, situasjon tenkes ikke 
langtidskonsekvenser.

– Rusepisoden drives av en annen form for rasjonalitet desto nærmere 
vi er en russituasjon.

– Det som trumfer alle andre hensyn er om du blir stående utenfor om 
du ikke ruser deg

• Konsekvenser for forebygging?



Hva betyr noe for ungdom?

Være en rollemodell for andre Konsekvenser for forebygging?

Ikke såre andre du er glad i, mer enn å skade seg selv Konsekvenser for forebygging?

Opptatt av samfunnskonsekvenser, miljø, terror etc Konsekvenser for tilnærming?

Ungdom ønsker å vise uavhengighet og selvstendighet Konsekvenser?

Vil ikke oppfattes som "nyttige idioter" for narkoindustrien Konsekvenser for forebygging?

Ungdom vurderer umiddelbare konsekvenser sterkere enn 
langsiktige

Konsekvenser?

Ungdom vurderer risiko, men tar større risiko sammen med andre Konsekvenser?



Langtrekkende konsekvenser

• Rusmidler i ungdomshjernen gjør den voksne til en annen person 
enn om hjernen hadde utviklet seg uten rusmiddelpåvirkning.

• Ungdom ER noe nå, og ønsker å BLI til noe

– Er det sannsynlig at den personen de blir til er den personen de ønsket å 
bli til?

• Hvis utgangspunktet er et rufsete indre miljø er sjansen for at det går galt større

• Hvis utgangspunktet er et relativt stabilt indre miljø, vil et ungdomsmiljø der 
cannabis deles og brukes mest sannsynlig være et ikke-beskyttende miljø. Risikoen 
for at en blir noe annet enn en ønsket øker.

• Tap underveis (jfr. kognitive konsekvenser ved bruk, sosialt nettverk etc)



Både unge og voksne er mikro-økonomer:

• Vi vekter fordeler mot ulemper

• Langt fra aktuell russituasjon 
er vurderer vi langsiktig 
gevinst som viktigere enn 
kortsiktig tap (ved ikke å ruse 
seg)

• Nær aktuell russituasjon 
vurderer vi kortsiktig gevinst 
som viktigere enn langsiktig 
tap.

• Ungdom er ikke ufornuftige

• Men de har en skiftende, og 
ofte annerledes, fornuft enn 
voksne

• Hva får jeg igjen for å ruse 
meg?



I say

My brain isn’t broken

It’s like this for a reason

I’m becoming who I am

Fra teaterstykket "Brainstorming". Min utheving.

Om jeg ruser meg: Vil jeg bli den jeg drømte om å bli?


