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NOTAT 

HURTIGKARTLEGGING AV SITUASJONEN I 

RUSMILJØENE UNDER KORONA – UKE 2 

Hovedfunn: 

- Det er kjennskap til koronasmitte i fire av fem landsdeler. Det meldes om flere 

smitteutbrudd av forskjellig størrelsesorden, men det fremstår som om 

kommunene har god kontroll på smittesporingen.  

- Det meldes om overdoseringer i fire av fem landsdeler, men ingen forhold ved 

overdoseringene gir inntrykk av at det er ekstra farlige, eller urene stoffer i 

omløp. 

- 1 landsdel melder om at det har blitt brukt heroin i et rusmiljø som tidligere 

ikke har hatt kjennskap til dette rusmiddelet. Det er også noen respondenter 

som melder om noe økt bruk av GHB. 

- Alle landsdeler, med unntak av Sørlandet, melder om at det finnes noen 

begrensninger i tjenestetilbudet. 
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1. Bakgrunn  

Helsedirektoratet ønsker kunnskap om hvordan koronapandemien påvirker rusmiljøene i 

Norge, og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger gjennom store deler av 

pandemien. Formålet er å innhente kunnskap om koronasmitte og endringer i rusmiljøene i 

Norge, samt kunnskap om hvordan tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes av 

pandemien. Det er innhentet oppdatert informasjon fra nøkkelpersoner som er i tett kontakt 

med rusmiljøer over hele landet under store deler av Korona pandemien. 

Kartleggingen er utviklet av Korus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av den 

nasjonale overdosesatsningen.  

2. Metode 

Kartleggingen distribueres av Korus Øst til personer som jobber med rusproblematikk i 

kommuner over hele landet. Respondentene mottar en link til kartleggingen, og har tidligere 

blitt bedt om å svare for de siste fire ukene. I skrivende stund er respondentene blitt bedt om 

å svare for de to siste ukene, dette grunnet økt risiko for smitte i rusmiljøene slik som man 

også ser i storsamfunnet. Spørsmålene omhandler ikke enkeltpersoner, men rusmiljøene. 

Det blir presisert at det ikke må oppgis informasjon som kan gjøre det mulig å identifisere 

enkeltpersoner. 

For å ha et oppdatert bilde av rusmiljøene under pandemien, har det blitt samlet inn 

informasjon i 2020 og 2021. Inntil videre vil det også innhentes informasjon i 2022. For å 

sikre anonymiteten til respondentene lagres ikke noe bakgrunnsinformasjon, og Korus Oslo 

som analyserer dataene, har ikke tilgang til epostadressene. Den eneste 

bakgrunnsinformasjonen respondentene blir bedt om å oppgi er hvilken landsdel de tilhører. 

Dette for å få innsikt i hvordan situasjonen er i de ulike delene av landet. Det er viktig å være 

oppmerksom på at svarene ikke vektes etter kommunens størrelse. Kommuner med få 

rusbrukere vil telle like mye som kommuner med store rusmiljøer.  

http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Erfaringer-kommunalt-rusarbeid-under-Pandemien/
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I uke 2 var det 94 respondenter som gjennomførte hele kartleggingen, og syv som 

gjennomførte deler av den. I figur 1 vises en oversikt over hvilke del av landet respondentene 

tilhørte. 

 

Figur 1 – Respondentenes landsdel 

3. Kjennskap til koronasmitte i rusmiljøene 

Gjennom hele pandemien har rusmiddelbrukere blitt pekt på som en gruppe det har vært 

knyttet en særlig bekymring til, og Folkehelseinstituttet identifiserte dem tidlig som en sårbar 

gruppe det var viktig å opprettholde til godt tilbud for. Flere medieoppslag igjennom 2021 har 

meldt om smitteutbrudd i rusmiljøer i flere kommuner i forskjellig grad. 

Blant respondentene i uke 2 var det 27 respondenter som kjente til koronasmitte i 

kommunens rusmiljø. To av disse var fra Trøndelag, seks fra Vestlandet, 17 fra Østlandet og 

to fra Sørlandet.  

https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/notat-om-risiko-og-respons-2020-04-05.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/notat-om-risiko-og-respons-2020-04-05.pdf
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Figur 2 – Kjennskap til påvist korona blant personer i rusmiljøene siste to ukene 

3.1 Informasjon om smittesituasjonen 

De to respondentene fra Trøndelag som kjente til koronasmitte i rusmiljøene skrev om ett 

tilfelle hvor man antar at smitten er tilført vedkommende fra smittekilder utenfor rusmiljøet. 

Det er ikke kjent om noe videre smitteoverføring fra denne personen, som har isolert seg i 

eget hjem. Når det gjelder det andre tilfellet som det meldes fra denne landsdelen så 

fremkommer det at det har vært noe smitteoverføring internt i egen familie. Om det har vært 

noen videre smitteoverføring enn dette vites ikke. På Vestlandet fremkommer det i denne 

utgaven av Korona og rus at det er flere smittetilfeller, spredt utover flere kommuner. En av 

respondentene skrev om et større smitteutbrudd som fant sted ved juletider. Her skal det ha 

vært relativt god kontroll på smittesporing og det ser ut som om det ble forhindret ytterligere 

spredning utover de som i første omgang var berørte. I skrivende stund meldes det om det er 

noen individer i isolasjon, og at det er gjennomført hurtigtester, samt PCR på nærkontakter. 

Blant respondentene på Østlandet meldes det om flere tilfeller av koronasmitte blant 

personer som er tilknyttet rusmiljøene i forskjellige kommuner. Flere av respondentene skrev 

at det har vært relativt uproblematisk å få brukerne til å overholde de nasjonale reglene for 

testing og karantene. Det meldes også om at det er litt variabelt hvor mye man har klart å 

smittespore, dette da 1 respondent melder bekymring for underrapportering på antall 

nærkontakter. En respondent skriver at det er etablert et godt samarbeid med fastlegene i 

egen kommune. Dette ved at fastlegene har vært behjelpelig med forskrivning av 

beroligende medikamenter de dagene brukeren skal være i karantene/ isolasjon, om dette er 
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noe som oppleves som utfordrende. Medikamentene leveres så av hjemmebaserte tjenester 

en gang pr. døgn, en løsning som brukerne har gitt tilbakemelding på at har fungert godt. Om 

brukere ikke har hatt økonomiske midler til å anskaffe medikamenter forskrevet av fastlege, 

er dette blitt dekket av kommunen. Det har også vært anledning til å kjøpe inn mat til de som 

er i karantene, om ikke dette er noe vedkommende kan anskaffe selv.  

Noen av tilfellene som meldes inn er også om personer bosatt i en kommune, men som har 

oppholdt seg i en annen og blitt smittet der. For disse individene meldes det om noe 

usikkerhet på videre smittesporing. Til tross for noe sprikende rapportering når det gjelder 

smittesporing så er total inntrykket blant respondentene fra Østlandet at det oppleves som 

om kommunene stort sett har kontroll på smittesporing.  

Når det gjelder respondentene fra Sørlandet så er det en respondent som melder om at det 

er et smittetilfelle som er påvist etter PCR test nr. 2. En annen melder om et tilfelle som er 

avdekket etter en hjemme test og den siste respondenten forteller om mistanke om flere 

smittetilfeller på bakgrunn av rykter i rusmiljøet. Disse individene som det var mistenkt at 

hadde Korona ble testet med hurtigtester og så en endelig bekreftelse grunnet PCR prøver. 

Smittesporing har blitt gjennomført, men respondenten fremstod som usikker på om den 

informasjonen som ble innhentet på nærkontakter var fullverdig. 

Oppsummert ser man at denne kartleggingen avdekker koronasmitte i fire av fem landsdeler. 

Omfanget på smitten er noe varierende, men alt i alt fremstår det som om kommunene har 

god kontroll på smittesporing og at de som mistenkes smittet overholder de nasjonale 

reglene for karantene og testing. Respondenter fra flere ulike landsdeler melder allikevel om 

en redsel for at det kan være noe underrapportering fra brukerne når det gjelder potensielle 

nærkontakter. 

4. Kjennskap til overdosesituasjoner 

Blant respondentene var det 13 prosent (13 respondenter) som kjente til at det hadde vært 

overdoseringer, fortrinnsvis ikke-dødelige, i kommunen deres de siste to ukene. Fordelt på 

landsdel ser vi at det i denne kartleggingen hadde vært overdosesituasjoner i tre av fem 
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landsdeler. Landsdelene som ikke meldte inn kjennskap til overdosesituasjoner var Nord- 

Norge og Sørlandet. 

 

Figur 3 – Kjennskap til overdosesituasjoner fordelt på landsdel siste to ukene 

4.1 Informasjon om overdosesituasjonen 

Et av formålene med kartleggingen er å avdekke om det er forhold ved overdoseringene som 

gjør det nødvendig å varsle andre kommuner i landsdelen, eller å sette inn forsterkede tiltak. 

Det kan for eksempel være at det avdekkes urent eller særlig farlige stoffer i omløp. 

Respondentene som oppga at de kjente til overdosesituasjoner ble derfor bedt om å beskrive 

overdosen(e). 

Den ene respondenten fra Trøndelag som meldte om kjennskap til overdosering skriver at 

det hadde vært ett tilfelle og at det angivelig ikke var en dødelig overdose. Overdoseringen 

inntraff i eget bopel og nalokson nesespray ble administrert på stedet. Blant respondentene 

fra Vestlandet så meldes det om flere overdoseringssituasjoner, angivelig ingen med 

dødelig utgang. Den ene overdosesituasjonen inntraff hos en bruker som er kjent for å mikse 

flere type rusmidler. En annen respondent forteller om flere overdoseringssituasjoner som 

har inntruffet blant brukere som er kjent for å innta og ha en toleranse for tyngre stoffer, 

overdosene skjedde etter inntak av opioider. Det meldes også om to tilfeller av overdoser 

hos relativt unge brukere, her også uten dødelig utgang men det med behov og ønske fra 

bruker om en innleggelse på sykehus. På Østlandet var det fire respondenter som kjente til 

overdoseringer. Det foreligger ikke mye informasjon om de forskjellige 
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overdosesituasjonene. Oppsummert fremstår det som om det er ikke-dødelige overdoser det 

rapporteres om. Overdoseringene har inntruffet hos bruker som var Koronasmittet, da etter 

et inntak av GHB. En av overdoseringene som inntraff etter inntak av GHB resulterte i at 

bruker ble fraktet til sykehus og lagt på respirator. Det meldes også om 

overdoseringssituasjon som oppstod etter inntak av flere forskjellige rusmidler, samt noen 

overdoseringer som har inntruffet hos brukere etter en periode uten inntak. 

Oppsummert meldes det om overdoseringer i flere deler av landet. Det er ingen indikasjoner 

på at det er noen spesielle stoffer, eller noe uvanlig knyttet til overdoseringene.  

5. Endring i tilgjengeligheten av rusmidler 

Endringer i tilgangen til rusmidler kan påvirke risiko for overdoser. Dersom det er dårlig 

tilgang på en brukers foretrukne rusmiddel, kan det være fare for at vedkommende benytter 

andre rusmidler, noe som igjen kan påvirke risikoen for overdosering. På samme måte vil 

bedre tilgang på enkelte rusmidler gjøre at disse kan bli foretrukket.  

5.1 Redusert bruk 

Blant respondentene i uke 2 var det 8 prosent (8 respondenter) som kjente til at enkelte 

rusmidler hadde blitt mindre brukt de siste to ukene.  

 

Figur 4 – Kjennskap til mindre brukte rusmidler siste to ukene 
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Blant respondentene fra Nord-Norge som meldte om redusert bruk så er det en respondent 

som skrev at det har vært mindre heroin å oppdrive i de tyngste miljøene, dette grunnet 

begrenset tilgang. Den andre respondenten skrev at flere etablerte brukere har fortalt at det 

har vært lite tilgang på Cannabis. Respondenten fra Trøndelag meldte om at tilgangen på 

cannabis var dårligere. Den ene respondenter på Vestlandet melder om mindre bruk av 

cannabis på grunn av høye priser og at det er vanskelig å anskaffe. En respondent fra 

Østlandet meldte at det var vanskeligere å få tak i amfetamin. Fra Sørlandet meldes det om 

dårlig tilgang på illegale benzodiazepiner og at det er mindre amfetamin i omløp.  

Oppsummert fremstår det som om det er noe dårligere tilgang på forskjellige rusmidler litt 

avhengig av hvor i landet man befinner seg. Amfetamin og Cannabis er allikevel de 

rusmidlene som det rapporteres om utfordringer med anskaffelse av fra flere landsdeler, 

dette avhengig av pris og tilgang. 

5.2 Økt bruk 

Blant respondentene i uke 2 var det 18 prosent (17 respondenter) som kjente til at rusmidler 

hadde blitt mer brukt de siste to ukene. 

 

Figur 5 – Kjennskap til at rusmidler har blitt mer brukt de siste to ukene 

Fra Nord-Norge ble det meldt om at grunnet mindre tilgang på heroin i de tyngste miljøene 

så var det flere her som brukte amfetamin og diverse tabletter som substitutter. Fra denne 

landsdelen ble det også meldt om et økt konsum av alkohol. En respondent fra Trøndelag 

skrev at det var økt bruk av amfetamin, kokain og hasj. Den andre respondenten meldte at 
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det hadde dukket opp heroin i rusmiljøer som tidligere ikke hadde befatning med dette 

rusmiddelet. Det ble også meldt om et høyt forbruk av benzodiazepiner. Blant Vestlandets 

respondenter meldes det om økt tilgang på heroin og Xanor tabletter. Det er også en del 

opioider i tablettform og kokain i omløp. Man har også sett en noe økt forekomst av 

marihuana. Østlandet rapporterer om økt bruk av kokain blant de yngste brukerne, samt at 

man ser at det er bedre tilgang på heroin. Det fremstår også som om det er økt bruk av 

amfetamin, cannabis, LSD og benzodiazepiner. Det har også blitt rapportert om noe økt bruk 

av GHB. Sørlandet melder om økt bruk av Fentanyl, dette anskaffet over nettet. 

Oppsummert melder respondenter flere steder i landet om økt bruk og bedre tilgang på flere 

type rusmidler. Nytt for denne rapporteringen er Sørlandet, som melder om økt bruk av 

Fentanyl. 

6. Observerte endringer i rusmiljøene 

For uke 2 oppga totalt 16 prosent (15 respondenter) at de hadde observert endringer i 

rusmiljøene. 

 

Figur 6 – Observert endringer i rusmiljøene siste to ukene 

Som vi ser av figur 6, var det ved denne kartleggingen observert endringer i rusmiljøene i alle 

landsdeler. Respondentene som skrev at de hadde opplevd endringer ble spurt om hvilke 

endringer de hadde observert. To av tre respondenter i Nord-Norge meldte om mer 
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isolasjon blant de tyngste brukerne i rusmiljøene. Den siste respondenten melder også om 

mer uro og aggresjon. Den ene respondenten fra Trøndelag meldte om mer utagering blant 

brukerne. Blant de fire respondentene fra Vestlandet meldes det om høyere nivå av 

isolasjon og mer frykt i rusmiljøet. Det meldes også om noe forhøyet rusnivå blant brukere, 

mer ukritisk i forhold til inntak. Noen av brukerne trekker seg også vekk fra kommunale tilbud 

de tidligere har gjort nytte av, f. eks dagsenter eller forskjellige grupper. De respondentene 

fra Østlandet som hadde observert endringer meldte om økt aggresjon og uro blant 

personer i rusmiljøene. Det meldes også inn at det er flere unge brukere uten arbeid som det 

oppleves at isolerer seg, dette gjelder også for flere av de som lever med en avhengighet av 

alkohol. 

Oppsummert er det flere som melder om isolasjon og aggresjon, selv om det er færre som 

melder om endringer sammenlignet med tidligere kartlegginger.  

7. Tilgjengelighet i tjenestetilbudet for rusbrukere 

Da mange kommuner har valgt å omprioritere ressurser for å håndtere pandemien, er det 

viktig med kunnskap om hvorvidt tjenestetilbudet til rusbrukere opprettholdes. 

Respondentene ble derfor spurt om det ordinære tjenestetilbudet i kommunen var tilgjengelig 

for rusbrukere på tidspunktet kartleggingen ble gjennomført.  

For uke 2 meldte 88 prosent (84 respondenter) at det ordinære tjenestetilbudet var 

tilgjengelig for rusbrukene, mens 4 prosent (4 respondenter) svarte at vedkommende ikke 

hadde kjennskap til om det ordinære tjenestetilbudet var tilgjengelig.  

I figur 7 ser vi hvordan respondentene svarte fordelt på de ulike landsdelene. 
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Figur 7 – Tilgjengelige tjenester for rusbrukere 

7.1 Reduserte tjenestetilbud 

Fra respondentene i Nord- Norge meldes det om at møteplassen psykisk helse og rus i 

denne landsdelen har noe redusert tilgjengelighet for brukerne. I Trøndelag har det blitt gjort 

endringer i aktivitetstilbud innendørs, dette tilbudet gjennomføres nå utendørs. Vestlandet 

skrev at de tilbudene hvor det har vært umulig å opprettholde nasjonale råd om avstand 

mellom deltakerne i skrivende stund ikke er operative, eks. på en slik gruppe er matgruppe. 

Det har blitt forsøkt å gjennomføre aktiviteter med mindre grupper, men det oppleves som 

uforutsigbart for brukerne med endringer fra uke til uke. Østlandet melder inn at det er noe 

reduserte åpningstider på forskjellige tiltak for brukerne. Det meldes også om vansker med å 

få tak i offentlige kontorer da det er lang ventetid på fellesnummer og saksbehandlere sitter 

på hjemmekontor eller gjennomfører ikke fysiske møter. En respondent fra denne landsdelen 

skrev også at psykisk helseteam har hatt noe redusert tilgjengelighet den siste måneden, 

uten å skrive noe om hvorfor det er slik.  

Oppsummert så fremstår det slik at alle landsdeler med unntak av Sørlandet opplever noe 

reduksjon i tjenestetilbudet til rusmiddel brukerne.  

8. Ressurser 

Fakta råd og tiltak mot koronasmitte (Folkehelseinstituttet)  

Nasjonale veileder for Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet. 

(Helsedirektoratet)   

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/psykiske-lidelser-rusmiddelproblemer-og-avhengighet#opprettholdelse-av-hjemmetjenester-og-lavterskeltilbud
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Lavterskel nyhetsbrev – August (Korus Oslo) 

Overdose – lokalt forebyggende arbeid (Helsedirektoratet) 

Informasjon om Nalokson (SERAF) 

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/04/Lavterskel-nyhetsbrev-august-2021.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid
https://www.nalokson.uio.no/

