
 

 

Svar på henvendelse vedr. terskelverdier fra Trondheim kommune ved Helse- og 

overdoseteamet 

 

 

Det ligger i sakens natur at det er krevende, blant annet som følge av handlingenes 

ulovlighet samt forskningsetiske regler, å få sikker statistikk om omfanget og arten av bruk 

av illegale rusmidler i befolkningen. Utvalget anser det likevel vesentlig å forsøke å 

avklare følgende spørsmål for de mest vanlige illegale rusmidlene (eller grupper av 

rusmidler): 

 

- Hvor mye utgjør en gjennomsnittlig brukerdose, og hvor stort er et realistisk spenn fra 

minste til største brukerdose mellom ulike brukere? 

Heroin: 1/4 gram pr brukerdose til 1/8 gram 

amfetamin: 1/4 gram pr brukerdose til 1/8 gram 

Dolcontin: 200mg til 100mg 

sobril/benzodiasepiner: 50mg til 5 mg 

Xanor: 2 mg til 1 mg 

cannabis: 1/4 gram 

 

- Hvor mye utgjør vanlig forbruk i løpet av et døgn, og hvor stort er et realistisk spenn 

fra minste til største brukerdose mellom ulike brukere? 

Heroin: 1 gram til 1/2 gram 

amfetamin: 1gram til 1/2 gram 

sobril/benzodiasepiner: 200mg til 30mg 

xanor: 10mg til 2 mg 

cannabis: 1 gram 

 

- Hvor mye utgjør et vanlig kjøp av stoffet til eget forbruk per kjøp, og hvor stort er et 

realistisk spenn fra minste til største brukerdose mellom ulike brukere? 

Heroin: 400 kr 

Amfetamin: 300 kr 

sobril/benzodiasepiner: 100 kr 

xanor: 2 mg 100kr 1 mg 50kr 

cannabis: 50 kr 1/4 200 for 1 gram 

Vi tar forbehold i forhold til tilgang/kvalitet og kvantum i forhold til kjøp for flere dager 

 

- Reiser det aktuelle rusmiddelet særskilte utfordringer med tanke på å avklare på stedet 

(f.eks. for en politipatrulje) om et bestemt funn er ovenfor/under en gitt terskelverdi? 

Hvordan bør det i så fall løses rent praksis? 

Dette er noe vi ikke kan ta stilling til 

 

De rusmidlene utvalget særlig har i tankene når det gjelder disse spesifikke 

spørsmålene er: 

- Heroin 

Heroin i Trondheim er veldig ustabil i forhold til renhetsgrad og tilgang. Sjeldent vanlig 

som førstevalg innen opioider 


