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Tema:

Hva har skjedd på 2000-tallet – blir alt verre?
- Antall brukere av illegale stoffer (rekreasjonsbrukere og 

sprøytemisbrukere)
- Kjønnsforskjeller
- Utvikling over tid
- Norge versus resten av Europa

Informasjonskilder:
- Spørreundersøkelser
- Spesialundersøkelser
- Offentlige registre



Andelen 15-20 åringer i Oslo som oppgir noen 
gangs bruk av cannabis



Noen gangs bruk av cannabis. 
ESPAD 2007 (elever, 15-16 år)



Noen gangs bruk av cannabis. 
ESPAD 2007 (15-16 åringer)



Andelen 15-20 åringer i Norge som oppgir 
noen gangs bruk av tunge stoffer
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Noen gangs bruk av illegale rusmidler utenom 
cannabis. ESPAD 2007 (elever, 15-16 år)



Noen gangs bruk av illegale stoffer 
utenom cannabis. ESPAD 2007



Noen gangs bruk av narkotiske stoffer, 21-30 år
Oslo, 2010



Tall for overdosedødsfall, Oslo og Norge



Overdosedødsfall i Norge og Europa



Hvorfor så høye tall i Norge?

• Ulik registreringspraksis, obduksjonsfrekvens, prosedyrer

• Ulike stadier i epidemien?

• Lav forekomst av HIV/AIDS blant sprøytemisbrukere, dvs. 
”konkurrerende” dødsårsaker

• Sterk sprøytekultur i Norge

Dilemma: Opprettholder vi en dødelig sprøytekultur med 
skadereduksjon og ulike former for hjelpetiltak? 



Dødlighetsmultiplikatoren

NHI = Antallet som injiserer heroin 
D = Antall overdosedødsfall
MR =  Total dødelighetsrate blant de som injiserer heroin
S =  Andel overdosedødsfall blant alle typer av dødsfall i gruppen

Alle som 
injiserer 
heroin

Risikoen 
for 
overdose
dødsfall

Antall 
overdose-
dødsfall



Anslag for sprøytemisbrukere i Oslo og 
Norge, 1996-2009



Sprøytemisbrukere i Oslo

• Gjennomsnittsalder øker, kjønnsfordelingen 

stabil

• Økt gjennomsnittsforbruk av heroin og amfetamin

• Flere har brukt metadon og subutex/subuxone

• Fortsatt en viss nedgang i narkotikapriser



Prisutvikling på heroin og amfetamin



Sprøytemisbrukere i Oslo

• Gjennomsnittsalder øker, kjønnsfordelingen 

stabil

• Økt gjennomsnittsforbruk av heroin og amfetamin

• Flere har brukt metadon og subutex/subuxone

• Fortsatt en viss nedgang i narkotikapriser

• Økt erfaring med heroinrøyking 

• Endret debutalder



Sprøytemisbrukere, 
inndelt etter tiår for oppstart

Totalt Før 1980 1980-1989 1990-1999 2000-2008

Røykt heroin første
gang de brukte

43
(2028)

16
(324)

33
(434)

58
(264)

73
(302)
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Sprøytemisbrukere, 
inndelt etter tiår for oppstart

Totalt Før 1980 1980-1989 1990-1999 2000-2008

Røykt heroin første
gang de brukte

43
(2028)

16
(324)

33
(434)

58
(264)

73
(302)
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debutalder for 
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Stofftype i første 
sprøyte

Heroin
Amfetamin
Morfin
Annet

32
59
7
2

(1514)

8
70
20
3

(314)

26
67
5
2

(396)

37
49
3
2

(573)

52
42
4
3

(223)



Oppsummering
• Nedgang i bruken av illegale stoffer siden år 2000, 

noe økt bruk av kokain

• Nedgang i antall narkotikadødsfall, men Norge 

ligger fortsatt svært høyt i europeisk sammenheng

• Færre sprøytemisbrukere enn for 10 år siden

• Fortsatt ventetid på behandling, for dårlig 

koordinering og oppfølging i etterkant

• Substitusjonsmedikamenter alene ikke nok 
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