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Rusmidler i den fjerne fortid 

• Europa og store deler av verden:  Naturlige 
gjæringsprodukter: vin og øl 

• Opiumsvalmuen: Det nære østen 

• Kokabusken- Andesfjellene- SydAmerika 

• Tobakksplanten - NordAmerika 

• Cannabis Indica – det fjerne østen 

• Hallusinogener – flere typer planter og sopper 

• ++ 
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Bruk og bruksregulering 

• Sosiokulturell tilpasning  

• Ritualer 

• Seder og oppdragelse  (Platon: achrasia) 

• Religionsavhengig normutvikling 

• Fordømmelse, forkastelse eller frelse 
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På vei mot det moderne problem 

• De store oppdagelsesreisene 

• Massekommunikasjon 

• Kjemiske og farmakologiske fremskritt 

– Destillasjon:  sterke alkoholholdige drikker 

– Fremstilling av sigaretten 

– Fra opium til morfin til heroin 

– Fra koka-blader til kokain 

• Nye syntetiske stoffer 

– Amfetamin o.l,  sedativa/hypnotika 
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Rusen i den moderne verden 

 

• Sterkt økende tilgjengelighet 

• av  mange nye typer rusmidler 

• som kan skape rask innsettende 

• rustilstander 
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1800tallet – normutvikling og moral  

• Økende bruk av  opiater -  legemidler og tinkturer 

• Kokain og hasjis   

• Frislepp av alkohol, avholdsbevegelser og moral 

• Folkestyre, nemnder og regelløsninger, folkebevegelser 

• Løsgjengerloven 1900 

 

• Den avhengige: En som svikter 

• Behandlingsmodell:   

– Kontroll 

– Konsekvenser for  ”kjerringer og unger” 

– Solidaritet 

– Moral og frelse 
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Normer, reguleringer og forbud  
1900-1930 

 

• alkoholproblemer, forbudstid og monopol 

• opiumsproblemet, kokainrykter, morfinbruk 

• Lov om legemidler og gifter 

• Legeloven av 1927 

• Lov om edruskapsnemnder og behandling av drikkfeldige av 
1932 

 

• Behandlingsparadigmer 
– Rusbruk som svakhet – kontroll, forbud, regulering 

– Offentlig ansvar 

– Legen og apotekeren og nemndsleder 
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SAMFUNNETS REGELVERK OG DEFINERING 

• Alkohol - legalt rusmiddel.  Monopol og 
skjenkebestemmelser (Alkohollovgivningen) 

• Medikamenter - legalt som legemiddel. Legen og 
apoteket som regulator. Legemiddelloven 

• Narkotika - illegalt i bruk, illegalt i salg - 
Narkotikalovgivningen 

• Nytelsesmidler 
– Tobakk - salgsbestemmelser 

– Te/kaffe - ingen 

• Organiske løsningsmidler  
– lakker-limer-løsemidler-bensiner : kjøpsloven 

Helge Waal  8 



 
FRA MORAL TIL SYKDOM 

1930- 1965 

 
• Utvikling av AA og 12-trinnsmodell 

• Medisinsk forståelse: tilvenning , abstinens og ruslengsel 

 

• Utbyggingen av sykehusene og psykisk helsevern 

• Statens overlege for alkoholistomsorgen 

• Statens klinikk for narkomane 

• Fra edruskapsorganisasjoner til alkoholistomsorg 

 

• Behandling som nedtrapping og  fokus mot 
bakenforliggende livsvansker 
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Behandlingsoptimismens tid 
Rusbruken som symptom 1960 - 1980 

• Lov om legemidler av 1964 

• Lov om sosiale tjenester 

• Lov om psykisk helsevern 

 

• Behandlingsparadigmer – samfunnet og familien som 
årsaksfaktor.   Familieterapi, psykodynamisk orientert 
behandling, alternative leve- og arbeidssteder. 

– Psykiatriske ungdomsteam 

– Spesialavdelinger i psyk. sykehus 

– Kollektiver og arbeidsmarkedstiltak 
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FORVALTNINGSREFORMER 

• Lokalsamfunn/nemnder 

• Kommunale nemnder og  stat (distriktsleger og sykehus 
(Helsedirektoratet – Karl Evang) 

• Forvaltningsutbygging: stat – fylke – kommune 

• Desentralisering: Lov om helsetjenesten utenfor sykehus. Lov 
om spesialisthelsetjenesten. Lov om sosiale tjenester. 
Førstelinje-annenlinje-tredjelinje 

• Integrering og rammebevilgninger  (St m 13: 85-86) 

 

Helge Waal  11 



EPIDEMIFASEN   (himmel og helvete)  1968-1980 
 

• De nye rusmidlene”,  “unge stoffmisbrukere” 
•  St.m 66 (1966/67) Om narkotikaproblemene 
•  Sentralrådet for narkotikaproblemer 
• Straffelovsbestemmelser 

 
• Behandlingsparadigmer 

–  Tvangsbehandling 
–   Hasselakollektiver 
–   Solidaritet  men også fengsel og straff 

 

• Alkohol mindre farlig? 
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 KRIGSFASEN          1970 - 19901985/90  

 • Heroinen er her, når kommer kokainet 

•  Straffeskjerpinger og narkotikageneral 

•  Maksimalstraff 15 år i 1980, 21 år i 1984 

•  St.meld nr 13  1985/86: Om narkotikaproblemene og 
narkotikapolitikken 
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Ny helsefase    1980 -  2000 

• Hiv-epidemien 

• Overdoseutviklingen 

• Metadonprosjekter 

• St.meld 1997 Narkotikaproblemene 

• Medikamentassistert rehabilitering 1998 

• Lav terskel helsetilbud - feltpleie 

• Lavterskel botilbud og væresteder 

• Sprøyterom 
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Tusenårsskiftet: Forvaltningsrefomer og 
diagnoser 

• Sykehusreformen 2002 

• Sykehusene som forvaltningsbedrifter 

• ”Out-sourcing” og/eller privatisering, Konkurranseutsetting, 
markedet som problemløser (billige og gode tjenester), 
pasienten som kunde, tjenestevalg og valgfrihet, pengene skal 
følge pasienten 

 

• Spesialistoppgaver  vrs generalistoppgaver 

• Den detaljerte diagnose 
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NYE FORVALTNINGSREFORMER 

• Rusreform I:  Rusmiddelbruk som sykdom – fastlegen som 
behandler. Sosialtjenesten som ”rehabilitatator” og 
koordinator. Pasientrettigheter, individuell plan 

 

• Rusreform II: Rusmiddelbehandling  spesialisthelsetjenestens 
ansvar, helseforetakene med ”sørge-for-ansvar”, 
pasientrettigheter, fritt sykehusvalg, nødvendig helsehjelp 
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Det moderne sykdomsbegrep 

• Epidemiologiske studier – rus i populasjonene 

• Kliniske studier – typiske forløp og tilstandsbilder 

• Farmakologiske studier – rusmidlenes struktur og 

virkemåte  

• Hjerneforskning – avhengighet som en kronisk men 

behandlingsmulig hjernesykdom 
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40 ÅRS EKSPERTUTREDNINGER:  Status 

WHO : 1950, 1973, 1981, 1993 

 
HARMFUL USE: 

“A pattern of psychoactive substance use that is causing damage to  

health ....  physical or mental”     (ICD 10) 

DRUG DEPENDENCE: 

A cluster of  physiological,  behavioural and cognitive phenomena of  

variable intensity, in which the use of a psychoactive drug (or drugs)  

take on a high priority.  The necessary descriptive characteristics  are  

preoccupation with a desire to obtain and take the drug and persistent 

 drug-seeking behaviour.  Determinants and the problematic conse- 

quences of drug dependence may be biological, psychological or social  

and usually interacts (WHO expert committee on drug dependence: 28th report.  Geneve; 

WHO technical report series; 836: 1993) 
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Diagnostikk DSM/ICD 10 

• Organiske sykdommer forårsaket av psykoaktive 

avhengighetsskapende midler 

– Intoksikasjon, abstinensreaksjoner, delir, toksiske 

psykosereaksjoner, hjerneskader/demens 

• Abuse (DSM) - Harmful use (ICD 10) 

– Kriterier: Helseskade/sosiale funksjonsproblemer 

• Dependence 

– Kriterier: Abstinens/kontrollsvikt/repetisjon/skade  
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DIAGNOSTIKK: Psykiske lidelser og 

atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av 

psykoaktive stoffer (F10-F19) 

• .0 Akutt intoksikasjon 

• .1 Skadelig bruk 

• .2 Avhengighetssyndrom 

• .3 Abstinenstilstand 

• .4 Abstinenstilstand med delir 

• .5 Psykotisk lidelser 

• .6 Amnestisk syndrom 

• .7 Residualtilstand 

• .8 Andre spesifiserte 

• .9 Uspesifiserte 

 

• F10 som skyldes alkohol 

• F11 som skyldes opiater 

• F12 som skyldes cannab. 

• F13 som skyldes sedativa og 
hypnotika 

• F.14 som skyldes kokain 

• F.15 som skyldes andre  
stimulantia inklusive kaffein 

• F.16. som skyldes hallusin. 

• F.17 som skyldes tobakk 

• F.18 som skyldes løsemidler 

• F 19 som skyldes flere 
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DIAGNOSTIKK AVHENGIGHET 

Type kriterieum ICD-10 (3 av 6) DSM IV (3 av 7) 

Psykologisk 

avhengighet 

Sterk trang 

Kontrollvansker 

Mer eller lenger enn 

Mislykket kontroll 

Fysiologisk 

avhengighet 

Abstinenstegn 

Toleranseutvikling 

Abstinenstegn/lindr 

Toleranseutvikling 

På tross av 

negative følge 

På tross av kjente 

skadevirkninger (helse) 

På tross av bruks-

relaterte problemer  

Dominerer over 

annet 

Tar stadig mer av tid og 

ressurser 

Oppgir viktig aktivitet 

Bruker for mye tid 



Forståelse gjennom tidene 

PERIODE FORS-
TÅELSE 

MISBRU-
KEREN 

HJELPE-REN 

Avventende 
og normativ 

Vare Moralsk svak Prest og 
familie 

Helseor ienter t Legemiddel Syk, pasient Legen 

Epidemisk Smittestoff Smittekilde, 
pasient 

Lege og 
smittefore-
bygger  
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FORTS. UTVIKLING OG IDEOLOGIER 

Sosiokul-

turell 

Berusnings-

middel 

Sårbar eller 

deprivert 

person 

Reformatore

r   og selv-

hjelpere 

Krigen mot 

narkotika 

Ødeleggend

e stoff 

Medskyldig Krigere i det 

godes 

tjeneste 

Utbyggings-

fasen 

Stoff som 

skader 

Syk, offer, 

hjelptren-

gende, 

smittekilde 

Helse- og 

sosialarbeid

ere, 

terapeuter 

Skaderedu-

sering 

Forurens-

ning 

Offer Leger og 

omsorgs-

profesjoner 

Legalisering Vare Ukyndig 

konsument 

Rådgiver, 

forbruker-

ombud 
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EN «BIO-PSYKO-SOSIAL» MODELL 

 

1. Nevrobiologisk forståelse 

2. Nevropsykologi og atferdspsykologi 

3. Personlighet og mentalisering 

4. Sosial karriere og rolleutvikling  

5. Brukerperspektiv og «myndiggjøring» 
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I. Neurobiologi 
 

 

- Synapser og transmittorer 

- Receptorer og intracellulære endringer 

- Genetisk transkripsjon 

- Nevronale nettverk 

- Nevroadaptasjon og nevroplastiske tilpasninger 

 

- Den medisinske behandling –undersøkelsen, screening, 
diagnoseinstrumenter, medikamenter 
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II. Neuropsykologi og atferdspsykologi 

• Avhengighet som lært og betinget atferd. 

• Lært hjelpeløshet 

• Handikappet rasjonalitet 

 

• Behandlingsparadigme: 

– Kognitiv atferdsterapi 

– Forsterkningsbaserte tiltak 

– Foreldreopplæring og nettverksopplæring 
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III. Personlighet og mentalisering 

• Personlighetsdiagnostikk 

• Dialektisk atferdsterapi 

• Mentalisering (men Freud var ikke helt død) 
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IV. Samhandling 

• Forsterkete oppsøkende team 

• Sosialarbeideren som koordinator  

• Rehabilitering i lokalsamfunnet 

 

• Behandling som samhandling med 
brukerinnflytelse 
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PERSPEKTIVER PÅ AVHENGIGHET 

AVHENGIGHETSMODELLER DEN AVHENGIGE

Moralsk, normativ er viljessvak,  "acrasia"

Neurobiologisk følger sine biologiske impulser

Psykososial selvmedisinerer psykiske vansker

og sosiale problemer

Læringspsykologisk lært hjelpeløshet, innlærte vaner

Sosiologisk preget av en avvikerkarriere, har

kulturøkonomisk avhengighet

Valgmodell preges av rasjonalitetshandikap



Felt for signatur (enhet, navn og tittel) 

Rusmiddelbruk: atferd eller tilstand 

• Bruk = atferd 

• Nevroplastiske endringer = tilstand 

• Abstinensreaksjoner = tilstand 

• Inntak av rusmidler = atferd 

• Tenning = tilstand 

• Tilbakefall = atferd 

• Gledesløshet = tilstand 

• Oppsøke rusmiljø = atferd 

Konklusjon:  Rusmiddelproblemer = atferd og tilstand 



Mot begrepsendringer 

• Fra «addiction» til dependence og abuse 

 

• Bedre: Bruk – risikabel bruk – ruslidelse? 

 

• Fra kategorisk forståelse til dimensjonal: 

– Rusmiddelbrukslidelser: Bruk vrs mild, moderat og 

alvorlig ruslidelse etter antall kriterier 
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 PARADIGMER OG UTVIKLING 

• Fra moral til sykdom 

• Fra sykdom til ideologi 

• Fra ideologi mot pragmatisme 

• Økende vekt på dokumentering og evaluering 

• Resultater som veivisere og forutsetninger 

• Økt vekt på diagnoser og differensiering 

• Vekt på biologiske faktorer 

• Redusere skade, bedre funksjon mer enn 
helbredelse 
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