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- Tina Barane -



Det anslås at omtrent så mange kjører i 

ruspåvirket tilstand daglig 

MINST!



Skikkethet og rus

• Vegtrafikklovens §21 og §22 er klare i forhold til skikkethet i trafikken

§21 Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre 
på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 
middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

§22 Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.

Har han større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så 
stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft, 
regnes han i alle tilfeller for påvirket av alkohol i henhold til bestemmelsene i loven.



Ulike rusmidler

• Alkohol
 Regelverket er klart i forhold til promillegrensen som er 

på 0,2

• Narkotiske stoffer
 Mer utbredt enn alkohol, mest hyppige som sees i 

trafikken er Cannabis og Metamfetamin og Amfetamin. 
Varigheten på ulike narkotiske stoffer er ulik, og ulikt 
hvor lenge det sitter i blodet

• Medikamenter 
 Store mørketall. Vanskelig å bedømme. Benzodiazepiner 

og opioider er de man hyppigst ser, ulik halveringstid 
(når stoffet går ut av kroppen -kan variere fra 6-48 timer)



Sporbarhet av stoffer 
i urin og blod

• Individuelle egenskaper og 
mengde rusmiddel som er inntatt 
vil ha stor betydning



Stoff Urin (minimum) Urin (maximum) Cut-off (ng/Ml) Blod Hår

Alkohol 6-24 timer 10-12 timer Inntil 90 dager

Amfetamin 2-7 timer 2-4 dager 1000 12 timer Inntil 90 dager

Bariturater 4-6 timer 3 dager 300 1-2 dager Inntil 90 dager

Benzodiazepiner 4-6 timer 2-14 dager 300 6-48 timer Inntil 90 dager

Cannabis/Hasj 
(THC)

2 timer 2-4 dager* 
langvarig misbruk kan 
spores opp til 60 dager

50 2-14 dager Inntil 90 dager

Ecstasy (MDMA) 2-4 timer 2-4 dager 500 25 timer Inntil 90 dager

Kokain 1-4 timer 1-3 dager 300 24 timer Inntil 90 dager

Metadon 2-4 timer 2-14 dager 300 24 timer Inntil 90 dager

Metamfetamin 2-7 timer 2-4 dager 1000 1-3 dager Inntil 90 dager

Opiater 2 timer 2-3 dager 2000 6-8 timer Inntil 90 dager



Medikamenter

• Benzodiazepiner utgjør to grupper legemidler: 
Angstdempende midler og sovemidler

Eksempler på angstdempende midler er Stesolid, 
Valium, Vival, Sobril, Xanor. 

Sovemidler er Apodorm, Mogadon og de beslektede
midlene Imovane, Stilnoct, Zopiklon, Zopiclone, 
Zopitin, Zolpidem.

Viktig å ha en ordentlig rådføring med lege, for å være
bevisst bade faren ved bruk av medikamenter og
kjøring



Medikamenter, den største synderen?

• Utfordringen med medikamenter er at man tilvenner seg 
bruken, og vil ikke nødvendigvis føle seg ruset

• Det er veldig ulik halveringstid på medikamenter, med det 
menes hvor lenge de er i blodet og hvor lenge du er påvirket

• Ved bruk av narkotiske stoffer og medikamenter vil 
konsentrasjonen på blodprøven avgjør hvorvidt man er påvirket



Ved mistanke om ruspåvirket kjøring

• Dersom mistanken for ruskjøring ikke er knyttet til alkohol, har 
politiet hjemmel for å ta tester med alkometer. Dersom testen er 
negativ eller viser lavt promillenivå og mistanken opprettholdes, 
kan politiet foreta enkle tester i veikanten. 

• Overordnet politivaktsjef avgjør om den mistenkte skal 
undersøkes av lege og om det skal tas blodprøve



Rus i trafikken

• Norge var det første landet i verden (1936) som innførte en 
promillegrense som definerer når man er alkoholpåvirket

• Minst 20% av dødsulykker i trafikken er relatert til rus

• Om lag 1 av 10 skadde førere er ruspåvirket



Konsekvensene er mer enn å bli 
stoppet i en kontroll…


