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Alkoholbruk
blant ungdom
Ungdommen er faktisk bedre enn de voksne – i alle fall når det gjelder alkoholbruk.
Og bruken går nedover. På et seminar som Nordens Välferdscenter arrangerte i
Oslo i høst kom det fram at alkoholbruken blant ungdom er sterkt nedadgående,
ikke bare i Norge, men i de aller fleste vestlige land.

O

g dette skjer på tvers av ulike alkoholpolitiske regimer. Den europeiske skoleundersøkelsen, ESPAD, dokumenterer at 43 prosent av norske 15-16-åringer ikke har smakt alkohol. Blant
18-22-åringer i Norge viste en undersøkelse som
Ipsos research gjorde i 2016 at hele 26,5 prosent
av ungdom i alderen 18-22 år ikke hadde drukket
alkohol det siste året. Dette er den aldersgruppen
som tradisjonelt har ligget høyest på forbruksskalaen. Denne endringen er derfor oppmuntrende. Men
alkoholforskerne sliter med å finne forklaringer på
dette skiftet. Noen mulige forklaringer som har
vært lansert har vært:
• Bedre håndhevelse av aldersgrenser.
• Økning i bruk av ny teknologi, som f.eks.
nettspill og sosiale media
• Endringer i sosiale normer, som gjør drikking
mindre akseptert.
• Mer tilfredse og samvittighetsfulle ungdommer
er mindre tilbøyelige til å drikke
• Bedre foreldreatferd, foreldre er mindre tilbøyelige til å drikke i samvær med barna, og
mindre tilbøyelige til å godta at ungdommene
drikker, og de har bedre kontroll på hvor ungdommene er og sammen med hvem.
• Andelen ungdom med minoritetsbakgrunn har
økt, og mange av disse er mindre tilbøyelige til
å drikke enn etnisk norske ungdommer.
• Dårligere råd hos en del unge fører til lavere
alkoholforbruk (Kirsimarja Raitasalo)
Men uansett hva forklaringene kan være, har de
tradisjonelle alkoholpolitiske virkemidlene fortsatt
sin gyldighet. Vi ser f.eks. at Danmark, som har
den mest liberale alkoholpolitikken, også har den
minste nedgangen i ungdomsdrikking, mens Island,
som har den mest restriktive alkoholpolitikken, og
i tillegg driver en offensiv forebyggingspolitikk, har
den sterkeste nedgangen og faktisk ligger lavest i
Europa.
Parallelt med nedgangen i alkoholbruk blant de
unge, har det også vært en tilsvarende nedgang i
bruken av narkotiske stoffer, det har vært en reduksjon i ungdomskriminalitet og risikoatferd.
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Noen andre trekk ved ungdommen i dag, er at de er
svært opptatt av skole, helse, utdanning og trening,
de er skikkeligere, flinkere og mer framtidsdisiplinerte (Pål Isdahl Solberg).
Vi ser imidlertid at i ulike nisjer av ungdom finnes
det usunne tendenser, hvor drikkepress, stordrikking
og bruk av narkotika har en framtredende plass. Vi
har sett det i russefeiringen, i fadderukene på universiteter og høgskoler. Og Folkehelseinstituttet har
gjennom sine utelivsundersøkelser vist at bruken av
narkotika er atskillig høyere i utelivet enn blant ungdom flest, og at denne bruken slett ikke kommer i
stedet for alkohol, men inngår i en kombinasjon.
Men vi ser at mange frivillige organisasjoner
ikke har den tiltrekningskraften på ungdom som de
hadde i tidligere tider. Mange organisasjoner sliter
tungt med å rekruttere unge som medlemmer, og
spesielt til tillitsverv. Dette gjelder også de organisasjonene som har stått for motstanden mot alkohol
i Norge. En utfordring for disse organisasjonene
er å gjøre seg relevante for den store andelen av
ungdommen som hverken røyker, drikker, bruker
narkotika eller begår kriminalitet.
Noen tenker kanskje at disse organisasjonene har
samfunnet ikke samme bruk for som før og vil heller støtte brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper.
Men selv om disse siste fortjener all mulig støtte, må
vi ikke glemme at disse kommer inn når mye av skaden allerede er skjedd. Forebyggingsorganisasjoner,
som f.eks. Forbundet Mot Rusgift, som utgir dette
tidsskriftet, har som formål å hindre at skade skjer
ved å reise kollektive, kulturelle og samfunnsmessige
begrensninger som holder bruken av rusgifter nede,
og som tilbyr alternative, alkoholfrie miljøer. Støtte til disse fra samfunnets side vil fortsatt være en
motvekt mot at de alkoholpositive kreftene fortsatt
får fritt armslag i samfunnet. Og myndighetene bør
derfor oppgradere sin støtte til frivillig forebyggende
aktivitet, også på alkoholfeltet.

Knut T. Reinås
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Alkoholpolitikk
– virkemidler, effekter
og folkehelse
Forbundet Mot Rusgift arrangerte i høst et seminar for politikere om Alkoholpolitikk. Hilde Pape, forsker ved Folkehelseinstituttet, ble utfordret på hvilke
suksesskriterier vi har i alkoholpolitikken og hva vi med rimelig forskningsmessig
sikkerhet kan si om hvilke virkemidler som er mest effektive.

AV KNUT T. REINÅS

U

avhengighet i forskningen: Pape begynte med å
si at hun ikke har noen forbindelse til arrangøren, Forbundet Mot Rusgift, og hun er heller ikke
avholdskvinne hvis det skulle være av interesse for
noen.

Hun tok utgangspunkt i den sittende regjerings
alkoholpolitikk, som er at målet er å redusere de
negative konsekvensene rusgiftbruk har for den enkelte, for andre personer som rammes, og for samfunnet som helhet. I Regjeringen Solbergs folkehelsemelding slås det fast:
«Norge har en restriktiv alkoholpolitikk sammenlignet med de fleste europeiske land. De viktigste
virkemidlene er bevilgningssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftspolitikken. Samarbeidsavtalen til Regjeringen
Solberg slår fast at hovedlinjene i alkoholpolitikken
skal ligge fast. Regjeringen slutter opp om Verdens
helseorganisasjons globale mål om 10 prosent reduksjon av skadelig bruk av alkohol innen 2025, jf.
Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen.»
ALKOHOLPOLITISKE VIRKEMIDLER
– «REDSKAPER I VERKTØYKASSA»
Pape gikk deretter over til å beskrive de ulike politiske virkemidlene vi har for å påvirke og kontrollere alkoholforbruket. I all hovedsak kan det oppsummeres under disse fire overskriftene:
•

Holdnings- og opplysningstiltak (kampanjer,
skoletiltak…)

•

Tidlig intervensjon, behandling (for dem som
har et alkoholproblem og for dem som er i
gråsonen til å få et avhengighetsproblem)

•

Kontrollpolitikk (Regulering av pris og tilgjengelighet..)

•

Andre tiltak (mot promillekjøring, i utelivsbransjen…)

Hilde Pape, forsker ved Folkehelseinstituttet orienterte
om alkoholpolitikkens virkemidler.
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Vi snakker ikke her om små enkeltstudier, men om at en stor, internasjonal forskergruppe har oppdatert kunnskapsstatus på hvert enkelt alkoholpolitikkområde.
Hun henviste til boka «Alcohol – no ordinary
commodity», som ble utgitt av Verdens Helseorganisasjon i 2010, og som på et vis oppsummerer det
meste som er blitt gjennomført når det gjelder alkoholpolitikk. Vi snakker ikke her om små enkeltstudier, men om at en stor, internasjonal forskergruppe har oppdatert kunnskapsstatus på hvert enkelt
alkoholpolitikkområde, sa hun. Denne gruppen av
forskere har lagt fire kriterier til grunn når de har
gjennomgått forskningslitteraturen.
1) Hvor stor effekt (mht. alkoholbruk / alkoholrelaterte problemer) – om noen – er avdekket
(i gode effekt-studier)? Her vurderes størrelsen
på effekten av de enkelte tiltak. Er det entydig
store effecter, eller er det bittesmå eller ingen
effekter? Varer effektene kort eller over lang
tid? Har disse effektene noen betydning for
folkehelsen?
2) Evidens: Antall studier, ulike typer studier,
entydige funn?
Når vi snakker om evidens, mener vi hvor
solide kunnskaper vi har om størrelsen på effekten? Er det f.eks. mange studier, helt ulike
typer studier, og er funnene entydige?

Bildetekst: Alkohol – ingen ordinær vare – oppsummering
av verdens alkoholpolitikkforskning fram til år 2010.

3) Kryss-kulturell evidens gjør seg gjeldende?
(Er det samme resultat på tvers av kulturer?)
Er det slik at de ulike effektene gjør seg gjeldene i forskjellige land, på tvers av kulturer?
4) Kostnader ved å iverksette / opprettholde tiltaket (kost / nytte)
Og videre, hva er kostnadene knyttet til å
iverksette og gjennomføre de ulike tiltak?
Disse kriteriene er nyttige, uansett hvilke alkoholpolitiske tiltak vi ønsker å iverksette. De er utrolig
nyttige ved vurdering og gjennomføring av tiltak på
nesten et hvilket som helst politikkfelt, sa Pape.

HOLDNINGS- OG OPPLYSNINGSTILTAK
Holdnings- og opplysningstiltak, som typisk handler om tiltak i skolen, kampanjer, brosjyrer, TV-opplysning, hele dette brede spekteret av tiltak som
handler om å forandre folks oppfatninger, motiver
og holdninger. Dette er populære tiltak, de er mye
brukt, og ikke så veldig politisk kontroversielle.
Det satses f.eks. jevnlig i Helsedirektoratet på slike
kampanjer, og også fra ulike andre miljøer og organisasjoner. Skoleverket blir også mye brukt. Hvis
vi går til den tidligere nevnte forskningsoppsummeringen, som vi kanskje kan kalle alkoholforskningens bibel, så gir ikke denne så store forhåpninger
til denne typen tiltak.
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De vanligste tiltakene er det forsket grundig på, og
tre pluss betyr at dokumentasjonen er god. Mesteparten av disse studiene er utført i den vestlige verden. To pluss betyr at det ikke er så mye forskning
på hvordan holdningstiltak virker i andre kulturer.
Man greier ikke å påvise noen nevneverdig effekt
av slike tiltak, hverken i Vesten eller i andre deler
av verden. Man kan kanskje finne noen effekter når
det gjelder kunnskap, men hvis man er opptatt av

Når det gjelder holdnings- og
opplysningstiltak, kan de likevel
redusere alkoholbruk i grupper
som er særlig mottakelige for helseopplysning. Det gjelder de færreste
grupper, men det har antagelig vært
viktig når det gjelder å begrense
alkoholbruk blant gravide.

folkehelse, så er det jo alkoholforbruket og skadene som teller. Vi ser f.eks. at kostnadene ved skoletiltak er høye. Hvis man velger å bruke penger og
ressurser på slike tiltak, så er det viktig å kjenne
til forskningslitteraturen på feltet. Pape ville ikke
med dette si at man skal kutte ut opplysningsvirksomhet. Alle har krav på å vite. Det er også et etisk
spørsmål. Men hvis hensikten er å få ungdom til
å drikke mindre, så er ikke skoletiltak veien å gå.
Når det gjelder holdnings- og opplysningstiltak,
kan de likevel redusere alkoholbruk i grupper som
er særlig mottakelige for helseopplysning. Det gjelder de færreste grupper, men det har antagelig vært
viktig når det gjelder å begrense alkoholbruk blant
gravide. Slik opplysningsvirksomhet kan også gi
økt kunnsnap og påvirke holdninger. i hvert fall på
kort sikt. Det kan være viktig i seg selv, men da skal
man vite at det i såfall er bestefallseffekter. Men
dessuten kan holdnings- og opplysningstiltak være
veldig viktige som ledd i større forebyggingsinnsatser som ikke er så populære, for å gi legitimitet og
skape støtte i befolkningen for tiltak som er røffere
og kanskje ikke så politisk populære. Til folkeopplysning knytter det seg også etiske aspekter. Alle har
krav på å vite.

HOLDNINGS- OG OPPLYSNINGSTILTAK
Tiltak

Effekt på alkoholbruk

Evidens

På tvers av kulturer

Kostnader

Advarselsmerking

0

+

+

Lave

Massemediakampanjer

0

+++

++

Medium

Skoletiltak

0

+++

++

Høye
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HVORFOR HAR HOLDNINGS- OG
OPPLYSNINGSTILTAK SÅ LITEN EFFEKT?
Hvorfor er det slik at denne typen tiltak har en veldokumentert nulleffekt på alkoholfrobruket? En
mulig måte å tenke om dette på, er at det er veldig
stor avstand mellom å befinne seg i en setting som
f.eks. en klasse 14-15-åringer i et klasserom og til
at de samme ungdommene befinner seg i en konkret
situasjon hvor drikking av alkohol er aktuelt. Hvis
vi tenker oss f.eks. en kampanje i massemedia, så
vil kanskje 70 prosent av målgruppen bli oppmerksom på kampanjen, og av disse vil kanskje 70 prosent forstå budskapet, og av disse igjen vil kanskje
70 prosent akseptere budskapet. Av disse igjen vil
kanskje 70 prosent mene at dette gjelder dem selv,
at det er personlig relevant. Av disse vil kanskje 70
prosent bli motivert, og av disse igjen vil 70 prosent
ha den endringskompetansen som er nødvendig for
å endre atferd. Det er altså mange trappetrinn mellom den situasjonen hvor budskapet blir overlevert
og til den situasjonen hvor personen skal endre atferd. Dette er selvfølgelig bare en modell, og med
de tallene vi har forutsatt, vil ca. 12 prosent endre
atferd. Men effekten på hvert av disse trappetrinnene vet man alt for lite om. Dersom man antar at
antallet som føler personlig relevans av budskapet
bare er 30 prosent, og at bare 30 prosent av disse
vil bli motivert, og bare 30 prosent har styrke og
personlige egenskaper og vilje nok til å endre atferd, så vil ikke mer enn 1 prosent av målgruppen
ha endret atferd.
Dette er selvfølgelig en forenklet modell av virkeligheten, men den kan gi en pekepinn på hvorfor det er så vanskelig å få holdningskampanjer til
å bli vellykkede endringskampanjer. Hvor lenge
en eventuell adferdsendring varer er selvfølgelig
også et spørsmål. I den grad informasjon- og holdningskampanjer fører til endringer, er de i de fleste
tilfeller kortvarige.

TIDLIG INTERVENSJON OG BEHANDLING
En situasjon hvor det er mulig å gripe inn overfor
begynnende alkoholproblemer er i primærhelsetjenesten, hvor pasienten ikke typisk kommer på
grunn av disse problemene, men på grunn av andre
plager, men hvor legen, sykepleieren eller annet helsepersonell tar opp alkoholspørsmål ved hjelp av
noen enkle spørsmål, for å kartlegge om dette er en
person i risikosonen. De personene som på denne
måten fanges opp, kan få en personlig samtale, man
gjør ting personlig relevant, en ganske liten intervensjon for de personene det gjelder. Dette er ikke
store eller kostnadskrevende inngrep, men de har
vist seg å ha en sterk effekt.

De personene som på denne måten fanges opp, kan få en personlig
samtale, man gjør ting personlig relevant, en ganske liten intervensjon for
de personene det gjelder.
TIDLIG INTERVENSJON OG BEHANDLING – HVILKEN EFFEKT?
Effekt

Evidens

På tvers av kulturer

Tidlig intervensjon overfor risiko-drikkere*

Holdnings- og opplysningstiltak

+++

+++

+++

Selvhjelpsgrupper

++

++

++

Samtaleterapi

++

+++

++

*Effektivt, men vrient å implementere
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Tidlig intervensjon handler ikke om behandling,
men å fange opp alkoholbrukere i risikosonen.
Det har vist seg svært nyttig, men er vanskelig å få
til i praksis. Leger og helsepersonell kvier seg for
å ta opp spørsmålet. Vi burde komme dit hen at
det ble like naturlig å spørre om alkoholbruk, som
å spørre om kosthold, fysisk aktivitet eller andre
helserelevante spørsmål. Men uansett, hvis vi ser
tidlig intervensjon og også behandling, så gir de
ganske løfterike resultater. Men tiltak rettet mot
høykonsumenter har begrenset effekt i et folkehelseperspektiv. Grunnen til det er alkoholkonsumets
fordeling i befolkningen.
Mange tenker seg at befolkningen er delt i to,
den største andelen, som er moderate brukere, og
så en liten andel som er “misbrukere”. Forskning
har imidlertid vist at det ikke henger slik sammen.
Alkoholkonsumet er svært skjevt fordelt I befolkningen. Det er ingen skarpe grenser mellom bruk og
problembruk. Det kan være litt vilkårlig hvor man
setter grensen, mellom bruk og problembruk, men
ca. 15 prosent av brukerne drikker det dobbelte av
gjennomsnittskonsumet eller mer, mens det store
flertallet av brukerne drikker mindre enn gjennomsnittet.
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Leger og helsepersonell kvier seg
for å ta opp spørsmålet. Vi burde
komme dit hen at det ble like naturlig å spørre om alkoholbruk, som å
spørre om kosthold, fysisk aktivitet
eller andre helserelevante spørsmål.
Men uansett, hvis vi ser tidlig intervensjon og også behandling, så gir
de ganske løfterike resultater.
ALKOHOLRELATERTE ULYKKER OG SLAGSMÅL I DEN NORSKE BEFOLKNINGEN
I hvilken grad er det høykonsumenter/problemdrikkere som er involvert? En riktignok litt gammel
studie kan illustrere. La oss si at ca. 95 prosent av
befolkningen har et lavt eller moderat alkoholkonsum. Mens 4 prosent har et høyt, og 1 prosent et
ekstremt høyt alkoholforbruk. Dette speiler da den
skjeve fordelingen som ble vist. Dersom vi ser på
antallet ulykker, så fordelte de seg omtrent med en
fjerdedel på hver av de ulike forbruksgruppene. Så
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hvis vi retter all innsats mot de 5 prosent med et
høyt eller ekstremt forbruk, så vil vi bare kunne påvirke halvparten av ulykkene, mens halvparten som
oppstår blant de med lavt eller moderat konsum,
ville forbli upåvirket. Når det gjelder alkoholrelaterte slagsmål ser vi at en enda lavere andel, bare
44 prosent foregår blant de 5 prosent med høyest
konsum. Så dersom man forsøker å konsentrere
innsatsen her, vil majoriteten av de alkoholrelaterte
slagsmålene fortsette som før. Men det må jo også
understrekes at de som har det høyeste forbruket
også har en langt høyere risiko for å havne ut i
alkoholrelaterte ulykker og slagsmål. Tiltak rettet
mot storkonsumentene har (som oftest) lite å si for
det totale omfanget av alkoholrelaterte problemer i
befolkningen – fordi gruppen er så liten. Dette forholdet kaller vi forebyggingsparadokset.
KONTROLLPOLITIKK
Kontrollpolitiske virkemidler berører alle alkoholkonsumenter. De er motsatsen til behandling og tidlig intervensjon. Hvilken effekt har de?
Høye alkoholavgifter har en veldig godt dokumentert effekt. Begrensede åpningstider og begrensninger i salgs- og skjenkesteder har også godt
dokumenterte effekter på alkoholforbruket. Vinmonopolordning, som først og fremst tar sikte på å
holde kommersielle interesser ute av brennevins- og
vinomsetningen, har god effekt. Aldersgrenser, selv
om vi vet at det lekker til mindreårige, så er det
veldig viktig å ha slike grenser. Det er ikke så mange år siden Danmark innførte 16-års aldersgrense
for salg av alkohol, det er vel en 15-20 år siden.
Før det kunne man sende en 9-åring i butikken for
å kjøpe alkohol. Reklameforbud eller restriksjoner
på reklame syns også å ha en viss effekt på alkoholforbruket. Dette er de virkemidlene som folk flest
kanskje forbinder med alkoholpolitikk. De er kanskje ikke så politisk populære, men har altså dokumenterte effekter på alkoholforbruket, og dermed
på folkehelsen.
Kontrollpolitikk
Høye alkohol-avgifter

Kilde: Skog 1985

Men det må jo også understrekes
at de som har det høyeste forbruket
også har en langt høyere risiko for å
havne ut i alkoholrelaterte ulykker
og slagsmål.

TILGJENGELIGHET OG PRIS PÅVIRKER
KONSUM OG SKADER
Som en tommelfingerregel kan vi si at jo lettere
alkohol er å få tak i, og jo lavere prisene er, desto
mer alkohol drikker folk. Dette er ikke spesielt for
alkohol, men er en virkning som ut fra vanlig basal
økonomisk teori gjelder de fleste varer. Og jo mer
folk drikker, desto flere alkoholrelaterte problemer.
Og så kan man selvfølgelig spørre: Hvorfor er det
akkurat de kontrollpolitiske virkemidlene som er så
effektive. Det at man flytter betingelsen utenfor det
enkelte individ og oppretter grenser for drikking på
samfunnsnivå, bidrar til å regulere alkoholforbruket hos alle mennesker. Her tar man bort det individuelle elementet som i en bok er kalt «The strength
of weak will».
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DEN KOLLEKTIVE DRIKKEKULTUREN
Det var den tidligere norske alkoholforskeren, Ole
Jørgen Skog, som utviklet teorien om den kollektive drikkekulturen. Den gikk i korthet ut på at
alkoholpolitiske tiltak (eller andre forhold) som
gir lavere gjennomsnittskonsum i befolkningen, vil
(med høy sannsynlighet) dempe alkoholinntaket i
alle konsumgrupper. Jo lavere gjennomsnittsforbruk, desto færre stordrikkere – og motsatt: Doblet
gjennomsnittskonsum ≈ 4 ganger så mange stordrikkere. Teorien går ut på at alkoholbruk er atferd
som ikke handler om enkeltindivider, men om oss
alle sammen. Vi påvirker hverandre gjensidig. Den
enkeltes drikkevaner påvirkes av de andres drikkeatferd. Så hvis noen begynner å drikke mindre, vil
det også påvirke andre til å gjøre det samme, og
motsatt.
KONTROLLPOLITIKK
– NOEN VIKTIGE ASPEKTER
Ja, det er en risiko for negative bi-effekter, som bl.a.
handler om hjemmebrenning og smugling. Ett eller
annet sted går det et skjæringspunkt hvor det koster mer enn det smaker. Men det skjæringspunktet
synes å ligge ganske langt ute. Det er ikke slik at
om man øker prisene og minsker tilgjengeligheten,
så er alkoholforbruket og skadene de samme som
før. Forbruket går ned, men noe av nedgangen blir
kanskje oppveid av lekkasjer fra andre kilder. Restriksjoner er derfor selvsagt politisk utfordrende å
satse på, men i befolkningen er det i nyere tid blitt
økt oppslutning om kontrollpolitiske virkemidler.

Ole Jørgen Skog, tidligere forskningssjef ved Statens
Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS.

ANDRE VIKTIGE ENDRINGER
I NORGE I NYERE TID …
Alkohol er relativt sett blitt billigere. En beregning
foretatt av Actis viser hvor mange timer en gjennomsnitts nordmann måtte jobbe for å kunne kjøpe
en helflaske whisky på ulike tidspunkter. Så i forhold til folks lønnsinntekter så har prisen på f.eks.
sprit gått betydelig ned.

Teorien går ut på at alkoholbruk er atferd som ikke handler om enkeltindivider, men om oss alle sammen. Vi påvirker hverandre gjensidig.
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MEN ALKOHOL ER OGSÅ
BLITT LETTERE TILGJENGELIG.
Antallet vinmonopolutsalg har økt kraftig i de
senere årene. Antallet skjenkesteder har også økt
kraftig. Sammenlignet med andre land ser en at
Norge fortsatt har en alkoholpolitikk som bidrar til
å begrense forbruket og skadene, men en ser også
at tendensen er en svekkelse av kontrollpolitikken i
Norge. Dette skjer samtidig som vi ser at mange andre land styrker sin alkoholpolitikk, og nærmer seg
og tar opp i seg elementer av den alkoholpolitikken
som har vært ført i Norge.
Pape avsluttet med å peke på at alkoholpolitikk
handler om verdivalg. På den ene siden ligger hensynet til folkehelse, velferd, kriminalitetsbekjempelse og trygghet, mens forbruker- og næringslivsinteresser befinner seg på den andre siden. Hva man
velger vil til en viss grad være avhengig av politiske
ideologier. Men man kommer ikke utenom at det
til syvende og sist dreier seg om verdivalg. Det er
en tendens til at de partiene som tar mest hensyn
til forbruker- og næringslivsinteressene ofte ser bort
fra det som forskningen sier. Det er uredelig. Det
redelige er å si: «Ja, vi kjenner til dette, men vårt
parti syns at nærings- og forbrukerinteressene er
viktigst».

Men man kommer ikke utenom
at det til syvende og sist dreier seg
om verdivalg. Det er en tendens til
at de partiene som tar mest hensyn
til forbruker- og næringslivsinteressene ofte ser bort fra det som
forskningen sier.
ANTALL VINMONOPOLUTSALG 1980-2013
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Taxfree – hva nå?
På et seminar for politikere som Forbundet Mot Rusgift arrangerte tidligere i
høst, ble situasjonen når det gjelder taxfree-ordningen for alkohol tatt opp.
Pernille Huseby, som er leder av fagavdelingen i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan,
og fungerende generalsekretær, orienterte om hvilken alkoholpolitisk betydning
taxfree har, og hva som nå er sannsynlige utfall av den offentlige diskusjonen
som har vært om ordningen de siste årene.

AV KNUT T. REINÅS

O

rdningen ble innført i 1954 – og skulle være
en ventil som skulle øke aksepten for en ellers streng alkoholpolitikk. Det skulle være maksimum en flaske vin og en kvart liter brennevin, et
slags reisegods som man kunne ta med seg over
landegrensene når man reiste. Så er kvotene etter
hvert økt og var fra 80-tallet halvannen liter vin
eller 1 liter vin og 1 liter brennevin. I 2006 ble
kvoten økt til tre liter vin (fire flasker) forutsatt
at man ikke kjøpte brennevin. Ved kjøp av 1 liter brennevin var vinkvoten 1,5 liter. Fra 1. juli
2014 ble det åpnet for å bytte inn tobakkskvoten

(200 sigaretter) med 1,5 liter vin, rusbrus eller øl.
I praksis økte alkoholkvoten for de fleste reisende,
fordi stadig færre kjøper tobakk. I denne perioden
har vi også økt kjøpekraften. Man måtte jobbe atskillig flere timer før man kunne kjøpe en flaske
sprit for tjue år siden enn man må i dag. Så den
strenge alkoholpolitikken som vi førte i utgangspunktet, er over tid blitt litt løsere. Nå er taxfree
en merkbar (og økende) del av omsetningen: 10
prosent av det samlede salget av vin og brennevin
i Norge skjedde ved ankomst (FHI-utredningen
2016- 2015-tall).
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alkhol ved ankomst etter
år 1000 liter.
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Figur 1: Taxfree-omsetning av alkohol ved ankom e e år,
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Grensehandel og taxfree utgjør
totalt sett ca. 20 prosent av alkoholomsetningen.
KRITISK DEBATT
Særlig etter kvoteendringen i 2014 har vi fått en
kritisk debatt om taxfree-ordningen. Argumenter
som har vært brukt har bl.a. vært at ordningen
undergraver alkohol-/helsepolitikken, at den kan
true Vinmonopolets stilling, at den undergraver
miljøpolitikken, at den har en usosial profil, og at
den innebærer et demokratisk underskudd, i og
med at flyplass-strukturen i Norge blir finansiert av
taxfree-salget, og ikke gjennom statsbudsjettet, slik
veier og jernbaner blir. Regjeringens konklusjon er
at den vil videreføre ordningen uendret.
Utredningen slo i korthet fast at taxfree øker
forbruket av alkohol, gjør flyreiser billigere enn
de ellers ville vært, og at Vinmonopolets stilling i
framtiden kan bli utfordret dersom den uregistrerte
alkoholomsetningen øker mye i årene framover.
Forskerne anslår at en avskaffelse av taxfreeordningen vil redusere det totale alkoholforbruket
med to til seks prosent. En så beskjeden nedgang
anslås fordi forskerne tenker at det meste av salget
ved en avvikling vil flyttes til Vinmonopolet.
Bergsvik, en av forskerne bak FHIs utredning
om taxfree-ordningen fra 2016, sier at taxfree-salget trolig kommer til å fortsette å øke i årene fremover når større lufthavnutbygginger er ferdigstilte
og rutetilbudet er utvidet.
Det usosiale ved taxfreeordningen består i at
den innebærer en indirekte subsidiering av alkohol
til en ellers kjøpesterk gruppe med høyt alkoholkonsum: De som kjøper mest alkohol på taxfree
ved norske lufthavner, er oftere menn, er oftere
middelaldrende, de har oftere høy utdanning og
høy inntekt og et relativt høyt alkoholkonsum.
Vinmonopolets stilling er ikke nødvendigvis truet ved dagens omsetningsnivå på taxfreesalget. Men
vi vet at vi har Vinmonopolet som et unntak fra
EØS-regelverket, og ved en økning av brennevinsog vinandelen som selges utenfor monopolet kan
det etter hvert hevdes at det ikke lenger eksisterer et
monopol, og at Vinmonopolordningen dermed har
mindre berettigelse. (Advokatfirmaet Lund og Co).
Grensehandel og taxfree utgjør totalt sett ca. 20
prosent av alkoholomsetningen. Regjeringen har
også åpnet for salg på gårdsbruk. Dette er en liten
åpning, men en av mange små endringer i liberal
retning som langsomt kan undergrave vår restriktive alkoholpolitikk.
Mange aviser – DN og VG – BT og Adressa –
VL og Nationen – har tatt til orde for avvikling av
taxfree-ordningen. Noen sitater: «Det finnes ikke
ETT fornuftig argument for salg av avgiftsfri alko-

2016
Utredning til Helse- og omsorgsdepartementet

En vurdering av virkningen
av dagens taxfree-ordning
Daniel Bergsvik og Ingeborg Rossow

Folkehelseinstituttet la fram en utredning om taxfreeordningen i 2016.

hol på norske flyplasser» BT på lederplass. «Norge
har en villet og langsiktig restriktiv linje i alkoholpolitikken. Det er uheldig å utvanne den ved å bygge om norske flyplasser til templer for alkoholkommersialisering, med lave priser og et innsalg som får
amerikanske flyplasser til å se ut som avholdsinstitusjoner». DN: miljøargumentet sterkest. VG – verne om monopolordningen (senest i juni 1917) som
både er bra for forbrukerne og bra for folkehelsa.
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget bestilte i
forrige periode en utredning med en vurdering av
virkningen av dagens taxfree-ordning.
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ALTERNATIVENE:
Huseby så i utgangspunktet for seg to alternativer,
enten at man avvikler dagens ordning med taxfree,
eller at Vinmonopolet overtar også denne delen av
alkoholomsetningen.
Ev avvikling av ordningen kan ha følgende effekter:
-

Den vil til sammen føre til tapte inntekter for
Avinor, men økte avgiftsinntekter for staten,
noe som vil ligge på ca. 800 millioner kroner i
inntektstap.

-

Det vil føre til en helsegevinst: Unngåtte dødsfall gir f.eks. alene en gevinst på mellom 1,5 og
4 milliarder kroner

-

En avvikling av taxfree-ordningen vil også
begrense utslippsveksten fra flytrafikken

Det er betydelig usikkerhet knyttet til beregningen av inntektsvirkningen av en avvikling av tax
free-ordningen. Dette er beskrevet godt i utredningen og innstillingen som er gjengitt i statsbudsjettet
for 2017.
Avinor vil få et inntektstap på mellom 1,4 og 2,4
milliarder kroner.
Staten vil få økte inntekter fra blant annet Vinmonopolet på mellom 0,2 og 2 milliarder kroner.
Middelverdien av dette viser at den direkte konsekvensen av en avvikling vil gi 800 millioner i inntektstap.

* = utrede
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! = primært avvikle

En avvikling vil imidlertid gi lavere alkohol- og
tobakkskonsum og dette vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. En beregning av unngåtte
dødsfall gir alene en gevinst på mellom 1,5 og 4
milliarder kroner.
En avvikling av taxfree-ordningen vil gi direkte utslag på etterspørselen etter utenlandsreiser, og
indirekte på etterspørselen etter flyreiser generelt.
Dette vil bidra til å begrense utslippsveksten fra flytrafikken.
HELSEKONSEKVENSER:
En avvikling av all avgiftsfri innførsel av alkohol
vil gi en reduksjon i konsumet av ren alkohol med
0,15–0,38 liter pr. innbygger over 15 år. En reduksjon i konsumet på en liter ren alkohol totalt vil
gi 340 færre dødsfall, og at 120 færre menn vil
dø i ulykker. Videre vil antallet domfellelser for
voldskriminalitet reduseres med 8,9 prosent, hvilket tilsvarer knappe 240 tilfeller pr. liter redusert
alkoholforbruk. En reduksjon i konsumet på 0,15–
0,38 liter pr person tilsvarer med samme tall 50130 færre dødsfall. Hvis man bare legger verdien av
statistiske liv til grunn tilsvarer dette en samfunnsøkonomisk gevinst på 1,5–4 milliarder kroner. I
tillegg er det flere andre samfunnsmessige positive
virkninger av redusert alkohol- og tobakkskonsum
som ikke er beregnet.
Dersom man isteden velger en overføring til
Vinmonopolet, noe mange av partiene i Stortinget
har gått inn for, vil det innebære en lik inntjening
for staten, ved at taxfree-salget fortsatt skal være
avgiftsfritt, og det vil befeste monopolordningen.
Dette vil imidlertid ikke gi noen helsegevinst, forutsatt at omfanget av taxfreesalget blir om lag

Alkoholpolitikk

Vinmonopolet bør ikke delta i anbudskonkurranse om å drive taxfreesalget, da dette vil kunne være uheldig for den EØS-rettslige vurderingen
av Vinmonopolet.
som før. Men det gir mulighet til fremtidige innstramminger av ordningen uten at det etterfølges
av erstatningskrav eller rettssaker. For Travel Retail
Norway har en kontrakt som går ut i 2022. Travel
Retail Norway (TRN) er et norsk selskap, med norske og tyske eiere. De har drevet taxfreebutikker
ved Avinor sine største flyplasser siden 2005. Ved
en avvikling nå ser man for seg store erstatningskrav.
I utredningen går man også ut fra at Vinmonopolet vil være en like effektiv distributør av taxfree
alkohol som Travel Retail Norway er i dag, og betale like store deler av overskuddet til Avinor. Det
forutsettes at overskuddet på samme måte skal finansiere flyplassdriften. Noen miljøgevinst vil man
altså ikke få ved denne løsningen.
JURIDISK
I utredningen heter det: «Overtakelse av taxfree-salget vil heller styrke enn svekke begrunnelsen for
Vinmonopolet og konsistensen i dagens system.»
Det heter også:
«En eventuell overtakelse av taxfree-salget bør
gjennomføres ved lovendring som gir Vinmonopolet enerett til salget. Vinmonopolet bør ikke delta
i anbudskonkurranse om å drive taxfree-salget, da
dette vil kunne være uheldig for den EØS-rettslige
vurderingen av Vinmonopolet.»

Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis,
orienterte om bakgrunnen for taxfree-ordningen i Norge
og den mulige utviklingen framover.

STØTTE TIL ANSVARLIGHET
Mange politikere har den oppfatning at taxfree-ordningen er veldig populær, og at det derfor er vanskelig å gå inn for å avvikle den. Det er på den
bakgrunnen viktig å gi dem fakta om hva folkemeningen faktisk er. Sentio Research gjorde en meningsundersøkelse for Actis i 2016, og den viste:

Overtakelse av taxfree-salget vil
heller styrke enn svekke begrunnelsen for Vinmonopolet og konsistensen i dagens system.

•
•
•
•

80 prosent vil at Vinmonopolet skal bestå.
82 prosent er enige i at dagens forbud mot
alkoholreklame bør bestå.
58 prosent er enige i at vi bør beholde dagens
salgstider for alkohol i butikk.
71 prosent er enige i at vi bør beholde dagens
maksimale skjenketider for alkohol på utesteder.

Actis har også spurt de politiske partiene i forkant
av høstens valgkamp hva de vil gå inn for når det
gjelder taxfreeordningen. Som man ser, er det bare
de to regjeringspartiene, Høyre og FrP som ønsker
å beholde ordningen slik den er, mens de øvrige ønsker en forandring.

TID FOR ENDRING?
Kontrakten med Travel Retail Norwauy har varighet ut 2022. Forlengelsen av inneværende kontrakt
var omstridt. Nå er riktig tidspunkt for å diskutere en endring. Det er behov for forutsigbarhet og
planleggingshorisont for både TRN og Vinmonopolet. Stortingets helse- og omsorgskomite behandler nå et representantforslag om å la Vinmonopolet
overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved
Avinors luftfartsvirksomheter. Huseby endte opp
med å støtte ideen om å la Vinmonopolet overta,
som et skritt på veien mot en mulig avskaffelse av
hele taxfree-systemet.
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Alkoholpolitikk
i historisk belysning
Bruk av alkohol har lange tradisjoner og er uten sammenligning den mest utbredte
rusgiften i Norge. Selv om bruk av alkohol for de aller fleste blir oppfattet som en
kilde til hygge, har en gjennom alle tider vært klar over at alkoholbruk også kan ha
negative konsekvenser. For å motvirke uheldige og uønskede skadevirkninger, har en
derfor gjennom tidene tatt i bruk ulike politiske virkemidler for å regulere bruken.

AV ASTRID SKRETTING,
FOLKEHELSEINSTITUTTET

I

det følgende gis en oversikt over viktige hendelser og beslutninger på alkoholfeltet i årene etter
at Norge i 1814 fikk sin egen grunnlov. Som det
framgår var det brennevinspolitikken som i de første årene utgjorde alkoholpolitikken. Reguleringer
for øl og vin kom så etter hvert
HJEMMEBRENNING BLE TILLATT
1816 Produksjon og salg av brennevin ble frigitt
ved at kjøpstedenes enerett til brenning av brennevin opphørte (brennevinslovene av 1816). Frigivelsen var begrunnet med at brennevinsbrenningen
ville bedre de økonomiske forholdene på landsbygda ved at det ville tjene både fedrift og åkerdyrking.
Frigivelsen førte med seg en omfattende brennevinsdrikking med påfølgende sosiale skadevirkninger for den fattigste delen av befolkningen, og økt
motstand mot brennevinsdrikkingen.
DE FØRSTE FORSØK PÅ Å
BEGRENSE BRENNEVINSDRIKKING
1827 Brennevinsbrenningen ble forsøkt begrenset
ved å endre grunnlaget for brennevinsavgiften fra
matrikkelen (eiendomsregisteret) til brennevinskjelene og deres rominnhold (dvs. antall og volum).
Dette bidro til en reduksjon i antall brennevinskjeler. Det nye avgiftssystemet i landdistriktene favoriserte ellers overgangen fra såkalt husbrenning til fabrikkbrenning. Det ble også innført en bestemmelse
om at bøndene som produserte brennevin ikke kunne selge mindre kvanta enn om lag 3 liter (3 potter),
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mens det minste tillatte solgte kvantum i byene ble
20 liter. Ved lovendringen i 1827 ble det også åpnet adgang til å gi særskilt bevilling for skjenking
av brennevin, og det var de lokale myndighetene
som skulle se til at det ikke ble for mange skjenkerettigheter. Det ble også forbud mot å skjenke folk
beruset, og mot å skjenke barn, læregutter og unge
tjenestefolk.
NYTT LOVKRAV OM BEVILLING
FOR Å DRIVE BRENNEVINSSALG
1837 Produksjonsprosessen for brennevin ble
stadig forbedret slik at produksjonen ble mindre
avhengig av kjelenes størrelse. De produksjonstekniske forbedringene førte til at kvaliteten ble bedre
samtidig som effektiviseringen gjorde at brennevinet ble billigere å kjøpe, noe som gjorde at brennevinsforbruket holdt seg oppe, selv om husbrenningen ble redusert. Salg foregikk på denne tiden først
og fremst fra de som produserte brennevin, og som
automatisk hadde rett til å selge til hvem de ville. På
landsbygda hadde også enkelte landhandlere rett til
å selge brennevin. I byene kunne alle som hadde
handelsborgerskap selge brennevin i tillegg til de
som produserte slik drikke. Når det gjaldt skjenking av brennevin, var denne knyttet til en bevilling
for å drive vertshus eller gjestgiveri.
Lovgivningen for salg og skjenking av brennevin ble skilt fra lovgivningen for brennevinsproduksjon. Dette gjorde det mulig å innføre en egen
avgift på småsalg, slik at også forbruket og ikke
bare produksjonen ble beskattet. Avgiften ble i første omgang satt til salg i mindre kvanta enn fem
potter, og avgiften skulle gå til fattigkassen. For å
unngå å betale avgiften ble det imidlertid ofte slik
at flere gikk sammen om å kjøpe et kvantum som
oversteg reglene for småsalg. Ved innføring av formannskapsloven i 1837 ble den lokale myndigheten lagt til formannskapet, som i samråd med
fattigkommisjonen skulle bestemme hvor mange
skjenkebevillinger det skulle være i kommunen.
Lovendringen førte til at gjestgiverier på landet
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mistet den automatiske retten gjestgiveribevillingen
hadde gitt til salg av brennevin. Det krevdes nå en
egen bevilling for skjenking. I byene hadde imidlertid handelsborgerne fortsatt rett til å drive salg av
brennevin i smått i kraft av sine borgerbrev. Loven
av 1837 innførte to av de mest sentrale virkemidlene i norsk alkoholpolitikk: Særavgifter på salg og
bevilling for salg og skjenking.
STORTINGET ØNSKET FORBUD
MOT BRENNEVINSPRODUKSJON
1842 De negative konsekvensene av brennevinsdrikkingen var fortsatt gjenstand for heftig debatt,
og som del av dette spørsmålet om privatøkonomiske interesser i handelen med brennevin. Fram
til 1842 var imidlertid alkoholpolitikken dominert
av et næringsliberalt grunnsyn. I 1842 vedtok så
Stortinget en lov som ville ført til at det ble ulovlig å
produsere brennevin i Norge i løpet av en tiårsperiode, men loven trådte aldri i kraft, fordi kong Carl
Johan nektet å sanksjonere den.
1845 For å begrense brennevinsproduksjonen vedtok Stortinget i 1845 forbud mot å benytte kjeler
mindre enn 100 potter. Det ble samtid nedlagt forbud mot å brenne om sommeren – fra 1. mai til 30.
september.
Kommunal bevilling ble utvidet til også å gjelde
byene med en ordning der enhver bevilling for salg
i smått også omfattet skjenking. De som hadde løst
handelsborgerskap før 1845 fikk beholde sin rett til
småsalg av brennevin. Grensen for avgiftsfritt salg
ble hevet fra 5 til 40 potter, tilsvarende ett brennevinsanker. Formålet var å utvide avgiftsgrunnlaget
for brennevinssalget, og gjøre det vanskeligere for
folk å unndra seg salgsavgiften. Det var imidlertid
fortsatt vanlig at folk gikk sammen om å kjøpe et
brennevinsanker slik at de slapp avgiften.
STERK NEDGANG I ANTALL BRENNERIER
1848 Sommerforbudet mot brenning ble utvidet
til et halvt år, og avgiften på brennevinsproduksjon ble så høy at den kunne ses som et forbud mot
hjemmebrenning. Dette førte til at antall brennerier
ble redusert fra omkring 700 til 40 på to år.
1851 I årene 1851-69 ble brennevinsproduksjonen
ytterligere forsøkt redusert ved å øke produksjonsavgiften fra 4 til 12 shilling per pott brennevin med
alkoholstyrke 40 prosent.

Fram til 1842 var imidlertid
alkoholpolitikken dominert av et
næringsliberalt grunnsyn. I 1842
vedtok så Stortinget en lov som ville
ført til at det ble ulovlig å produsere
brennevin i Norge i løpet av en tiårsperiode, men loven trådte aldri i
kraft, fordi kong Carl Johan nektet
å sanksjonere den.
1854 Det ble forbudt å skjenke brennevin mellom
kl. 19 på lørdager og kl. 24 på søndager. Stortinget
vedtok at kommunene kunne legge en avgift på salg
og skjenking av øl og vin i landdistrikter.
1857 Det ble forbudt å skjenke brennevin før kl.
08.00. Det ble vedtatt en lov som la avgift på mengden malt som ble brukt ved brygging av øl, noe som
førte til en betydelig prisøkning på øl.
AVHOLDSBEVEGELSEN OPPSTÅR
1859 Den første totalavholdsforening ble stiftet i
Stavanger av kvekeren Asbjørn Kloster.
1860 Stortinget vedtok at kommunene kunne legge en avgift på skjenking av øl også i byene.
1863 Fattigloven ga bestemmelse om fengselsstraff
eller tvangsarbeid for drikkfeldige som påførte fattigstyret utgifter ved ikke å tjene til livets opphold.
1866 Bevillingsretten til å selge og skjenke brennevin ble begrenset til å gjelde for fem år, mens den
tidligere hadde vært gitt for livstid.
OGSÅ ØL OG VIN
UNDERLAGT REGULERING
1869 Lovendring som innførte bevillingsordning
for skjenking av øl, vin, mjød og sider både i byene
og på landet og for småsalg av vin (under 40 potter) på landet. Formannskap/kommunestyret ble
også gitt mulighet til å stille vilkår for skjenking, og
bevillingen skulle bare gjelde for ett år om gangen.
Det ble også gitt mulighet for å begrense skjenketidene for øl og vin, men begrensningene kunne ikke
gå lenger enn de som gjaldt for brennevin.

MOT RUSGIFT SIDE 17

Alkoholpolitikk

DE FØRSTE
BRENNEVINSSAMLAGENE OPPRETTES
1871 Stortinget vedtok en endring i brennevinsloven som ga anledning til å opprette såkalte samlag for salg og skjenking av brennevin. Samlagene
var resultat av et system der bevilling for salg og
skjenking av brennevin ble gitt til et spesielt opprettet selskap der overskuddet gikk til allmennyttige
formål. Det første brennevinssamlaget ble etablert i
Kristiansand.
1872 Brennevinssamlagene kunne også gis bevilling til omsetning av øl og vin.
1875 Salg av øl på landet ble gjort avhengig av
kommunal bevilling. Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) ble stiftet.
1876 Adgang til å etablere egne spesielle samlag
for omsetning av øl og vin.
1881 Stortinget vedtok en lov som gjorde det
mulig for byene å forlange innløst rettighetene for
skjenking av øl og vin som var gitt før loven av
1869, og som i prinsippet var gitt for livstid.

LØSGJENGERLOVEN BLE INNFØRT
1900 Lov om løsgjengeri, drukkenskap og betleri ble vedtatt. Trådte i kraft i 1907. Dette var en
lov som kom til å spille en viktig rolle i utviklingen av alkoholistomsorgen i de følgende 70 år.
Loven ga bestemmelser om straff for beruselse på
offentlig sted og for offentlig forstyrrelse i beruset tilstand. Loven innebar at det for mer «kronisk» løsgjengeri og personer som var «forfalt
til drukkenskap», kunne idømmes anbringelse i
tvangsarbeidshus eller kuranstalt. Loven innførte
også 18-års aldersgrense for salg og skjenking av
brennevin.
EN SAMLET ALKOHOLLOV
1904 Stortinget vedtok ny alkohollov. Mens bestemmelsene om de forskjellige alkoholdrikkene
tidligere hadde vært spredt i forskjellige lover, vedtok Stortinget en samlet alkohollov som skulle gjelde både i byene og på landet, både for øl, vin og
brennevin og for både partisalg, småsalg og skjenking. Ellers skulle samlagsordningen bestå, og som
før var det opp til kommunestyrene å avgjøre om
salg av øl og vin skulle være gjenstand for bevilling.

1882 Kommunestyrene ble gitt mulighet til å
iverksette en bevillingsordning for småsalg av øl og
vin i byene.

Forbundet Mot Rusgift ble stiftet under navnet
«Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund»

1894 Avholdsbevegelsen fikk gjennomslag for en
ny lov som sa at bevilling til omsetning av brennevin bare skulle skje gjennom samlag. Hvorvidt
det i en by skulle opprettes samlag skulle avgjøres
ved folkeavstemning, der også kvinner hadde stemmerett. Loven omfattet småsalg og skjenking, mens
partisalg over 250 liter var unntatt.

DET FØRSTE KURSTEDET BLE OPPRETTET
1909 Det første kursted for alkoholavhengige ble
opprettet av Blå Kors (Eina). Opprettelsen kan ses
som en reaksjon mot at det først og fremst var de
mest langtkomne og sosialt utslåtte alkoholavhengige som sto i fokus for den offentlige innsatsen. I
årene som fulgte ble det også opprettet kursteder i
regi av Lægeforeningen (Ørje 1910) og Hvite Baand (Jeløy for kvinner 1913).

Hvorvidt det i en by skulle opprettes samlag skulle avgjøres ved
folkeavstemning, der også kvinner
hadde stemmerett. Loven omfattet
småsalg og skjenking, mens partisalg over 250 liter var unntatt.

1910 Statistisk Sentralbyrå utga det første bindet
av alkoholstatstikken – Alkoholstatistikk i – en
oversikt over den beregnede tilgang på alkohol i
Norge fra 1814 fram til 1909. I årene som fulgte
fortsatte Statistisk Sentralbyrå å utgi ulike former
for alkoholstatstikk fram til 1983. Deretter har
SIFA/Rusmiddeldirektoratet, fra 2001 SIRUS og fra
2016 FHI utgitt slik alkoholstatistikk.
1915 Opstad tvangsarbeidshus for å ta imot alkoholavhengige som var dømt etter løsgjengerloven,
ble ferdigstilt.
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KRISEFORBUD MOT BRENNEVIN
1916 En alkoholkommisjon som var nedsatt i
1910, avga sin innstilling. Et flertall på seks avviste
avholdsbevegelsens ønske om totalforbud mot alkoholomsetning og gikk inn for fortsatt legal omsetning under sterk offentlig kontroll. Et mindretall
på to forsvarte avholdsbevegelsens tradisjonelle linje med en regulert omsetning, og et mål om å oppnå
totalavhold – i første omgang av brennevin – gjennom lokale folkeavstemninger.
Et mindretall på én – Johan Scharffenberg –
gikk inn for et landsomfattende totalforbud mot all
alkoholomsetning. Som del av kriselovene under 1.
verdenskrig ble det ved utgangen av 1916 forbud
mot omsetning av brennevin. Dette for å hindre at
viktige matvarer som korn og poteter ble brukt i
alkoholproduksjon.
1917 Forbud mot omsetning av vin over 15 volumprosent, og som kort tid etter ble senket til 12
volumprosent. Samtidig ble det forbud mot bokkøl,
bayerøl og pils.
1918 Ny lov om salg og skjenking av brennevin,
vin, fruktvin, øl og mjød. Loven slo fast at all import og omsetning av brennevin skulle foregå i regi
av samlagene og at samlagenes overskudd i sin helhet skulle tilfalle statskassen. Det vil si at de privatøkonomiske interessene nå var helt ute av brennevinssalget, men brennevinsproduksjonen kunne
fremdeles foregå i privat regi.
FOLKEAVSTEMNING VEDTOK
FORBUD MOT BRENNEVIN OG HETVIN
1919 Med utgangspunkt i de positive erfaringene fra alkoholforbudet under 1. verdenskrig, fikk
avholdsbevegelsen gjennomslag for at det skulle
avholdes folkeavstemning om hvorvidt det skulle
være tillatt med salg av brennevin og hetvin. Folkeavstemningen ga et klart flertall for et slikt forbud
(62 prosent for og 38 prosent mot).
Den vedtatte alkoholloven av 1918 ble dermed
satt ut av spill. Pils og bayerøl (mellomsterkt øl)
kom tilbake i salg fra mars 1919. Avholdsbevegelsen kan sies å være på sitt høydepunkt med et oppgitt medlemstall på 257 000 av en samlet befolkning på 2,6 mill.

å gi husville tak over hodet og kom etter hvert til å
bli en kvantitativt viktig del av alkoholistomsorgen.
1921 Stortinget vedtok en lov som gjorde at en
måtte ha statlig bevilling for å kunne tilvirke brennevin. Loven gjaldt også for de eksisterende brenneriene.
På grunn av brennevinsforbudet fikk loven først
senere sin viktigste betydning, selv om det også i
forbudstiden skjedde en viss legal produksjon av
brennevin til medisinsk og sprit til teknisk bruk.
Samme år ble det også vedtatt en lov som sa at innførsel og salg av alkoholdrikker skulle kunne legges
inn under staten eller et godkjent selskap.
Bakgrunnen var enighet mellom avholdsbevegelsen og forbudsmotstandere om at all import
av vin skulle skje gjennom et statlig monopol. De
såkalte vinlandene gikk imidlertid mot at salg av
vin skulle skje gjennom samlagsordningen, da de
fryktet at samlagene kunne bli nedlagt. Vinlandene
ønsket at staten skulle garantere for at det skulle
selges vin i Norge.
VINMONOPOLET OPPRETTES
1922 Vinmonopolet ble etablert. Vinmonopolet
fikk enerett på innførsel og partisalg av brennevin, vin, importert øl og innenlandsk øl over 4,75
volumprosent. Vinmonopolet ble også overlatt
detaljsalget etter bevilling fra kommunestyret dersom slik bevilling ikke ble gitt til et samlag. I løpet
av forbudstiden kjøpte Vinmonopolet opp de private brennevinsprodusentene.
1923 Forbudet mot hetvin ble opphevet og salget
lagt under Vinmonopolet.

1920 Bokkøl kom tilbake i salg. Staten overtar
Ørje kursted fra Lægeforeningen. Ordningen med
herberger vokste fram. Herbergene ble opprettet for
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NY FOLKEAVSTEMNING
FLERTALL FOR OPPHEVELSE AV FORBUDET
1926 Folkeavstemning om brennevinsforbudet
(56 prosent for oppheving, 44 prosent mot). Regjeringen oppnevnte et utvalg (Edruelighetskomitéen
av 1926) som skulle vurdere oppbyggingen av en
behandlingsorganisasjon for alkoholavhengige.
1927 Stortinget vedtok en ny alkohollov som formelt opphevet brennevinsforbudet. All innførsel av
alkohol ble underlagt Vinmonopolet. Vinmonopolet og samlagene var nå de eneste som hadde rett til
å kjøpe vin og sprit fra produsenter og importører.
Bevilling for salg av vin og brennevin til forbruker
kunne bare gis til Vinmonopolet eller samlagene.
Opprettelse eller nedleggelse av vinmonopolutsalg i en kommune kunne bare skje etter at det var
avholdt folkeavstemning i kommunen. Heving av
aldersgrense for salg og skjenking av brennevin ved
at salg eller skjenking av brennevin ikke må skje til
noen som «åpenbart er under 21 år».
1928 Edruelighetskomitéen av 1926 avga sin innstilling.
1932 Stortinget vedtok en endringslov til alkoholloven som tilsa at samlagenes virksomhet ikke
skulle fortsette etter 30. juni 1938. Innføring av al-
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dersgrense på 18 år for salg og skjenking av vin,
fruktvin og mjød. For salg og skjenking av øl ble
det først satt aldersgrense i 1956 (18 år).
Edruskapsloven, som hadde sitt grunnlag i innstillingen fra det regjeringsoppnevnte utvalget fra
1926, ble vedtatt. Ga bl. a. hjemmel for opprettelse
av kommunale edruskapsnemnder og anledning til
å legge inn pasienter på kursted under tvang. En av
edruskapsnemndenes oppgave var å ta seg av alkoholavhengige og treffe bestemmelse om anbringelse
i sykehus eller kursted.
ET STATLIG ORGAN FOR
FORVALTNING AV EDRUSKAPSLOVEN
1936 Statens edruelighetsråd ble opprettet som
forvaltningsorgan for edruskapsloven. Innføring av
promillegrense på 0,5 for kjøring av motorkjøretøy
1938 Samlagene opphører og Vinmonopolet fikk
enerett på salg av vin og brennevin.
1939 Edruskapsloven, vedtatt i 1932, trådte i
kraft. Loven innebar bestemmelser om oppnevning av kommunale edruskapsnemnder som bl.a.
hadde til oppgave å drive forebyggende arbeid for
å bedre edrueligheten. Loven hjemlet også muligheten til å foreta tvangsinnleggelse i kuranstalt i
inntil to år.
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INNSTRAMNINGER UNDER KRIGEN
1940 Vinmonopolutsalgene ble stengt da tyskerne
i april invaderte Norge. Utsalgene ble åpnet igjen i
juli samme år og det ble innført kvoteordninger som
med visse innstramninger varte til krigens slutt.
Stans i brygging og salg av bokkøl på grunn av
begrensninger i import av malt.

MER VEKT PÅ TILTAK
FOR ALKOHOLAVHENGIGE
1947 Det sosiale reguleringstillegget blir en del av
krisetilleggsavgiften på brennevin og sterkvin. Stortinget oppnevner en Alkoholistforsorgskomité.

1941 Stans i produksjon og salg av bayerøl og pils.
Det eneste ølet som var i handelen var såkalt lagerøl eller landsøl, som var datidens lettøl.

1949 Sterkt øl i form av eksportøl kom i handelen
innenlands. Stillingen som overlege for alkoholistforsorgen ble opprettet. Overlegen avgjorde søknader om innleggelse på statens kursteder og private
kursteder når søknaden kom gjennom edruskapsnemndene, utskrivinger og viktige saker angående
disiplinærforseelser. Dette var avgjørelser som tidligere ble foretatt av Sosialdepartementet. Overlegen
var samtidig styrer på Bjørnebekk kursted.

1942 NS-regimet innfører en krigstilleggsavgift på
vin og brennevin. Avgiften utgjorde først 30 prosent av salgsprisen, men ble i 1943 hevet til 40 prosent og fra 1945 til 50 prosent.
ALKOHOLOMSETNINGEN NORMALISERES
1946 Pilsnerøl og bayerøl kom igjen i salg. Rasjoneringen av vin- og brennevin opphørte. Krigstilleggsavgiften ble beholdt, men nå under navnet krisetilleggsavgift. I tillegg ble det innført et sosialt reguleringstillegg for brennevin og vin på 50 prosent av salgsprisen
før avgifter. For svakvin ble det sosiale reguleringstillegget opphevet i september dette år. Sosialdepartementet
blir gitt anledning til å utstede bevilling til skjenking av
vin og brennevin fra turist- og høyfjellshoteller.

1948 AA åpnet sin første poliklinikk (Oslo).

ALKOHOLAVGIFTENE ØKTE ENDA MER
1950 Krisetilleggsavgiften på brennevin og sterk
vin økte med 50 prosent. Dermed var avgiften på
brennevin og sterk vin tredoblet siden krigens slutt.
1951 Den første A-klinikk i regi av AA ble opprettet (Oslo). Tok sikte på medisinsk korttidsbehandling. Det kom etter hvert flere slike A-klinikker som
var mer orientert mot en medisinsk behandling av
alkoholavhengighet enn de tradisjonelle kurstedene. Aklinikkene ble lagt under Helsedirektoratet
og fikk en høyere status enn kurstedene og tilsynshjemmene som var underlagt Sosialdepartementet.
1953 Det første tilsynshjemmet ble opprettet (Kameratheimen Stavanger). Målet med tilsynshjem
var å gi hjelp på et tidligere stadium enn hva gjaldt
behandling i kursted. Klientene skulle helst være i
arbeid. Ble etter hvert brukt mest i ettervern etter
klinikk- /kuropphold.

Det kom etter hvert flere slike
A-klinikker som var mer orientert
mot en medisinsk behandling av
alkoholavhengighet enn de tradisjonelle kurstedene. Aklinikkene ble
lagt under Helsedirektoratet og fikk
en høyere status enn kurstedene og
tilsynshjemmene som var underlagt
Sosialdepartementet.
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DEN FØRSTE NORSKE INTERVJUUNDERSØKELSEN OM ALKOHOLPOLITIKK
1956 Det ble gitt adgang til å holde bindende folkeavstemning om salg og skjenking av øl og vin,
folkeavstemning var imidlertid ikke et vilkår for
kommunal bevilling. Innføring av 18 års grense for
salg og skjenking av øl. Før denne tid var det ingen
slik nedre grense. Statistisk Sentralbyrå og Norsk
Gallupinstitutt gjennomførte den første norske intervjuundersøkelsen om bruk av alkohol og holdninger til alkoholpolitikken.
1959 En utvalgsinnstilling om den videre utbyggingen av alkoholistforsorgen understreket betydningen av slik virksomhet drevet av ideelle organisasjoner, men at dette ikke fritok staten for et
overordnet ansvar (St. meld. 59 for 1959 Om den
videre utbygging av alkoholistforsorgen).
ET NORSK ALKOHOLFORSKINGSINSTITUTT OPPRETTES
1960 Statens institutt for alkoholforskning – SIFA
– ble etablert.
1963 Arbeidslivets Komite mot Alkoholisme og
Narkomani, AKAN, ble etablert. Det ble nedsatt
en rusdrikklovkomité som skulle foreslå endringer
i alkoholloven.
1967 Ot.prp. nr 38 (1966-67) Om lov om
endringer i lov av 5. april 1927 om innførsel og
omsetning av brennevin, vin, fruktvin, øl og mjød.
Det ble gitt adgang til å åpne vinmonopolutsalg i
alle landets kommuner, ikke bare i bykommuner
med mer enn 4000 innbyggere slik det ble fastslått
i 1918. Reglene for folkeavstemning for salg/skjenking av øl, vin og brennevin ble likestilt slik at det
ikke lenger var en betingelse for å få kommunal
bevilling at det på forhånd var avholdt bindende
folkeavstemning for salg/skjenking av brennevin.
Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning
ble opprettet.

Direktoratet hadde til oppgave
å skape enhet i offentlig edruskapsarbeid, fremme opplysning og undervisning om alkoholproblemer og
være rådgiver for offentlige organer
i alkoholspørsmål.
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Bevillingsnemndas oppgave var å avgjøre hvorvidt
det i en kommune kunne opprettes brennevinsutsalg (vinmonopolutsalg). Nemnda hadde ikke selv
bevillingsmyndighet, men fungerte som silingsinstans før kommunestyret behandlet bevillingssøknaden.
1969 Statens edruskapsdirektorat avløste Statens
edruelighetsråd. Direktoratet hadde til oppgave å
skape enhet i offentlig edruskapsarbeid, fremme
opplysning og undervisning om alkoholproblemer
og være rådgiver for offentlige organer i alkoholspørsmål.
TVANGSARBEID ETTER
LØSGJENGERLOVEN BLE AVSKAFFET
1970 Stortinget vedtok vesentlige endringer i løsgjengerloven ved at §§ 16 og 18 ble opphevet. Dermed opphørte muligheten for tvangsanbringelse i
det som ble kalt arbeidshus og det var ikke lenger
forbudt å være beruset på offentlig sted. Gjennom
endringene i løsgjengerloven ble ansvaret for såkalte løsgjengere overført fra Justisdepartementet til
Sosialdepartementet. Det ble oppnevnt et «rådgivende aksjonsutvalg» (Birkelundutvalget – alkoholistomsorgsutvalget) som skulle utrede tiltak som
burde settes i verk etter endringene i løsgjengerloven. For å møte den aktuelle gruppens behov for
ulike former for omsorgstiltak ble det etter hvert
opprettet avrusningsstasjoner og vernehjem. Landets første avrusningsstasjon ble opprettet i Oslo i
1970. Vernehjemmene var et tilbud til eldre hjemløse alkoholavhengige.
1971 Ot. prp. nr. 60 (1971–72) Om lov om
endringer i lov av 5. april 1927 om innførsel og
omsetning av brennevin, vin, fruktvin, øl og mjød.
Ble vedtatt at det kunne skjenkes brennevin i kommuner uten vinmonopolutsalg. Statens økende
engasjement i alkoholistomsorgen fikk sin start.
Stillingen som overlege for alkoholistomsorgen ble
overført fra Bjørnebekk kursted til Statens edruskapsdirektorat.
1972 Alkoholistomsorgsutvalgets hovedutredning
ble lagt fram. Utvalget tok til orde for at det burde være en A-klinikk i de største byene og at en
etablerte poliklinikker i de 20 største byene/tettstedene. I tillegg til etablering av vernehjem og avrusningsstasjoner, ble det foreslått en utbygging av
hybelhus og vernede boliger.
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HØYE ALKOHOLPRISER – ETT GRUNNPRINSIPP – REKLAMEFORBUD INNFØRES
1973 Stortingsmelding nr 88 (1972–73) Om alkoholproblemet og tiltak for å fremja edruskapen –
slår fast at høye priser på alkohol er og skal være
et av grunnprinsippene i norsk alkoholpolitikk.
Utvidelse av salgs- og skjenketider for brennevin
utover kvelden. Det ble tillatt å skjenke brennevin
på lørdager, 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.
Aldersgrensen for å kjøpe brennevin ble senket fra
21 til 20 år.
Kommunene ble gitt adgang til å holde folkeavstemning om skjenking av brennevin. Stortinget
vedtok at det skal settes i verk et reklameforbud for
alkohol.
Norges Studerende Ungdoms Avholdsforbund
skiftet navn til Forbundet Mot Rusgift.
1975 St. meld. nr. 17 (1975-76) Om alkoholistomsorgen – la opp til en integrering og utbygging
av hjelpetilbudet utenfor institusjon. Samtidig ble
det lagt opp til en regionalisering av institusjonstilbudet slik at hvert fylke ble ansvarlig for å dekke
sitt behov for institusjonsbehandling.
Det ble også lagt opp til en satsing på poliklinikker, avrusningsstasjoner og andre former for
korttidsbehandling som ikke fjerner pasientene for
mye fra bo- og arbeidsmiljø. Reklameforbudet for
alkoholholdig drikk trådte i kraft.
1977 I Stortingsmelding nr. 58 (1977-78) Om alkoholavgiftene – ble det foreslått en viss omlegging
av avgiftene slik at man i større grad lar disse følge alkoholinnholdet i de respektive alkoholdrikker
framfor å favorisere de alkoholsvake drikkene.
MER VEKT PÅ ALKOHOLFRIE MILJØTILTAK
1979 St. meld. nr. 24 (1979-80) Om tiltak for å
fremme alkoholfrie miljøer. Gikk blant annet inn
for en ordning med driftstøtte til igangsetting av
alkoholfrie etablissementer/arrangementer og innskjerping av serveringsstedenes plikt til å føre alkoholfrie drikker.
Et utvalg av statssekretærer (Nyhusutvalget) la
fram en plan for økt innsats mot alkoholproblemet
(Vedlegg til St.meld.nr 24 (1980-81)). Statssekretærutvalget foreslo blant annet å redusere alkoholinnholdet i øl i skatteklasse 2 fra 4,75 til 3,5
volumprosent, forbud mot øl i skatteklasse 3 og å
innføre en heving av aldersgrensen ved omsetning
av øl og vin fra 18 til 20 år.

Kommunene ble gitt adgang
til å holde folkeavstemning om
skjenking av brennevin. Stortinget
vedtok at det skal settes i verk et
reklame-forbud for alkohol.
1980 St. meld. nr. 24 (1980-81) Om alkoholpolitikken - har sitt grunnlag dels i statssekretærutvalgets innstilling fra 1979, dels i en rapport fra WHO
som henstilte medlemslandene å sette inn sterkere
virkemidler for å bekjempe alkoholproblemene.
Det trekkes fram i meldingen at alkoholforskning
i den senere tid empirisk har kunnet påvise at det
på en rekke områder er en sammenheng mellom det
samlede alkoholforbruk i en befolkning og omfanget av alkoholskader (totalkonsummodellen). Det
kanskje mest kontroversielle forslaget fra statssekretærutvalget om å redusere alkoholinnholdet i øl
i skatteklasse 2, ble ikke tatt til følge.
Det samme gjaldt utvalgets forslag om hevet
aldergrense ved omsetning av øl og vin. Departementet sa seg imidlertid enig i utvalgets forslag om
forbud av øl i klasse 3. Dette fikk imidlertid ikke
tilslutning i Stortinget.
PRØVEORDNING MED
LØRDAGSLUKKING PÅ POLET
1984 Prøveordning i ett år med lørdagslukning på
Vinmonopolets utsalg.
1985 Prøveordningen med lørdagslukning på Vinmonopolet oppheves. Fylkeskommunene fikk et utvidet ansvar for alkoholistinstitusjonene (Ot. prp.
nr 42 (1982-83) Om lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjonene m.v.). Bakgrunnen
var uoversiktlige og kompliserte ansvarsforhold og
finansieringsordninger.
Ut fra at synet på rusgiftskader og rusgiftavhengighet hadde endret seg fra en helsefaglig til en mer
sosialfaglig forståelse, ble det vedtatt at spesialinstitusjonene for personer med alkoholproblemer
skulle defineres som sosialinstitusjoner og at man
i prinsippet bare sondret mellom behandlings- og
rehabiliteringsinstitusjoner på den ene siden og omsorgsinstitusjoner på den andre. Ble satt i gang et
femårig prøvefylkeprosjekt i Nordland og Østfold
med mål om å bygge ut funksjonelle hjelpetiltak for
rusgiftavhengige i et samarbeid mellom fylkeskommune og kommune.
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FOLKEHELSETENKNING
INNFØRES I ALKOHOLPOLITIKKEN
1987 St. meld. nr. 17 (1987-88). Alkohol og folkehelse. Har som utgangspunkt at forskning har
gitt nye erkjennelser og mer viten om alkoholens
skadevirkninger. Det blir framhevet at det særlig er
forskning om skader som resultat av mer tilfeldig
alkoholbruk som gir bakgrunn for ny vurdering av
alkoholpolitiske tiltak. Det understrekes at det har
skjedd en forskyvning i vektleggingen av årsakene til alkoholens skadevirkninger. Det påpekes at
mens en tidligere la hovedvekt på kjennetegn ved
brukeren, blir det nå lagt hovedvekt på forholdet
mellom totalforbruk, antall storforbrukere, drikkemønsteret og skaderisiko (totalkonsummodellen).
En reduksjon av totalforbruket med 25 prosent
innen år 2000 i overensstemmelse med WHOs anbefaling, settes opp som det viktigste mål for alkoholpolitikken. Antall vinmonopolutsalg begrenses
til 110 i kommende to-årsperiode, mens Vinmonopolet utarbeider en landsplan for den framtidige
utvikling av salgsnettet med mål om sikre en større
likhet i tilgjengelighet uten at det totale antall vinmonopolutsalg endres vesentlig. Økt vektlegging av
polikliniske behandlingstilbud framfor behandling
i institusjon for personer med alkoholproblemer.
Ble blant annet motivert for bedre å nå en videre
målgruppe enn de mest langtkomne og synlige problemdrikkerne.

lutsalg og fordelingen av disse. Bevillingsordningen
ved skjenking av brennevin ble endret slik at bevilling til skjenking av brennevin heretter skulle kunne
gis til person over 20 år i likhet med det som gjaldt
øl og vin.
Tidligere var bevilling gitt til Vinmonopolet,
som utøvet bevillingen ved en ansatt skjenkebestyrer. Kommunene ble gitt adgang til å opprette
egne ølutsalg. Avgiftene på salgs- og skjenkebevillinger skal tilfalle kommunene i stedet for Edruskapsfondet som avvikles. Skjenking av brennevin
etter kommunale bevillinger kan skje fra kl 13.00
– 24.00, mens skjenking av øl og vin følger skjenkestedets åpningstid, fastsatt med hjemmel i alkoholloven. Kommunen ble imidlertid gitt anledning til
å vedta innskrenkninger innenfor de gitte rammer.
1990 Ikke lenger tillatt med selvbetjeningssalg av
sterkt øl (01.07).

RUSMIDDELDIREKTORATET
BLE OPPRETTET
1988 Rusmiddeldirektoratet ble etablert og avløste det tidligere Statens Edruskapsdirektorat.

NY MELDING OM TILTAK
FOR RUSGIFTAVHENGIGE
1992 St. meld. nr. 69 (1991-92) Tiltak for rusmiddelmisbrukere. Viser til den vedtatte sosialtjenesteloven og fastslår at særomsorgen for rusgiftavhengige dermed er avviklet og grunnlaget lagt for
å utvikle et differensiert og helhetlig tiltaksapparat
på fylkeskommunalt, kommunalt og lokalsamfunnsnivå. Det framheves at behandlingen av alle
typer rusgiftavhengighet bør ses i sammenheng.
Hjelpe- og behandlingstiltakene bør differensieres
etter oppgaver og behov som i hovedsak knytter seg
til alder, forholdet til arbeidsliv, familie og sosialt
nettverk.

1989 Ot. prp. nr. 31 (1988-89) Om lov om omsetning av alkoholholdig drikk, medførte en rekke
endringer i alkoholloven: Aldersgrense for salg og
skjenking av brennevin: 20 år Aldersgrense for salg
og skjenking av øl og vin: 18 år Unntak aldersgrense for skjenking: servitør med fagbrev. Adgangen
til å holde bindende folkeavstemning for salg/skjenking av alkoholholdige drikkevarer ble avskaffet.
Åpningstiden for Vinmonopolets butikker ble utvidet til 08.30 -18.00 på hverdager, 08.30 -13.00 dag
før helligdag.
Ordningen med landsplan for A/S Vinmonopolet gjorde ordningen med statlig bevillingsnemnd
for brennevinsomsetning overflødig og ble derfor
avviklet. Sosial- og helsedepartementet ble gitt anledning til å fastsette et tak på antall vinmonopo-

1993 Sterkt øl ble bare tillatt solgt gjennom Vinmonopolet (01.03). Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) trer i kraft og erstatter lov om
sosial omsorg, lov om edruskapsvern og lov om
fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner (Ot.prp. nr. 29 (1990-91) Om lov om sosiale
tjenester m.v.). Fylkeskommunen får dermed et
samlet generelt ansvar for behandlingsenheter for
rusgiftavhengige.
Behandling i døgninstitusjon finansieres gjennom en delt betaling mellom kommune og fylkeskommune. Kommunen får ansvar for sosiale
tjenester, herunder omsorgsbaserte boliger med
heldøgns omsorgstjenester. Kapittel 6 omhandler
særlige tiltak for rusgiftavhengige. § 6-2 gir anledning til tilbakeholdelse i institusjon uten eget sam-
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tykke i inntil tre måneder. Sak om tilbakeholdelse
uten eget samtykke skal fremmes av sosialtjenesten
i kommunen for Fylkesnemnda for barnevern og
sosiale saker.
Grunnlag for å fremme sak om tilbakeholdelse: «dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved et omfattende og vedvarende
misbruk, og dersom hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er
tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten
eget samtykke kan tas inn i institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes
tilbake i opptil tre måneder». § 6-3 gir anledning
til tilbakeholdelse i institusjon på grunnlag av eget
samtykke i inntil tre uker. De første (av til sammen
syv) regionale kompetansesentrene på rusgiftfeltet
blir etablert.
1994 EØS-avtalen trer i kraft. Etter vedtak i Stortinget ble det utarbeidet en landsplan for utvikling
av Vinmonopolets salgsnett. Målet var «å sikre en
større likhet i tilgjengelighet uten at det totale antallet på salgssteder ble vesentlig endret». Landsplanen ble utarbeidet av ansvarlig departement og
ga ramme for antall utsalg Vinmonopolet kunne
etablere. Den første landsplanen gjaldt perioden
1994-97 der Sosial- og helsedepartementet satte et
tak på 114 utsalg. Regjeringen oppnevnte et alkoholpolitisk utvalg som skulle vurdere innholdet i
norsk alkoholpolitikk.

alkoholpolitikk og understreker nødvendigheten av
innsats på særlig tre felt: 1. internasjonalt samarbeid, 2. opplysning, informasjon og forskning, 3.
punktavholdstrategien. Utvalget foreslo at Vinmonopolet skulle gis adgang til å opprette såkalte utleveringssteder for kommuner som ønsker det, og
at det ikke lenger skal være noen grense for antall
vinmonopolbutikker.
Det ble videre sagt at den igangsatte moderniseringen i detaljmonopolets virksomhet burde fortsette, at kommunene burde utarbeide kommunale
planer for alkoholpolitikken. Det framkommer
ellers at det var uenighet i utvalget om virkemidler som f. eks. åpnings- og skjenketider, promillegrenser ved bilkjøring og hvorvidt Vinmonopolets
eneretter til detaljsalg av brennevin, vin og sterkøl
skulle opprettholdes.
1996 Som resultat av at import- og engrosmonopolet til A/S Vinmonopolet var i strid med EFTAreglene, ble det etablert et eget statlig selskap, Arcus
AS, som overtok import og engrosmonopolet, mens
A/S Vinmonopolet fortsatte som deltaljmonopol.
1996 Sosialtjenesteloven § 6-2a, om tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke av gravide inntil
barnet er født, trer i kraft.

VINMONOPOLET OG EØS
1995 Ot. prp nr 51 (1994-95) Om lov om
endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for
engrossalg av alkoholholdig drikk m.m. lov 23.
juni 1995 nr 42). St prp nr 49 (1995-95) Om deling
av A/S Vinmonopolet. Bakgrunnen for at de to proposisjonene ble fremmet før det alkoholpolitiske
utvalget hadde avgitt sin innstilling, var at EFTAs
overvåkingsorgan ESA hadde uttalt seg negativt
om mulighetene for at det norske alkoholmonopolet kunne bestå innenfor EØS-samarbeidet, og fordi Sverige, Finland og Island hadde vedtatt å oppgi
sine import- og engrosmonopol for alkoholdrikker.
Privatiseringen av importen og engrosomsetningen
av vin og brennevin og delingen av A/S Vinmonopolet ble så vedtatt ved Stortingets behandling av
de to proposisjonene i juni 1995.
NOU 1995:24 Alkoholpolitikken i endring? Innstilling fra det alkoholpolitiske utvalget oppnevnt i
1994. I innstillingen peker utvalget på konsekvensene den internasjonale utviklingen har for norsk
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LIBERALISERING AV
ALKOHOLLOVGIVNINGEN
1997 Det blir fastslått at ordningen med A/S
Vinmonopolet som detaljmonopol ikke strir mot
EØS-avtalen. Stortinget vedtar endringer i alkoholloven (Ot prp nr 7 (1996-97) Om lov om endringer
i alkoholloven, deriblant: Innføring av normal- og
maksimaltider for salg og skjenking av alkohol:
Normalsalgstid for salg av øl: til kl 18.00 på hverdager og kl 15.00 på lørdager.
Maksimaltid for salg av øl: til kl 20.00 på hverdager og kl 18.00 på lørdager. Normal skjenketid
for øl og vin: fra kl 08.00 til kl 01.00 Maksimal
skjenketid for øl og vin: fra kl 06.00 til kl 03.00
Normal skjenketid for brennevin: fra kl 13.00 til
kl 24.00 Maksimal skjenketid for brennevin: fra kl
13.00 til kl 03.00
Oppheving av forbudet mot skjenking av brennevin på søn- og helligdager. Den øvre ramme for
salgstid for Vinmonopolet utvidet til kl 18.00 på
hverdager og kl 15.00 på lørdager. Kommunene
pålegges å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Landsplanen for A/S Vinmonopolet for 199497 utvidet til to nye utsalg i 1997 og til også å omfatte 1998 med åtte nye utsalg.
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HANDLINGSPLANER FOR
REDUSERT BRUK AV RUSGIFTER
1998 Regjeringen legger fram Handlingsplan for
redusert bruk av rusmiddel (St prp nr 58 (199798) Handlingsplan for redusert bruk av rusmiddel
(1998-2000)). Det sies at selv om narkotika- og alkoholpolitikken har noe ulike mål ettersom alkohol
er en lovlig vare, mens bruk av narkotika er illegalt,
er det likevel behov for å se rusgiftpolitiske tiltak i
sammenheng.
Ut fra dette omfatter brorparten av de 20 tiltakene i planen begge grupper av rusgifter. Eksempler
på tiltak: oppnevning av et rusgiftpolitisk råd, økt
samarbeid med foreldre, økt innsats i skolen, støtte
til frivillige organisasjoner osv. For alkoholpolitikken blir målet om å avgrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som kan følge bruk og
avhengighet, understreket. Av tiltak som spesifikt
gjelder alkohol kan nevnes: innsats mot smugling
og hjemmebrenning, evaluering av kommunenes
forvaltning av alkoholloven og utvidet informasjonsinnsats fra A/S Vinmonopolet. Sosial- og helsedepartementet vedtar at det som del av landsplan
for A/S Vinmonopolet kan opprettes 40 nye vinmonopolutsalg i perioden 1999-2002.
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1999 Forsøksordning med selvbetjente vinmonopolutsalg i seks kommuner. En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepartementet la fram tre rapporter om hjelpe- og behandlingstilbudet til rusgiftavhengige (de såkalte
Nesvåg-rapportene).
2000 Promillegrensen for førere av motorkjøretøy
ble satt ned fra 0,5 til 0,2.
NYTT RUSGIFTFORSKNINGSINSTITUTT OPPRETTES
2001 Sosial- og helsedepartementet vedtar at det
som tillegg til landsplan for A/S Vinmonopolet for
1999-2002, kan etableres 20 nye vinmonopolutsalg
i distriktene. Påbudet om disksalg i A/S Vinmonopolets utsalg oppheves. Det vil si at Vinmonopolet
ble stilt fritt til å etablere selvbetjente utsalg. Hensynet til monopolordningens legitimitet i befolkningen ble tillagt avgjørende vekt.
Forbudet mot alkoholholdig drikk som gevinst
eller premie i privat sammenheng ble opphevet.
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
etableres ved en sammenslåing av Statens institutt
for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet.
Rusmiddeldirektoratet beholder forvaltningsoppgaver under alkoholloven, ansvar for oppfølging av frivillige organisasjoner på rusgiftfeltet
og ansvar for informasjon om rusgiftspørsmål.
RUSBRUS INN I
DAGLIGVAREFORRETNINGENE
2002 Omsetning av «rusbrus» (fruktdrikk opp til
4,75 volumprosent alkohol) ble etter avgjørelse i
EFTA-domstolen, gitt samme vilkår som øl med tilsvarende alkoholinnhold. Det vil si at det ble tillatt
å selge «rusbrus» i dagligvarebutikker.
RUStelefonen, en bekymringstelefon der ungdom, pårørende og andre kan få råd og hjelp i risikosituasjoner, blir opprettet.
Sosial- og helsedirektoratet opprettes. Rusmiddeldirektoratets gjenværende oppgaver (forvaltning
av og tilsyn med alkoholloven, informasjon om rusgiftspørsmål, holdningsdannende tiltak, oppfølging
av rusgiftpolitiske organisasjoner, etc.) overtas av
det nyopprettede direktoratet. Omkring 20 personer dør som følge av at et parti smuglersprit inneholdt metanol.

2003 Regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003-2005. Det sies innledningsvis at
Regjeringens visjon for rusgiftpolitikken er frihet
fra rusgiftproblemer og at hovedmålet er en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene
av rusgiftbruk. De strategiske mål for alkoholpolitikken som nevnes er: redusere totalforbruket av
alkohol, endre skadelige drikkemønstre, redusere
ulovlig omsetning av alkohol, heve debutalder, øke
oppslutning om alkoholfrie soner.
I tråd med at handlingsplanen omfatter rusgiftproblemer generelt, er innsatsområdene rettet mot
så vel alkohol som narkotika; økt kontroll og beskyttelse, utvikle målrettede og samordnende forebyggende tiltak på kommunalt nivå, utvikle det
forebyggende samarbeidet på nordisk, europeisk
og globalt nivå, tidlig intervensjon for rusgiftproblemer, og bedre behandlings-, omsorgs- og skadereduserende tilbud.
A/S Vinmonopolet gis adgang til å etablere 10
nye utsalg (6 ordinære utsalg og 4 testutsalg med
begrenset utvalg for å bedre tilgjengeligheten i
utkantstrøk). NOU 2003:4 Forskning på rusmiddelfeltet. Utredning fra en kommisjon nedsatt av
Sosial- og helsedepartementet for å oppsummere
kunnskapen på rusgiftfeltet. Utredningen gir en
oversikt over internasjonal og nasjonal forskning
om effekter av forebyggende, behandlende og skadereduserende tiltak på rusgiftfeltet.
SPESIALISTHELSETJENESTEN
OVERTAR AVHENGIGHETSBEHANDLING
2004 Den såkalte Rusreformen trer i kraft. Reformen innebar at behandling for rusgiftavhengighet
blir en del av den statlige spesialisthelsetjenesten.
Stortingets behandling hadde sitt utgangspunkt
i to odelstingsproposisjoner (Ot. prp. nr 3 (20022003) Om lov om endringer i lov 13. desember
1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. og i enkelte
andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere) og Ot. prp. nr 54 (2002-2003) Om lov om
endringer i lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale
tjenester m.v. (Rusreform II og rett til individuell
plan).
I den første proposisjonen foreslo Regjeringen
overføring av sektoransvar fra fylkeskommune til
stat for behandlingsenheter for rusgiftavhengige
som ble vurdert til å yte spesialiserte helsetjenester
(Rusrefom I). I den andre proposisjonen foreslo Regjeringen at fylkeskommunens ansvar for behand-
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lingsenheter som ble vurdert til å tilby spesialiserte
sosiale tjenester og omsorg for rusgiftavhengige,
skulle overføres til kommunene (Rusrefom II).
Stortinget ga sin tilslutning til Rusrefom I (jf.
Innst. O. nr 51 (2002-2003), men gikk imot Regjeringens forslag til Rusrefom II (jf. Innst. O. nr.
4 (2003-2004), og vedtok å overføre hele det fylkeskommunale ansvaret for behandlingsenheter for
rusgiftavhengige til staten ved de regionale helseforetakene.

Innføring av promillegrense på 0,8 for førere av fritidsbåter. Regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008. Visjon og hovedmål er
de samme som for handlingsplan 2003-2005. Som
nye strategiske mål for alkoholpolitikken: redusere
ulovlig omsetning av alkohol og redusere skadene for
tredjepart, særlig barn av rusgiftavhengige. De prioriterte områdene som nevnes er: forebygging og tidlig
intervensjon, helhetlig rehabilitering og behandling,
forskning samt nordisk og internasjonalt samarbeid.

2005 Flere endringer i alkoholloven (Ot.prp. nr
86 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 2. juni
1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
m.v. og enkelte andre lover). Kommunene gis større
frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid.
Fruktdrikk som er tilsatt brennevin blir definert
som brennevin og ilegges brennevinsavgift. Det
førte til en betydelig prisøkning på «rusbrus”. Som
følge av domsavsigelse i ESA/EØS-domstolen ble
regelverket for salg av og skjenking av alkohol endret til å gjelde alkoholstyrke og ikke alkoholtype.
Bevillingssystemet for import og engrossalg av
alkohol avvikles og erstattes av en registreringsplikt
i regi av Toll- og avgiftsdirektoratet. Ordningen
med landsplan for Vinmonopolet avvikles. Bestemmelsen om at ansvarlig departement kan fastsette
høyeste antall vinmonopolutsalg, ble imidlertid
opprettholdt. Det åpnes for avgiftsfritt salg av alkoholholdig drikk ved ankomst fra utlandet til norske
flyplasser.

2006 Taxfree-kvoten økes til 1 liter brennevin og
1,5 liter vin, alternativt 3 liter vin.

Ordningen med landsplan for
Vinmonopolet avvikles. Bestemmelsen om at ansvarlig departement
kan fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg, ble imidlertid opprettholdt. Det åpnes for avgiftsfritt
salg av alkoholholdig drikk ved
ankomst fra utlandet til norske
flyplasser.

2007 A/S Vinmonopolet vedtar å prøve ut en ordning med filialutsalg med begrenset vareutvalg.
OPPTRAPPINGSPLAN FOR RUSGIFTFELTET
2008 Opptrappingsplan for rusfeltet 2008-2010.
Planen ble senere utvidet til å gjelde ut 2012. Det
heter her at: «Regjeringens politikk på rusmiddelfeltet har som overordnete mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for
enkeltpersoner og for samfunnet». Det overordnede målet deles opp i fem hovedmål: Tydelig folkehelseperspektiv, bedre kvalitet og økt kompetanse,
mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering,
forpliktende samhandling, økt brukerinnflytelse og
bedre ivaretakelse av barn og pårørende. Under disse målene er det til sammen satt opp 147 konkrete
og til dels omfattende tiltak.
Reduksjon av totalforbruket av alkohol inngår
som del av planens folkehelseperspektiv og virkemidlene som nevnes i den forbindelse er: styrke
oppslutningen om alkoholpolitikken, føre en restriktiv alkoholpolitikk, videreutvikle A/S Vinmonopolet, effektivisere kontrollen med utøving av
skjenkebevillinger, styrke kontrollen med salgs- og
skjenkebevillinger, styrke oppslutningen om alkoholfrie soner og målrette politiets innsats for å hindre smugling og illegal distribusjon og omsetning
av alkohol. Sosial- og helsedirektoratet skifter navn
til Helsedirektoratet.
2009 Alkoholloven gir adgang til at privatpersoner kan importere alkoholholdig drikk til personlig
bruk. Det siste kommunale ølmonopolet ble avviklet (fremdeles syv ølmonopol i privat regi).
2011 De siste vinmonopolutsalgene med disksalg
blir ombygget til selvbetjente butikker.
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MOT PASSIV DRIKKING
2012 Meld. St.30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol – narkotika – doping.
Fem områder som særlig vektlegges: 1) forebygging
og tidlig innsats, 2) samhandling – tjenester som
jobber sammen, 3) økt kompetanse og bedre kvalitet, 4) hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall, 5) innsats for pårørende og mot passiv
drikking.
2014 Stortinget vedtar at tax-free kvoten for tobakk kan byttes ut med 1,5 liter vin, øl eller «rusbrus». Stortinget vedtar at Vinmonopolets utsalg
kan holde åpent på påske-, pinse- og nyttårsaften
samt på valgdager.
2015 Prop. 58 L (2014-2015) Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av salgs- og
skjenkebevilling. Alkoholloven §1-8). Vinmonopolets utsalg gis adgang til å ha åpnet på pinse-,
påskeaften og valgdager. Endring i alkoholforskriftens bestemmelser om alkoholreklame.
Det åpnes for at produsenter og grossister kan
gi informasjon, herunder bilder, om produktene på
sine hjemmesider, samt på arrangementer som mes-

ser, omvisninger og kurs. Det åpnes også for produktbilder i Vinmonopolets nettbutikk. Prop.15
S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
(2016-2020). Planen er i hovedsak innrettet mot
personer som er i ferd med å utvikle, eller allerede
har et rusgiftproblem.
2016 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet. Endring i
alkoholloven med virkning fra 1. juli som gjør det
mulig for produsenter å selge egenproduserte produkter over 4.7 volumprosent alkohol direkte fra
eget utsalgssted. Ordning gjelder bare produkter
som ikke er omfattet av EØS-avtalen, som f. eks.
eplesider og fruktvin. Ordningen omfatter derfor
ikke øl, brennevin og vin laget av druer som kun
kan selges fra Vinmonopolets utsalg.
De som ønsker å selge produkter etter den nye
ordningen må søke kommunen om bevilling.
Teksten er i hovedsak hentet fra FHIs publikasjon:
Skretting, A., Bye, E.K., Vedøy,T.F, Lund, K.E. (2017).
Rusmidler i Norge 2016. Oslo: Folkehelseinstituttet 2017
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rusmidler_i_norge_2016.pdf
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Flere får brystkreft
– Si gjerne at du tar deg et glass vin for kosens skyld, men ikke at det er bra for
helsa. For det er ikke sant at alkohol er sunt, sier Kristina Kjærheim, overlege
ved Kreftregisteret og nestleder av forskningsavdelingen. Hun har forsket på
sammenhengen mellom alkoholkonsum og brystkreft.

AV EVA ALNES HOLTE

V

i har tatt en prat med Kjærheim på kontoret
hennes i Kreftregisteret i Oslo. Der får vi vite
at brystkreft fremdeles er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge og at den er økende. I fjor
registrerte Kreftregisteret 3402 nye brystkrefttilfeller. 3371 av tilfellene var hos kvinner, 31 hos menn.
Ved utgangen av året levde 45 725 mennesker med
eller de hadde hatt brystkreft.
HORMONRELATERT SYKDOM
Kjærheim forteller at brystkreft er en hormonrelatert sykdom: - Vi kjenner en lang rekke risikofaktorer for brystkreft, men det som er felles for
mange av dem, er at de er ikke så enkle å påvirke.
Tidlig menstruasjon, sene og få eller ingen barnefødsler samt sen overgangsalder er faktorer som
påvirker østrogennivået og brystkreftrisikoen.
Fedme og stillesittende liv er andre. Arveligheten
betyr ikke så mye – under ti prosent av pasientene
med brystkreft har en medfødt genetisk mutasjon,
sier hun.
Alkoholinntaket er imidlertid noe man kan påvirke selv: – Alkohol øker nivået av østrogener og
andre hormoner, og har også andre effekter som
gjør at risikoen for brystkreft går opp.
VIN, SPRIT, ØL
Drikker du ett glass vin hver kveld uka lang, øker
brystkreftrisikoen med ti prosent. Dobler du antall
glass, øker risikoen med ytterligere 10 prosent. Og
det er det samme hva slags alkohol du har i glassene, det utgjør heller ingen risikoforskjell om du
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”sparer” alle enhetene til lørdagskvelden. Det er
antall enheter enten du drikker det ene eller det andre som teller: – Om det er vin, øl eller sprit er helt
uvesentlig, sier Kjærheim.
Tallene viser at en stadig større andel av kvinner
drikker alkohol, og at det er en økning i konsumet spesielt blant eldre kvinner: - Alkohol blir en
stadig viktigere årsak til brystkreft i befolkningen,
sier hun.
FARLIG KOS
Ukeblader og tabloidpresse formidler et inntrykk
av at ett glass om dagen bare er av det gode. ”Alle”
skal kose seg med et glass vin når de er på ferie, i
helger eller på verandaen om sommeren. – Det er
liksom det som er normen og det normale. Alkohol
er så knyttet til kos og hygge og trivsel, det er blitt
en del både av det sosiale livet og det sosiale limet.
Og i dag har vi råd til å nyte en drink eller et glass
vin hver dag om vi vil.
Kvinner har i dag ”lov” til å drikke, det er sosialt akseptert. – I moderate mengder vel og merke.
Større alkoholkonsum er et veldig følsomt tema,
spesielt for kvinner. Det er forbundet med mye
skam å være avhengig av alkohol. – Vi vet i dag at
alkohol øker risikoen for brystkreft. Likevel er ikke
dette noe folk vil snakke om, eller ta innover seg,
registrerer Kjærheim. – Det er blitt ”fint” å kunne
ta seg et glass eller to og så stoppe der – det vitner
om kontroll og at man kan styre inntaket, omtrent
som det å være slank også i vår tid er blitt et bilde
på kontroll og selvbeherskelse.
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Vi vet i dag at alkohol øker risikoen for brystkreft. Likevel er ikke
dette noe folk vil ta innover seg eller
snakke om.
Bildetekst: Kristina Kjærheim er overlege ved Kreftregisteret og nestleder av forskningsavdelingen.
(Foto: Kreftregisteret)

KJÆRHEIMS KJEPPHEST
– Vi ser at kvinner som tar lang utdanning er mer
sårbare fordi de blir mamma senere i livet og får
færre barn enn de som har kortvarig utdanning,
sier Kristina Kjærheim. Og nå er vi inne på en av
hennes kjepphester, får vi vite: - Utdanningsmyndighetene og Statens Lånekasse bør legge forholdene til rette for at kvinner kan få barn i utdanningsløpet uten å tape for mye penger og tid på dette.
Innvandrerkvinner fra Sør- og Øst-Asia og Afrika
har lavere brystkreftkreftrisiko enn etnisk norske.
Dette er nok fordi mange av dem ikke drikker alkohol og fordi de får tidligere barn og flere barn.
Brystkreft er som kjent en hormonrelatert sykdom.
RØYK OG ALKOHOL
Dersom du både røyker og drikker, mangedobles
risikoen for kreft i munnhule, svelg og strupe sammenlignet med om du verken røyker eller drikker.
Disse kreftformene er imidlertid sjeldne. I dag er
det ikke så vanlig å røyke som tidligere.

MULIGE SYMPTOMER PÅ
BRYSTKREFT:
• Kul/knute i brystet
• Søkk i huden på brystet
• Brystvorte s om trekker seg innover
eller peker i ny retning
• Væsking fra brystvorten, spesielt hvis
det er blod i væsken
• Kul i armhulen eller på halsen
• Sår som ikke gror
• Smerter i brystet
• Eksem, rødhet, økt varme eller andre
hudforandringer på bryst/brystvorte
Kilde: Kreftforeningen

HÅPET
Drakk du mye for mange år siden, men har vært
forsiktig de siste fem, kan du redde deg litt inn, ifølge Kjærheim. Hun understreker at hun ikke har noe
imot at folk nyter ett glass eller to – det være seg av
vin, sprit eller øl: - Det som er viktig er at kvinner
har kunnskapen om dette og kan ta sine egne valg.
Alkohol er ikke sunt!
www.alcoholandcancer.eu
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Uimotståelig for hjertet?
«… for det er faktisk slik at et glass vin eller to om dagen er bra for hjertet». Den
tid bør være forbi at en bare nikker bekreftende til et slikt utsagn, men det lever i
beste velgående – ofte helt uten forbehold.

AV TROND AASLAND
OG THORLEIF JENSSEN

S

trømmen av informasjon er overveldende i vår
tid. Antakelig ville det være vanskelig å være
menneske om det ikke var for vår tilbøyelighet
til å ta til oss og tro på det som samsvarer med
våre holdninger, vaner og det vi har hørt gjentatte
ganger før. Det er faktisk ett av de viktige funn fra
psykologisk forskning. Åpenhet for andre oppfatninger er mer krevende. Det behagelige, som passer
inn, har bedre kår enn det ubehagelige.
Det er tenkelig at både nikotin og cannabis kan
ha nyttige medisinske virkninger, men de fleste av
oss er ikke så veldig interessert, og vi mobiliserer
ganske umiddelbart noen motforestillinger. Dette er
ikke spesielt viktig for vår innstilling til disse stoffene.
«NYERE FORSKING»
Alkohol, derimot, er i en annen kategori. Utsagn
som underbygger dens posisjon har gode kår. Og
det er ingen mangel på kanaler til å formidle «resultater av nyere forskning». Nå er det faktisk mer
enn 25 år siden vi første gang kunne lese at moderat inntak av rødvin kan være gunstig for hjertet.
Siden er det kommet andre undersøkelser som kan
tyde på det samme eller gir håp om andre gunstige
helsevirkninger. Men det er også publisert en rekke
studier som konkluderer med at den forebyggende
effekten er fraværende eller liten og i beste fall er
begrenset til en mindre gruppe.
Strømmen av anbefalinger om heller å drikke
litt enn å la det være har likevel fortsatt. De mulige
«gode virkningene», som ikke skyldes alkoholen i
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seg selv, men antakelig visse stoffer i druene, formidles som det viktige budskapet. Dilemmaene – at
alkohol kan forårsake et arsenal av helseskader, at
regelmessig bruk faktisk fører mange inn i et enda
mer risikabelt høyt forbruk og at det unektelig finnes tryggere alternativer for den hjerteeffekten som
en ønsker å oppnå – ja, de har en sterk tendens til
å bli underslått. Vi hører heller ikke alltid om hvem
som står bak og har finansiert undersøkelsene.
HVEM ER DET SOM IKKE
DRIKKER ALKOHOL?
Flere studier er utført for å gi en samlet oversikt
over hva vi vet og eventuelt ikke vet om helse og
alkohol. British Medical Journal skrev i 2015 at
”Alkoholens helsefordeler er i ferd med å fordampe”. Grunnlaget var en ny gjennomgang av statlige
helseundersøkelser i England gjennom 20 år og omfattet over 50.000 personer. Det ble vist til at mye
av forskningen på dette feltet har store svakheter.
Ett av problemene er at personer som ikke drikker
alkohol er en svært blandet gruppe. Noen har vært
syke tidligere, og har nettopp av den grunn sluttet
å drikke. Da er det den alminnelige helsetilstanden
som gir dem økt risiko, ikke at de avstår fra alkohol. I en kommentar til den nevnte studien fra England, gir professor Mike Daube bl.a. følgende råd:
–
–

Dersom noe høres for godt ut til å være sant,
er det sannsynligvis også det.
Helsepersonell bør avfeie forestillinger om at
litt alkohol er bra for hjerte- og karsykdom.
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OGSÅ NORSK FORSKNING
Også i Norge er gjort en bred gjennomgang av
forskningen på dette området. Forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremholder
at det er nødvendig å se på oppsummeringer som
viser hele bildet, og ikke bare støtte seg til enkeltstudier. Forskerne gjennomgikk 196 studier. De
kom til at åtte glass vin (12 volumprosent) daglig,
gir betydelig økt risiko for hjerneslag, atrieflimmer og høyt blodtrykk. Men, også to glass vin om
dagen gir økt risiko for høyt blodtrykk og atrieflimmer (forstyrrelser i hjerterytmen). De fant at mengden av det «gode» kolesterolet øker noe ved alkoholinntak. I studiene dreide det seg om inntak av
knapt tre glass vin daglig i en fireukers periode for
ellers friske personer. Men kolesterol er en såkalt
biomarkør og dermed et indirekte mål på sykdom.
En kan derfor ikke si om dette i neste omgang har
effekt på helsa.
ET NORMALT FORBRUK
Selv om vi legger til grunn et normalt forbruk,
inneholder øl, vin og brennevin det kjemiske stoffer
etanol (C2H5OH) i mengder som etter vanlige kriterier for inntak av næringsmidler ikke skulle vært
tillatt. Det er en grunn for at alkohol ikke er regulert gjennom matloven, men en egen alkohollov. En
bred europeisk studie (Holmes M et al; Association
between alcohol and cardiovascular disease, 2014)
med data fra mer enn 260.000 personer, konkluderte med at ethvert forbruk av alkohol, selv bare
én drink daglig, øker risikoen for hjertesykdom.

Strømmen av anbefalinger om
heller å drikke litt enn å la det
være har likevel fortsatt. De mulige
«gode virkningene», som ikke skyldes alkoholen i seg selv, men antakelig visse stoffer i druene, formidles som det viktige budskapet.

Vi har i dag kunnskap om tobakk som betyr at selv
et par sigaretter daglig gir en viss økning av faren
for lungekreft. Av den grunn har pakningene påskriften: «All daglig sigarettrøyking er helsefarlig»
– ikke at så og så mange sigaretter daglig gir økt
fare.
MINDRE ER BEDRE – MINST ER BEST
Med dagens kunnskap er det liten mening i å anbefale inntak av alkohol for å forebygge sykdom, heller ikke hjertesykdom. Når det gjelder kreft, er det
tale om både kjente og uavklarte årsaker. Alkohol
er en kjent årsak til et titall ulike kreftsykdommer.
Mindre bruk av alkohol er derfor et godt og viktig
forebyggende tiltak.
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Hvorfor snakker
politikerne minst om det
som rammer flest?
Nylig spurte en fagperson med lang fartstid i rusgiftfeltet meg «kan ikke dere i
A-larm jobbe for at vin i pappkartong forbys?». Hun fortalte videre at kartongvinen kan tippe vektskålen for noen brukere: Fra bruk til problembruk, fra hygge
og kos til skade. Jeg måtte innrømme at å fronte slike saker er som å ro fra Bømlo
til England i motvind med strikkepinner midtvinters: Et ganske håpløst prosjekt.

AV TOMMY SJÅFJELL,
VERNEPLEIER I A-LARM OG
RÅDGIVER PÅ HØGSKOLEN I
SØR-ØST NORGE

H

oldningene til mange politikere er dessverre at tiltak for å gjøre snus og røykpakker
ulekre, eller å fronte avkriminalisering, er viktigere enn å få ned totalkonsumet av alkohol. Nå
er dette selvfølgelig viktige saker som jeg ikke er
motstander av, men hvorfor snakker vi ikke om
det som betyr mest, og vil gi den største effekten
på folkehelsen?
ER IKKE ALKOHOLPROBLEMET
VIKTIG NOK?
På Fagrådets rusgiftpolitiske konferanse 12. mai
var det flere innlegg som tok for seg alkoholens
konsekvenser. Kari Lossius fra Bergensklinikken
hadde innlegg om alkohol og snakket om at alkoholen bidrar til en svimlende utgiftspost på mellom
18 og 19 milliarder kroner hvert år. Aino Lundberg
fra A-senteret utfordret politikere og sa: «Vis meg
det politiske partiet som i et valgår våger å si at nå
er det nok alkohol, vi må dempe konsumet». Er det
slik at politikerne lar være å diskutere alkohol fordi
de risikerer å miste velgere? Eller handler dette rett
og slett om at ikke problemet er viktig nok?
HVER FEMTE AV OSS
Folkehelseinstituttet sier det er grunn til å anslå at
mellom 10 og 20 prosent av oss vil få problemer
med skadelig bruk/alkoholavhengighet. Dette betyr
at mellom 500000 og én million nordmenn vil få
utfordringer med alkohol. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
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peker på at ulike studier sier at mellom 10 og 15
prosent av ansatte i arbeidslivet til enhver tid har et
risikofylt alkoholforbruk. For mange av oss er arbeidsplassen og kollegaer en viktig del av vår hverdag og vårt sosiale liv. Er det problematisk at det
sosiale limet i et arbeidsmiljø blir alkohol?
FRYKTEN FOR STIGMATISERING
Mange alkoholavhengige kan kanskje føle på frykten for stigmatisering og sosial eksklusjon som følge av at han slutter å drikke. Jeg sier ofte:
«Når jeg drakk var jeg normal selv om jeg gjorde mye som kan defineres som unormalt. Når jeg
sluttet å drikke ble jeg unormal, selv om atferden
etter hvert ble ganske normal».
Når faren for et sosialt selvmord både i privatlivet og på arbeidsplassen er en konsekvens av en
sykdom, vil de fleste gå lenge før hjelp oppsøkes.
I en artikkel på forskning.no refereres Jørgen G.
Bramness, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han oppgir at bare fem til ti prosent av de med alkoholproblem mottar hjelp for dette i helsevesenet.
Til sammenlikning mottar 40 prosent av de med
depresjon behandling. Jeg tror at stigma rundt alkoholutfordringer fører til at folk ikke oppsøker
hjelp tidsnok. Det er også nærliggende å tenke at
den som er i faresonen ikke ønsker å innrømme et
problem fordi alkoholen er en såpass naturlig del
av både fritid og arbeidsliv at de sosiale konsekvensene blir så store.
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VINLOTTERI VED DEN GRØNNE SOFAEN
Som ansatt i brukerorganisasjonen A-larm ville det
overrasket meg stort om min arbeidsgiver la til rette for vinlotteri, lønningspils eller ansattsamlinger
med alkohol. Imidlertid er dette en del av arbeidshverdagen min som deltidsansatt på en høyskole.
Ofte dumper det inn fellesmail om lønningspils og
vinlotteri slik som denne:
«Vi feirer at det er fredag med vinlotteri kl. 11.30
ved den grønne sofaen».
Siden høyskolen jeg er ansatt ved har fusjonert er
det i tillegg gått inflasjon i ansattsamlinger med tilhørende gratis alkoholenheter til ansatte. Dessverre
er det slik at når det er samlet 100 stykker fra høyskolen på en ansattsamling, vil mellom 10 og 15 av
disse kunne ha en utfordring med alkohol. Faktum
er jo at professorene og førsteamanuenser er like
lite vaksinert mot alkoholproblemer som den øvrige befolkningen. Det er altså all grunn til å spørre
hvilken betydning premissene for sosialt samvær i
arbeidslivet kan ha for at så få mottar hjelp for sine
alkoholutfordringer?
BEKYMRING FOR DEN RUSGIFTFRIE
Ofte får jeg følelsen av at kollegaer er bekymret
for meg som er blitt rusgiftfri. Om jeg velger å ruse
meg er det ikke fordi det dumpet ned et tilbud om
vinlotteri i innboksen min, eller fordi det serveres
alkohol i en middag jeg deltar på. Om jeg velger å
ruse meg vil jeg kanskje bruke vinlotteri eller sosiale sammenhenger som en unnskyldning, men for
meg var det nok andre krefter som dro i meg. Jeg
tror imidlertid at for mange (95 prosent) som aldri
oppsøker hjelp, er alkohol i arbeidslivet en belastning, for noen av disse blir den sosiale konsekvensen en barriere som gjør at de ikke oppsøker hjelp.
SNAKKE SANT
Mange vil nok tenke at jeg er fanatisk i forhold til
alkohol, men jeg er ikke tilhenger av forbud eller
skyhøye priser. Jeg er mest opptatt av at vi skal
snakke sant om alkohol. Somatiske helseskader,
vold, drap, selvmord og drukningsulykker er overrepresentert av personer med promille. Kostnadene
er ofte enorme for enkeltmennesker, og familier. Vi
må ta det inn at de økonomiske kostnadene er på

svimlende 18–19 milliarder hvert år. Hvorfor er det
et fokus på at vi skal røyke mindre, og hvordan
snusboksen ser ut, mens ingen setter spørsmålstegn
ved om en treliters kartong med vin er med å stimulere til økt forbruk?
Er det slik Aino Lundberg sier innledningsvis: At
politiske partier ikke tør å si «nå er det nok alkohol, vi må dempe konsumet», fordi de er redde for
å miste velgere?
Dette innlegget er tidligere publisert i Dagbladet,
og gjengis med forfatterens tillatelse.

Vis meg det politiske partiet som
i et valgår våger å si at nå er det nok
alkohol, vi må dempe konsumet.
KILDER:
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piller-som-kan-slukke-alkoholsuget-brukes-lite
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Kong Alkohol
I vår serie med historiske glimt er vi denne gangen også kommet til boka «Kong
Alkohol» av Jack London. Den utkom i 1913 med engelsk tittel «John Barleycorn».

I

boka «Kong Alkohol» gjennomgår London sitt
forhold til alkohol og sine tanker rundt det. Han
beskriver sin første smak av alkohol fra da han var
fem år og lurte seg til å drikke av farens ølspann, så
pass at han ble full. Han syntes ikke det var godt,
men drakk det fordi de voksne åpenbart syntes det
var godt. Tidlig fikk han også oppleve hvor syk
man kunne bli av å drikke alkohol i store mengder,
samtidig som han høstet anerkjennelse fra omgivelsene for sin evne til å tåle mye alkohol.
LIKTE IKKE SMAKEN
Han prøvde seg i perioder på lange avbrekk uten
alkohol, f.eks. mens han studerte universitetsfag,
under flere måneders lange sjøreiser og i tidsrom
hvor han måtte arbeide lange fysiske økter for å
tjene til livets opphold. Han understreker gang på
gang at han ikke hadde noe fysisk behov for alkohol, og at det ikke kostet ham noe å la det være. Ja,
mesteparten av alkoholdrikkene har også en dårlig
smak, slik at det er ikke for smakens skyld at han
drikker. Han skriver: «Jeg var ikke noen arvelig belastet alkoholiker. Jeg var ikke født med noen organisk fysiologisk predisposisjon for alkohol. Jeg var
av en ganske normal slekt også i den henseende.
Det behovet jeg hadde for alkohol var ervervet. Det
var pinefullt ervervet. Jeg hadde hatt absolutt motbydelighet overfor alkohol – ja, mer utpreget enn
overfor noen medisin. Selv nå kunne jeg ikke like
smaken».

Jeg var ikke noen arvelig belastet alkoholiker. Jeg var ikke født
med noen organisk fysiologisk predisposisjon for alkohol. Jeg var av
en ganske normal slekt også i den
henseende.
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HVORFOR DRIKKER VI?
På denne bakgrunnen er han opptatt av: Hvorfor
drikker folk alkohol? Han skriver at «det som til
syvende og sist hadde gjort at alkoholen hadde fått
overtaket på meg var at den alltid var så lett tilgjengelig. Og det var ikke bare det at den var så
lett å få fatt i, men i alle utviklingsårene var jeg
blitt trukket mot alkoholen. Som avisgutt på gater
og streder, som sjømann, som gruvearbeider, som
vandrer gjennom fjerne land, - over alt hvor menn
møttes for å snakke sammen, utveksle tanker, for
å le og skryte litt og kanskje yppe seg en smule,
for å hvile, for å glemme netters og dagers nådeløse
slit, bestandig møtte de hverandre over alkoholen.
Saloonen var deres forsamlingssted. Menn møttes
der som primitive folk møtes ved leirbålet eller ved
ilden foran huleinngangen».
DU MÅ SPANDERE TILBAKE
London beskriver også hvordan han ved mange anledninger har følt press fra andre til å drikke, og
beskriver de skikkene som innebærer at når en har
spandert en drink, så må den andre også spandere
en drink, og dersom det er mange i et selskap som
alle skal rive i, så blir det nokså mange drinker etter
hvert. Og det å unnlate å gjøre gjengjeld blir i saloonmiljøene betraktet som en stor skam og vanære. Han skriver: «Den forlorne sivilisasjon som jeg
ble født under, tillot nemlig de autoriserte salooner
å selge sjelegift på gater og streder. Livet var så vanvittig ordnet at jeg – og millioner med meg – ble
tvunget, lokket og narret ned i disse giftbulene».
DEN SELSKAPELIGE ATMOSFÆRE
Men London bruker hele tiden den erfaring at han
kan være uten alkohol i lange perioder uten å savne
den som et bevis på at han ikke er avhengig. Etter
en fire måneders lang sjøreise uten alkohol spør han
seg: «Det reiste seg da et problem for meg, et enkelt
og klart problem: Det er jo så lett å la være. Hvor-
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Jeg ville ikke bry meg om å se
igjen alle disse herlige stedene rundt
om i verden, uten at jeg kunne gjøre
det på samme måte som før. Med
glasset i hånden.

for ikke fortsette med det når du kommer i land?»
Han skriver: «Alkoholtrangen er helt og holdent
av rent sjelelig opprinnelse. Den skyldes en åndelig trening og den er skutt opp av selskapelighetens
grunn. Ikke én dranker av en million er begynt å
drikke alene. Alle drankere er begynt med å drikke
sammen med andre, og denne form for drikk har
fått de største sosiale følger… Disse sosiale formene
er det stoff som vanedrikkingen etter hvert utvikler
seg fra. Den rolle som alkoholen i seg selv spiller, er
forholdsvis uvesentlig sammenlignet med den selskapelige atmosfære som omgir drukkenskapen».
MED GLASSET I HÅNDEN
Men hva er det da som får ham til å fortsette?: «Og
på den måten overveier jeg problemet. Jeg ville ikke
bry meg om å se igjen alle disse herlige stedene rundt
om i verden, uten at jeg kunne gjøre det på samme måte som før. Med glasset i hånden. Det er noe
magisk i den setningen. De ordene betyr mer enn
alle ordene i leksikonet. Det er en åndelig vane som
jeg er blitt oppdratt til gjennom hele mitt liv, og nå
er den blitt noe av meg selv. Jeg elsker den muntre
og vittige tonen, den lystige latteren, de klangfulle
stemmene, når folk løfter sine glass og stenger den
grå hverdagslighet ute, mens spøk og glede fyller
sinnet og får blodet til å strømme fortere.
Nei, sa jeg til meg selv, jeg vil ta min drink når
det passer meg. Ganske kaldt og veloverveiet besluttet jeg meg til å fortsette som jeg var vant til…
Jeg ville drikke – men selvfølgelig – mer forsiktig,
mer behersket enn noen gang før».
Vi ser at hans innvendinger mot Kong Alkohol
ikke fører til at han vil avstå for sin egen del. De
fleste av hans positive livsopplevelser har skjedd i
samvær med alkoholen, og derfor vil han fortsette, samtidig som han har illusjoner om at han vil
drikke mer kontrollert enn før. En kan nesten få
forståelsen av at han føler at det er for sent for ham
selv å stake ut en ny kurs.

Jack London (1876-1916) var en amerikansk forfatter,
journalist og sosial aktivist og en foregangsmann
innenfor den da framvoksende kommersielle ukeblad
fiction-genren. Han var en av de første fiction-forfatterne som oppnådde verdensberømmelse og
tjente gode penger på fiksjonsfortellinger, inkludert
science fiction. (Wikipedia). Han var en eventyrer,
og skrev i sitt korte liv hele 49 bøker, hvorav flere er
preget av hans sosialistiske overbevisning, som f.eks.
«Jernhælen» og «Avgrunnens folk», og hans mange
opplevelser på sjø og land, som f.eks. «Ulf Larsen»,
«Når villdyret våkner» og «Gullgraverliv». Ved sin død
var han sterkt preget av sykdommer som dysenteri,
langt framskreden alkoholavhengighet og nyresvikt.
På grunn av sterke smerter, tok han morfin, og det har
vært spekulert på om hans død var et selvmord.

VIL IKKE VÆRE SOM DE AVHOLDENDE
Samtidig er det tydelig at det også ligger noe annet
bak. Han skriver: «Gud fri meg for hele det sleng
av gjennomsnittsmennesker som ikke er gode kamerater, for dem som er kalde av hjerte og kalde
av forstand, som hverken røker eller drikker eller
banner, som aldri innlater seg på å gjøre noe som
er farlig, dristig, frysende eller fortærende, fordi det aldri i deres usle nerver har vært den livets
brand og brynde som ikke kjenner grenser for mot
og fandenskap. Den slags folk treffer en ikke på
saloonene,…»
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ALKOHOLEN ØDELEGGER DE BESTE
I motsetning til disse gjennomsnittsmenneskene
som hverken røyker eller drikker, bebreider han
kong Alkohol at han ødelegger de verdifulle menneskene: «Ut fra dette retter jeg fordømmelsen mot
kong Alkohol. For det er nettopp alle de gode kameratene som er noe verdt, de som lider av den
svakhet å ha for meget styrke, for meget humør, for
meget ild og varme og flott fandenskap i seg, - det
er dem som han forfører og ødelegger.
Selvfølgelig ødelegger han mange utskudd, men
de usleste krypene beskjeftiger vi oss ikke med her.
Min påstand er jo tvert imot, at det nettopp er de
beste i hver generasjon som kong Alkohol ødelegger. Og grunnen til at de beste blir ødelagt, er
just den at kong Alkohol alltid står ferdig ved hver
hovedvei og hver bygdevei, alltid like for hånden,
beskyttet av loven, hilst med høyaktelse av alle,
til og med av politikonstabelen i tjeneste, - og han
snakker til alle, tar dem i hånden og fører dem til
de stedene hvor hyggelige folk møtes og kikker for
dypt i glasset. Hvis kong Alkohol ble ryddet vekk,
ville disse kjekke, fandenivoldske fyrene bli født til
verden som før, men de ville utrette noe istedenfor
å gå til grunne.»
FRAMTIDENS UNGDOM SKAL REDDES
Så selv om han vil fortsette å drikke for sin egen
del, ønsker han at framtidens ungdom skal få en
oppvekst og ungdomstid uten alkohol. Han skriver: «Og når de lykkelige tider en gang kommer,
da kong Alkohol er blitt landsforvist sammen med
andre barbarer, må en sørge for andre institusjoner
og andre møtesteder hvor folk kan treffe hverandre
og få vite det de vil».
Han skriver også: «Med stort hell har vi satt
igjennom at arsenikk, stryknin, tuberkelbasiller og
tyfusbasiller ikke må drive fritt omkring i samfunnet
så våre barn blir ødelagt. Men man skulle behandle kong Alkohol på samme måte. Utrydd ham. La
ham ikke ferdes overalt, la ham ikke uforstyrret av
loven og politiet drive sitt ødeleggelsesverk på ungdommen.
Det er ikke av hensyn til alkoholikerne jeg skriver, men for de unges skyld, for dem som bare blir
drevet i hans armer av eventyrlyst og livsglede, av det
ungdommelige instinkt at de gjerne vil være sammen
med voksne og modne menn, og derfor ledes på gale
veier av vår barbariske sivilisasjon, som strør gifter
ut på alle gatehjørner som om det var nærende mat.
Det er for de sunne og normale gutter jeg skriver, for
dem som lever nå eller fødes etter oss.»
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KVINNENE SKAL REDDE OSS
På denne bakgrunnen setter han sin lit til kvinnene.
På denne tiden pågikk det avstemninger i USA om
kvinners stemmerett, og London stemte for. «Og
jeg gjorde det fordi jeg vet at slektens hustruer og
mødre vil stemme kong Alkohol ned og mane ham
tilbake til det forhistoriske mørkekammer hvor andre barbariske skikker fra for lengst henfarne tider
hører hjemme.»
I denne siste forhåpningen tok Jack London feil.
Selv om kvinnene i alle vestlige land er mer edruelige enn mennene, har kong Alkohol forskanset
seg godt i våre samfunn også i dag, og kvinnenes
alkoholforbruk øker mest. Men «Kong Alkohol»
forteller oss mange sannheter og noen illusjoner om
alkohol også i dag.
Anmeldt av Knut T. Reinås
Jack London: «Kong Alkohol»
Gyldendal Norsk Forlag, Norsk Utgave: 1965, 167 sider

Den norske utgaven av Kong Alkohol fra 1965.
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Rus, ekstase og virkelighet
I vår serie med anmeldelse av historiske bøker om rusgifter tar vi denne gang for oss
«Rus, ekstase og virkelighet» av Niels Chr. Brøgger. Den utkom i 1956. Boken er
interessant bl.a. fordi den belyser hvordan liberale mennesker på den tiden omtalte
alkohol og andre rusgifter, og hvordan mange var influert av datidens retninger innen
psykologi og filosofi.

B

røgger var opptatt av ekstase, som han mente helt siden tidenes morgen har vært et viktig
ledd i religion, i kult, i magi og i dyrkingen og tilbedelsen av guder og makter. «Ekstasen betegner
en tilstand av løftelse og begeistring, av klarsyn og
åndelig styrke, hvor jeg-bevisstheten er betydelig
nedsatt, og ekstatikeren føler seg i nært kultforbund med gudene. Ekstasen kan også oppstå ved
massepsykologisk påvirkning av større forsamlinger eller menneskelige enheter.» Det føles nærliggende å sammenligne med dagens fotballtilhengere
når favorittlaget scorer, eller tilhørerne på f.eks. en
rocke-konsert.
HVORDAN OPPNÅ EKSTASE?
Brøgger fortsetter: «En slik tilstand har naturlig
nok vært både ettertraktet og fryktet. Det var ikke
lett å si når tilstanden ville innfinne seg… Av den
grunn hendte det stundom at offerprestene i gammel tid benyttet seg av kunstige midler for å hensette seg i ekstatisk tilstand…
På dette punkt kommer de såkalte rusgifter
inn, og de har uten tvil hatt enorm betydning ned
gjennom slektene. Det finnes vel ikke den folkegruppe som ikke har kjent til rusgift i en eller annen form, og forskere har nedlagt et svært arbeid
i å klassifisere og analysere de forskjellige midler
som har vært brukt i de forskjelleige kultursamfunn gjennom tidene».
Med henvisning til en dansk historiker, Grønbech, skriver han: «Men da gudene forlot jorden,
ble ølet til alkohol, og rusen (ekstasen) til fullskap,
drukkenskap, ravende bevisstløshet… For, heter
det videre i vår kilde, kom noen til å sitte som en
unntagelse, midt i rusens velsignelse, da holdt man
det for at en Guds forbannelse hvilte over ham».
Brøgger skriver også at gjester i senere tider, under

Ekstasen betegner en tilstand av
løftelse og begeistring, av klarsyn og
åndelig styrke, hvor jeg-bevisstheten
er betydelig nedsatt, og ekstatikeren
føler seg i nært kultforbund med
gudene. Ekstasen kan også oppstå
ved massepsykologisk påvirkning av
større forsamlinger eller menneskelige enheter.
kristendommens innflytelse, brukte å spille fulle,
for å spare vertskapet for engstelse over at ølet kanskje ikke var sterkt og virksomt nok.
Vi ser her en ansats til den drikkekultur som
er utbredt den dag i dag. Mens han legger vekt på
religionens og sjamanenes betydning i eldre tider,
mener han at sjamanens etter-følger i vår siviliserte
og verdsliggjorte verden er kunstneren og naturvitenskapsmannen. For oss som har hørt om bruken
av alkohol og andre rusgifter i kunstnerkretser, kan
denne påstanden synes plausibel.
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SOVEMIDLENES OG
ANGSTFORDRIVERNES TIDSEPOKE
Han kommer igjen tilbake til sammenhengen mellom ekstase og rusgiftbruk når han skriver: «Den
primitive sjamanistiske opplevelse, den kultiverte,
mystiske opplevelse innenfor verdensreligionene
har likhetspunkter med en viss skjebnesvanger velværetilstand (eufori) under innflytelse av rusgift,
hvor man likesom befinner seg på et uutholdelig følelsesmessig vannskille: midt mellom fryd og angst,
– bristende boblende fryd, og skjærende sugende
angst». Han skriver: «Meget tyder på at angsten
er baksiden av ekstasen, – The Dark Side of The
Moon». (Imponerende – lenge før Pink Floyd).
Han forsetter: «Utviklingen hos drankeren er så
tragisk fordi han begynner å drikke for å undertrykke sin angst (drammen som en liten «angst-fordriver»), og siden må han øke dosene stadig mer,
fordi ettervirkningene etter alkoholnytelsen skaper
stadig større adrenalinproduksjon og ny angst».
Han omtaler også en av grunnene til å drikke alkohol som: «Denne lengsel etter sjelelig stabilitet er
intimt forbundet med hva vi før har kalt den metafysiske lengsel, og den fundamentale drivkraft i den
er viljen til og ønsket om å åpne et par rørledninger
til den egentlige virkelighet.
Den metafysiske lengsel finner vi overalt, i kunst
og religion, i fuktbarhetsdyrkelse og sjamanisme, i
karneval og dans og teater». Men i vår tid har ikke
menneskene tid til å dyrke gud og det guddommelige, skriver Brøgger. «Derfor er vår tid fremfor noen
annen blitt sovemidlenes og angstfordrivernes tid».

Niels Chr. Brøgger (1914–1966) var en norsk essayist,
oversetter, forfatter og kritiker og skrev en rekke bøker.
En av dem var «Rus, ekstase og virkelighet» som kom ut
i 1956.

SJAMANISME OG EUFORI
Brøgger ser på ingen måte negativt på rusgiftbruk i
seg selv, men mener at den situasjon som sjamanene
var og er i, ikke er mulig for et moderne menneske.
Han henviser til Aldous Huxley, når han skriver:
«Tar et rolig, avbalansert menneske meskalin i en
harmonisk sinnstilstand, vil det oppleve skjønne,
bristende inntrykk. Men et ustabilt, desintegrert
menneske vil oppleve meskalinrusen som helvete.

Heri ligger unektelig den store vanskelighet og anstøtssten for moderne sjamanadepter: atomalderen
kan ikke skape et miljø av trygghet som i sin tur
former den rette atmosfære for sjamanistiske åndeflukter. Forsøksbetingelsene er nådeløst ugunstige.»

Vi er så disiplinerte at det formelig er trist. Her setter atter rusgiften inn
med sin mildnende, positive innflytelse, – den skaper mulighetene for frie
assosiasjoner, for visjonær billeddannelse i sinnet, for skuende tenkning, for
oppfatninger og erfaringer som ikke straks blir strukket på en Prokrustesseng
av ferdig-lagede, tilvante, velprøvde standardforestillinger.
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DEN EGENTLIGE VERDEN
Brøgger viser gjennom boken et omfattende kjennskap til datidens litteratur innen psykologi og filosofi, og var selv tiltrukket av gestaltpsykologien og
dens helhetstenkning, men var samtidig opptatt av
at det måtte finnes en annen verden som kilde til
menneskelige, åndelige ressurser. Han aksepterer
for eksempel både ESP (ekstrasensorisk persepsjon
– f.eks. telepati) og psykokinese (å kunne bevege
ting uten å berøre dem). Han mener det er ønsket
om å komme i kontakt med denne verdenen som er
en av årsakene til at menneskene bruker rusgifter.
Han skriver: «Sammenligningen mellom viktorianismens syn på den babylonske skjøge og nåtidens
syn på narkotika (merkelig nok sjeldnere alkohol,
til tross for at dette er den farligste giften), har også
en annen reell forankring. Det finnes en viss sammenheng mellom den seksuelle ekstase og den sjamanistiske mystiske, - i begge tilfeller blir det åpnet
porter til den egentlige verden».
Men han kommer stadig tilbake til rusgiftene og
deres funksjon: «Vi er så disiplinerte at det formelig
er trist. Her setter atter rusgiften inn med sin mildnende, positive innflytelse, - den skaper mulighetene for frie assosiasjoner, for visjonær billeddannelse
i sinnet, for skuende tenkning, for oppfatninger og
erfaringer som ikke straks blir strukket på en Prokrustesseng (Pinebenk – min anm.) av ferdiglagede,
tilvante, velprøvde standardforestillinger».

– DET ER NOK UMULIG
Helt på slutten av boken kommer det fram hva som
var formålet med å skrive den: «Hva jeg har villet,
er å analysere den intime sjelelige – og kulurhistoriske – sammenheng mellom angst og ekstase på
den ene side, og menneskets bruk av rusgift på den
annen» Men fra slutten av middelalderen mener
han at denne forbindelsen er brutt. Og han skriver: «Kunne vi ad omveier gjenopplive den kultiske
hensikt og mening med rusgift, så ville atskillig mer
bli vunnet, men det er nok umulig»
En tidligere kollega av meg kjøpte to eksemplarer
av denne boken i et antikvariat, og ga meg den ene
med denne påskriften: «Til Knut. Slik kan en også
se det» Til ettertanke.
Anmeldt av Knut T. Reinås

Niels Chr. Brøgger: «Rus, ekstase og virkelighet»
Ernst G. Mortensens forlag, Oslo 1956, 160 sider

NÅR ER DET NØDVENDIG Å GRIPE INN?
Brøgger har også synspunkter på når det er nødvendig å gripe inn overfor en alkoholbruker: «Moralsk riktig å stoppe alkoholismen er det først når
drankeren skader sitt hjem, sin familie, sin primærgruppe ubotelig ved å drikke til overmål. Det er to
vektskåler som må være i balanse: individets hensyn til primærgruppen, og dermed samfunnet, og
individets hensyn til seg selv, og den ekstatiske opplevelse, portene inn til den egentlige verden. Men
synker primærgruppens vektskål, er det nødvendig
at noe gjøres».

Sammenligningen mellom
viktorianismens syn på den babylonske skjøge og nåtidens syn på
narkotika, har også en annen reell
forankring.
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Alkoholfri
Irina Lee (41) sluttet med alkoholen for 4 år siden, ikke fordi hun måtte, men fordi
hun ville. Gjennom denne endringen har hun fått et nytt syn på den norske alkoholkulturen. Det han hun skrevet bok om.

H

un er opptatt av ordene vi bruker om det å
ikke drikke. I hennes ører er ordet «avholds»
forbundet med noe gammeldags og pietistisk. «Jeg
ser for meg en snusfornuftig person, gjerne med tilknytning til et kristent miljø. Ut fra det kan jeg ikke
kjenne meg igjen i begrepet avholdskvinne, og det
er heller ikke noe jeg ønsker å bli forbundet med».
Hun gjennomgår også begreper som «på vannvogna», og «tørrlagt», og forkaster dem begge, det første fordi det gir et inntrykk av midlertidighet, og
det andre skaper inntrykk av at man har drukket
mye og lenge, og har vært nødt til å slutte. For henne er ingen av delene aktuelle, og hun har derfor
valgt begrepet «alkoholfri», eller svarer «Nei takk,
jeg drikker ikke». Men flere av de menneskene hun
har intervjuet i boken, har sine egne svar når de
blir spurt hvorfor de ikke drikke alkohol, fra «Jeg
er alkoholiker», «jeg liker ikke smaken», «jeg er
gravid», til å kalle seg «avholds» eller «nykterist».
FORDOMMER MOT AVHOLDSFOLK
Lee skriver: «Å ha fordommer mot avholdsfolk tror
jeg er svært vanlig. I dag opplever jeg å være på den
andre siden av slike automatiserte reaksjoner. Innimellom tenker jeg: «Hva tror folk om meg hvis jeg
sier dette høyt? Bare tanken på andres forutinntatte
forestillinger har ofte ført til at jeg har latt være å
gi uttrykk for noe. I stedet har jeg latt som og gjort
mitt beste for å passe inn». Men etter hvert som
hun har vært ærlig om sin innstilling, har hun erfart at folk ikke er så fordomsfulle som hun fryktet.
Hun beundrer likevel folk som står bramfritt fram
med sin ikke-bruk av alkohol, som f.eks. Christer
Falck, kjent som vinner av det første TV2-programmet om «Robinsonekspedisjonen» eller den 19 år
gamle artisten Raylee.

Irina Lee (41) er journalist, forfatter og gründer, med
bakgrunn fra VG, TV 2 og Bergens Tidende. Hun har
skrevet mer enn ti bøker, deriblant en biografi om
nudelkongen Mr. Lee, Det sa min far, boken Shoppingfri, og flere bøker i samarbeid med Kirkens Bymisjon,
NRK og andre. I tillegg driver hun sitt eget forlag,
Skriptor.

Jeg ser for meg en snusfornuftig person, gjerne med tilknytning til et kristent miljø. Ut fra det kan jeg ikke kjenne meg igjen i begrepet avholdskvinne.
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En befriende opplevelse! Å få
danse i et dunkelt lokale, en tidlig
tirsdag morgen, med musikken på
full guffe, som om det var skikkelig
fest, sammen med massevis av mennesker som også var edru.
RÅD TIL FORELDRE
Irina Lee vokste selv opp i en familie hvor alkohol
var vanlig, og hvor hun fikk smake øl før hun var
fylt ti år, til tross for lovens aldersgrense på 18 år for
å drikke alkohol. Og lenge før hun var fylt 18 fikk
hun med seg vinflasker hjemmefra når hun skulle
på fest. Hun tror ikke hun tok skade av det, men
hun fikk vel i alle fall et inntrykk av at visse lover
var til for å brytes. Nå er hun selv mor til to døtre
som snart er tenåringer, og ønsker ikke å tilby dem
alkohol. Hun har funnet noen veiledende råd i den
svenske boken «Tonårsparlören» (www.tonårsparloren.se), og gjengir disse, bl.a. det første som er:
«Ikke tilby alkohol og ikke kjøp alkohol til barna».
UT PÅ BYEN SOM ALKOHOLFRI
Hun beskriver noen egne erfaringer som alkoholfri
når hun har vært ute på byen, uten at noe dramatisk skjedde, og hun er opptatt av det alkoholfrie
klubbkonseptet «Sober» i Stockholm, som gikk i stå
etter 10 kvelder, selv om det var mye oppmerksomhet rundt det. Hun deltar også selv i konseptet «edru
clubbing» ved morgengry på utestedet Mesh i Oslo.
«Det var gøy. En befriende opplevelse! Å få danse i
et dunkelt lokale, en tidlig tirsdag morgen, med musikken på full guffe, som om det var skikkelig fest,
sammen med massevis av mennesker som også var
edru. Det hadde jeg aldri opplevd før». Skulle hun ha
destillert følelsen av å være der til ett ord, ville det ha
vært «glede» eller «energi». Hun treffer folk der, også
folk som vanligvis drikker alkohol når de går ut, men
som her får en positiv opplevelse uten alkohol.
ALKOHOLFRI SERVERING PÅ STORTINGET?
På Stortinget treffer hun representant Per Olaf
Lundteigen, som selv ikke er avholdsmann, men
som har vært en forkjemper for alkoholfri representasjon i offentlige sammenhenger. «Mitt primære standpunkt er at Stortinget ikke skal servere
alkohol når stortingskomiteene inviterer. Det var
fullstendig uaktuelt for de andre. Da foreslo jeg at
vi kunne tilby gjestene alkoholfri drikke før de ble
tilbudt alkohol. Det ble også nedstemt.»

HVORDAN LYKKES SOM ALKOHOLFRI?
Sist i boken gir Irina Lee også noen råd om hvordan man kan lykkes som alkoholfri. Og for å få litt
tyngde i rådene, har hun intervjuet psykologiprofessor Fanny Duckert, som også har lang erfaring
fra behandling og kursing av folk som prøver å kutte ut eller kutte ned på alkoholbruken. Rådene går
delvis til deg som vertskap, og til deg som deltaker
i det sosiale samspillet.
GLEDEN VED ALKOHOLFRIHET
Lee skriver: «Dessverre er det ikke mulig å formidle
gleden av alkoholfrihet ved å skrive en bok eller
fortelle til alle som vil høre på. Friheten må oppleves. Jeg har likevel tro på at noen kan la seg inspirere».
Avslutningsvis henviser hun folk som er bekymret for sin egen alkoholbruk til en del hjelpeinstanser, som Rustelefonen, AKAN, Selvhjelp Norge osv.
Hun henviser hverken de som drikker alkohol eller
de alkoholfrie til avholdsbevegelsen. Kanskje kan
det ha noe med hennes egne assosiasjoner til hva
«avhold» er, og hennes manglende kontakt med
slike organisasjoner. Det er likevel interessant å se
hvordan hennes observasjoner av drikkepress, ritualer og fordommer når det gjelder alkohol samsvarer med de inntrykkene mange avholdsfolk har
og mange avholdsorganisasjoner forsøker å være et
alternativ til.
Kanskje de alkoholfrie også trenger å søke sammen?
Det skriver ikke Irina Lee noe om, men uansett er
denne boken et friskt pust i en ellers ofte svært alkoholpreget mediaoffentlighet.
Anmeldt av Knut T. Reinås
«Alkoholfri» av Irina Lee
skildrer en alkoholfri
persons møte med den
norske drikkekulturen.

Irina Lee: «Alkoholfri»
Pax Forlag AS 2017
109 sider
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Sosialt ansvar
– personlig alkoholatferd
Det viser seg at ungdom drikker mindre enn de har gjort tidligere, de debuterer
med alkohol senere, og en stor andel ungdom drikker ikke alkohol i det hele tatt.
I en undersøkelse som Sentio Research gjenomførte i fjor høst for Forbundet Mot
Rusgift og DNT-Edru livsstil, viste det seg at hele 22,5 prosent av alle ungdommer i
alderen 18-22 år ikke hadde drukket alkohol siste år.
helse, og er en livskvalitetsreduserende faktor for
alle som av og til eller ofte er utsatt for andres fyll.
Enhver fyllesituasjon er en risikosituasjon for brukeren selv og/eller for andre.
AV KNUT T. REINÅS

V

i lever i en individualistisk kultur. Hver og en
forfølger sine egne interesser, enten det gjelder
skolegang, yrkesprestasjoner, ønsket om å være i
god form, om å være slank og pen og vellykket.
Samtidig vet vi at alkoholkulturen er kollektiv. Derfor stiller vi, som en rusgiftpolitisk organisasjon
krav til samfunnet vi er en del av om en restriktiv
alkoholpolitikk. Men dersom vi erkjenner at alkoholproblemet er ett av våre største folkehelseproblemer, blir det også naturlig å stille krav til oss selv.
Vår troverdighet blir kanskje større dersom vi selv
avstår fra å bruke alkohol, dette stoffet vi mener er
en så stor belastning for folkehelsen.
AVHOLD ER NATURLIG
Alkohol ingen nødvendighet. Flertallet av verdens
befolkning drikker ikke alkohol. Flertallet i Norge
er promillefri storparten av sin våkne tilværelse, i
flertallet av situasjoner. Fravær av alkohol er en naturtilstand. Det at mennesker har et naturlig behov
for rus og løftede sinnstilstander er ikke ensbetydende med at folk alltid har dekt dette behovet med
alkohol eller andre rusgifter. Mange russituasjoner
er frie fra bruk av alkohol eller andre rusgifter.
Dersom folk må drikke alkohol i sosiale situasjoner, viser det at det allerede er oppstått en situasjonsavhengighet av alkohol. Den som ikke drikker må også møte de samme situasjonene og lære
seg å takle dem uten alkohol. Alkohol er potensielt
skadelig og farlig for alle. De fleste alkoholbrukere
har noen gang vært fulle. Så lenge alkoholbruken
aksepteres, vil en del av brukerne uunngåelig havne
i fyllesituasjoner, sporadisk eller regelmessig. Fylla
representerer en belastning for brukerens kropp og
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ALKOHOLBRUK
OPPRETTHOLDER TRADISJONEN
Alle varer trenger reklame. Den vellykkede måteholdsbrukeren er god reklame for den skadelige
varen alkohol. Tradisjonene og kulturen rundt alkohol opprettholdes av alle som bruker alkohol.
Foreldre som bruker alkohol påvirker sine barn til
det samme, og svekker deres motstandskraft mot et
stoff som i utgangspunktet er en av de største negative folkehelsefaktorene i landet. Den som drikker
alkohol, påvirker andre til å gjøre det samme. Den
som ikke drikker, påvirker andre til å la være.
AVHOLD FRA ALKOHOL – EN KAMPMETODE
FMR hevder at totalt avhold fra alkohol og andre
rusgifter er det eneste riktige. Enten er en en del av
rusgiftkulturen og er med på å holde kjemikaliepresset oppe, eller så er en ikke en del av rusgiftkulturen og da motarbeider en den.
Alle mennesker påvirker andre med atferden
sin. Dersom en bruker rusgift, påvirker en som regel også andre i retning av å gjøre det samme. Bruker en ikke rusgifter, påvirker en ofte andre til å la
være. Enten så blir man en del av løsningen eller
så blir man en del av problemet, den omfattende
alkoholkulturen.
NØYTRALITET ER UMULIG
En kan ikke holde seg nøytral i dette spørsmålet
mer enn i andre spørsmål. Det er måteholdslinja og
den aktive spredningen av den som får folk til å tro
at det er mulig med rusgiftbruk uten at det oppstår
rusgiftskader. På individuelt plan kan man kanskje
med s.k. måteholden/leilighetsvis bruk tilsynelatende unngå skader. Og fra et individuelt synspunkt
er et måteholdent forbruk helsemessig bedre enn et
storforbruk. Men ingen kjenner sin egen sårbarhet.
Og så lenge rusgifter finnes i samfunnet, vil det også
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finnes sårbare individer som pådrar seg problemer
på grunn av det. Dersom vi virkelig vil velge side
i dette spørsmålet står valget altså mellom avhold
eller måtehold.
ET POLITISK STANDPUNKT
Spørsmålet om avholdsstandpunktet er derfor i hovedsak et spørsmål om politisk og samfunnsmessig
standpunkt og ikke bare et personlig spørsmål. Det
er ikke et privat spørsmål om en skal holde på med
å styrke rusgiftkulturen eller om en skal motarbeide
eller svekke den.
Ved konsekvent å nekte bruk av alkohol eller andre
rusgifter oppnår vi å bryte det drikkepresset vi til
daglig blir utsatt for. Vi oppnår at det blir debatt
om spørsmålet der vi ferdes og at flere tar til å tenke
over saken.
Ved å bygge ut og kjempe for rusgiftfrie miljø, og
selv gå foran med gode eksempler, kan vi være med
på å overbevise andre om at en rusgiftfri livsstil er
mulig og ønskelig, og dermed også gi dem lyst og
mot til å prøve selv.
Avhold er en metode for å vise solidaritet med alle
rusgiftskadde, og med alle dem som kommer til å
bli det som følge av den sterke alkoholtradisjonen
og den utbredte alkoholspredningen i samfunnet.
Men framfor alt er det en metode til å vise solidaritet med den eller de i alkoholbrukerens omgivelser,
pårørende, kolleger, studiekamerater, venner, som
blir utsatt for negative effekter av hans eller hennes
alkoholbruk.
FRIHET
Mange ønsker frihet til å velge selv om de vil drikke alkohol uten barnepiker som skal passe på. Den
som er avholds velger også selv, det er ingen som
tvinger oss til å la være å drikke alkohol. Men når
vi framholder at alkohol i hovedsak har skadelige
effekter for den enkelte og for samfunnet, øker det
troverdigheten dersom vi som enkeltindivider og
FMR-medlemmer også tar konsekvensen av dette
ved å avstå fra all alkoholbruk.
Dessuten: Frihet er å gjøre det man vil så lenge
det ikke skader andre. Alkoholproblemet skader
mange, og innskrenker andres frihet. Den som er
avhengig av alkohol, eller som blir utsatt for drikkepress, har heller ikke full frihet. Totalavhold er
derfor et frigjøringsprosjekt både individuelt og
samfunnsmessig.

Dersom en bruker rusgift,
påvirker en som regel også andre i
retning av å gjøre det samme.
Hvem trenger vår avholds-solidaritet?
•

De som ønsker å holde seg borte fra alkohol
på grunn av avhengighetsproblemer.

•

Barn og andre pårørende av alkoholavhengige
som trenger støtte og alkoholfrie miljøer.

•

De som ikke kan, ikke vil eller ikke tør drikke
alkohol.

•

Framtidige generasjoner, ungdom som trenger å
utsette eller ikke gjennomføre alkoholdebuten

•

Alkoholbrukerne, som gjennom å ha alkoholmotstandere i sitt miljø påvirkes til å drikke
mindre enn de ellers ville ha gjort.

ET PRINSIPP-SPØRSMÅL
Avhold er konsekvensen av at det ikke er ”alkoholismen” og ”narkomanien” som er hovedproblemet, men rusgiftpassiviseringen og de akutte
rusgiftskadene blant mer og mindre måteholdne
brukere, og alle skadene som rammer barn, partnere og andre i drikkerens omgivelser.
Totalt avhold er ikke bare en effektiv kampmetode, men et prinsipp-spørsmål. Vil en fullt og helt
velge de undertryktes og rusgiftskaddes side i dette
spørsmålet, både de som selv har avhengighetsproblemer og deres pårørende, da finnes det ingen annen rusgiftpraksis enn totalt avhold.
HVA MED DEG?
Dersom du er en av de mange som ikke drikker alkohol, så burde medlemskap i Forbundet Mot Rusgift være noe for deg. Gjennom det vil du kunne
treffe andre som heller ikke drikker alkohol, og vi
kan sammen utvikle samværsformer uten alkohol.
Og vi kan gjøre en forskjell for andre som virkelig trenger støtte i et alkoholfritt miljø. Dersom
du er en av de enda fler som bruker alkohol av og
til, bør du kanskje vurdere hvor viktig alkoholen er
for deg. Er den viktig nok til at du ønsker å være en
del av alkoholkulturen og føre alkoholtradisjonene
videre?
Du finner innmeldingsopplysninger på siste side i
dette bladet, eller på vår nettside, www.fmr.no.
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Fentanylderivater
– en ny og farlig rusgifttrend
Svært potente syntetiske opioider har ført til et stort antall overdoser i Europa og
USA den siste tiden. Mange av disse nye opioidene ligner på legemidlet fentanyl
og kalles fentanylderivater, og de kan ha minst 50 ganger sterkere effekt sammenlignet med morfin.

AV HILDE ERØY EDVARDSEN,
INGER LISE BOGEN OG
VIGDIS VINDENES

F

entanyl-liknende stoffer ble sett på det norske
rusgiftmarkedet første gang i oktober 2016.
I Norge har det vært 4 dødsfall knyttet til fentanylderivater, men mørketallene er trolig høye fordi
stoffene inntas i svært lave doser og er vanskelige å
påvise med dagens metoder. Overdoser forårsaket
av fentanyler kan behandles med motgiften nalokson, men krever høyere doser og overvåkning over
lengre tid sammenlignet med overdoser med heroin.
POTENTE FENTANYLER
I Europa og Nord-Amerika har det dukket opp
svært potente (sterktvirkende) fentanylderivater
de senere årene (1). Noen få av disse er legemidler godkjent for medisinsk bruk, men de aller fleste
selges som rusgifter på det illegale markedet og via
internett. Fentanylderivatene deler mange egenskaper med morfin og heroin, men fordi stoffene er så
potente er faren for overdose og pustestans ekstra
stor. I tillegg til den akutte risikoen for overdose har
fentanylderivatene et stort rus- og avhengighetspotensial (2).
Produksjon av fentanylderivater er billig og
enkel. Fordi stoffene er så potente trengs kun små
mengder for å gi mange tusen rusdoser (1 gram karfentanil kan gi ca 666 000 rusdoser), noe som gjør
disse stoffene enkle å transportere og attraktive for
kriminelle/ulovlig omsetning.
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Karfentanil er ca 10 000 ganger så potent som morfin (3), dvs. at en svært liten mengde, kun et lite
saltkorn, kan være nok til å forårsake pustestans
og død. Fentanylderivatene kan tas opp i blodet via
hud, nese og munn, og medfører stor risiko for utilsiktet eksponering ikke bare for brukeren, men også
for familie og venner av brukeren, ansatte i nødetater, medisinsk personell og laboratoriepersonell.

Fentanylderivater

OVERDOSEEPIDEMI I USA
I USA har antall opioidoverdoser økt så raskt at det
blir omtalt som en opioidepidemi og nasjonal krise.
Dødsfall med syntetiske opioider, hovedsakelig fentanyler, har steget fra 3000 til over 20 000 på bare
tre år, og fentanyler har tatt over for heroin som
den viktigste årsaken til overdosedødsfall (4). Problemene med svært sterke syntetiske opioider synes
også å øke i Europa (1).
Siden 2009 har 18 fentanyler blitt påvist på
det europeiske narkotikamarkedet, og i 2016 ble
hele 8 fentanylderivater rapportert for første gang.
Fentanyler har blitt beslaglagt i form av pulver,
tabletter, kapsler og væsker (f.eks. nesespray), og
ofte blandes flere fentanylderivater i samme produkt (4).
I følge tall fra Rättsmedicinalverket har fentanylderivater forårsaket mer enn hundre dødsfall i
Sverige siden 2016. I løpet av 6 måneder i 2016 ble
det rapportert om 40 dødsfall hvor acrylfentanyl
var involvert (5), og et stort antall dødsfall med andre fentanylderivater har funnet sted i tiden etter.
I Norge har Tollvesenet beslaglagt både karfentanil og furanylfentanyl siden oktober 2016 (6). Fire
dødsfall i Norge er bekreftet å være forbundet med
bruk av fentanyl-derivater (2), men mørketallene
er trolig store fordi det er vanskelig å påvise slike
stoffer.
En av årsakene til de mange overdosedødsfallene er at brukeren ofte er intetanende om at han/hun
inntar fentanylderivater. Studier har vist at fentanyler ofte selges som heroin eller blandes inn i heroin,
eller som forfalskede legemidler som etterligner reseptbelagte tabletter (3, 4).
BRUK NALOKSON – RING 113
Nalokson, som brukes som motgift ved opioidoverdoser, kan også brukes som motgift ved fentanyloverdoser. Fordi fentanylderivatene er så potente,
har man sett at nalokson-dosene ved behandling av
fentanylderivater er betydelig høyere sammenlignet
med behandling av heroin- og morfinoverdoser (4).
Nalokson brukes av ambulansepersonell og i
akuttmottak på sykehus, og har nylig blitt tilgjengelig som nesespray til hjemmebruk. Det er svært
viktig at medisinsk personell alltid blir tilkalt etter
overdose-behandling med nalokson-nesespray. Årsaken er at nalokson har kortere og svakere virkning enn fentanylene, slik at det kan være nødvendig med gjentatte doseringer med nalokson. Derfor
er ikke faren for overdose over før fentanylene er
ute av kroppen.

Studier har vist at fentanyler ofte
selges som heroin eller blandes inn i
heroin, eller som forfalskede legemidler
som etterligner reseptbelagte tabletter.
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Bli medlem i Forbundet Mot Rusgift
Du kan støtte vårt viktige arbeide på flere måter.

1

MEDLEMSKAP
i Forbundet Mot Rusgift
• Medlemskap krever avhold fra alkohol og narkotika.
• Kontingent for medlem er kr 300 pr år.
• Er du skoleelev, student, arbeidssøkende, minstepensjonist
eller uten vanlig inntekt, er kontingenten kr 100 pr år.
• Husstandsmedlem kr 50 pr år.
• Ungdomsmedlemsskap (til og med 18 år) kr 50 pr år.
• Medlemmer av FMR, vil få reduksjon i deltakeravgiften ved
FMRs konferanser og kurs.

2

STØTTEMEDLEMSKAP
i Forbundet Mot Rusgift
• Personer som støtter FMRs formål og politikk er
velkomne til å registrere seg som støttemedlemmer.
• Kontingent for støttemedlem er kr 300 pr år.
• Støttemedlemmer av FMR, vil få reduksjon i
deltakeravgiften ved FMRs konferanser og kurs.

3

STØTTESPILLER
i Forbundet Mot Rusgift
• Bedrifter, organisasjoner, sammenslutninger og
kommuner som støtter FMRs formål og politikk
er velkomne til å registrere seg støttemedlemmer.

Gå til www.fmr.no
og fyll ut innmeldingseller støttespillerskjema.
Du kan også kontakte oss på
epost, telefon eller sms hvis
du vil bli MEDLEM, STØTTEMEDLEM eller STØTTESPILLER:

Epost: post@fmr.no
Telefon: +47 940 08 830

• Dere kan støtte Forbundet Mot Rusgift med
valgfritt beløp.
• Støttespillere mottar også tidsskriftet Mot Rusgift.
NB: Medlemsskap og støttemedlemsskap er kr 50 for alle i innmeldingsåret.
Som medlem eller støttemedlem får du tilsendt Mot Rusgift – rusgiftpolitisk tidsskrift.

fmr.no

