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RUSMIDLER OG HJERNENS
BELØNNINGSSYSTEM

I hjernen formes alle vores oplevelser, handlinger, 
tanker, behov og følelser. Forskellige dele af hjernen har
forskellige opgaver. Sanseindtryk, lystfølelse, angst og
sex er oplevelser, som styres af forskellige systemer i
hjernen. Et af disse systemer er ”belønningssystemet”,
der giver os oplevelsen af velbehag og en stærk lyst til at
gentage handlinger. Disse dele af hjernen spiller en
afgørende rolle for følelser og indlæring. Rusmidler har
en stimulerende effekt på hjernens belønningssystem. 

SIGNALSTOFFER
En rask hjerne rummer omkring 125 milliarder nerve-
celler, som modtager og videresender information. Det
sker ved hjælp af kemiske budbringere, som kaldes
signalstoffer. Rusmidlerne ændrer på signalstof-
ferne, der påvirker belønningssystemet. 

DE VIGTIGSTE SIGNALSTOFFER
DOPAMIN er en vigtig del af belønnings-
systemet, fællesnævneren for nydelse og fysisk
og psykisk energi. Mangel på dopamin giver
inaktivitet og træghed. Alt for meget dopamin
giver svær rastløshed, vrangforestillinger og hallu-
cinationer.
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SEROTONIN spiller en vigtig rolle for vores oplevelse af
virkeligheden, for naturlig søvn og vågenhed samt for
regulering af følelser som sorg og håbløshed.
Forstyrrelse af serotoninbalancen kendes bl.a. fra
alvorlige depressioner.

NORADRENALIN indgår i hjernens og kroppens alarm-
system, som gør os parate til at håndtere vanskelige
situationer ved at flygte eller tage kampen op.

ENDORFINER er organismens naturlige smertestillende
midler. Endorfinerne påvirker vejrtrækning, sinds-
stemning og hormonsystemet. 

ANANDAMID blev først opdaget for ganske få år siden,
og stoffets rolle og virkningsmekanismer kendes ikke

endnu. 

I deres kemiske opbygning ligner de fleste
rusmidler et af hjernens naturlige signalstoffer.
Derfor kan det fremmede stof trænge ind i
bestemte hjerneceller og påvirke deres aktivitet.

På den måde ændres vores psyke, vi bliver 
fx berusede. Det vil typisk sige, at både vores

opfattelse af omgivelserne, vores følelser og kon-
centrationsevne, hukommelse og problemløsning 
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forstyrres. Nogle stoffer hæmmer også hjernecentre,
der kontrollerer livsvigtige kropsfunktioner som vejr-
trækning og hjerterytme. Signalstoffernes ubalance er
forbigående ved en enkelt rus. Men ved hyppig brug af
et rusmiddel kan ændringen blive mere vedvarende.
Forskellige typer af hjerneceller kan mere eller mindre
tilpasse sig det fremmede stof. Når stoffet så ikke mere
tilføres, kommer cellerne igen i ubalance. Derfor får
misbrugeren i en periode abstinenssymptomer, der 
virker både fysisk og psykisk.

På de følgende sider er en oversigt over de mest
almindelige ulovlige stoffer i Danmark. Det er forbudt
at indføre, udføre, sælge, købe, forarbejde og besidde
alle de stoffer, der omtales i denne oversigt. 

SIGNATURFORKLARING

Spises/ Sprøjtes Ryges Sniffes Drikkes
sluges
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HASH, POT, SKUNK M.FL.

Hash stammer fra hampeplanten (Cannabis Sativa),
og de forskellige former for cannabis kan have forskel-
lig koncentration. Skunk er oftest flere gange stærkere
end hash og pot.

Hash indeholder stoffet THC, som bliver optaget af
nerveceller og forstyrrer deres funktion. 

THC ligner hjernens signalstof anandamid. Nerve-
cellernes fedtholdige støtteceller optager også THC.
Derfor bliver det fremmede stof hængende i hjernen i

lang tid. 

Rusen kan kendes ved lang-
som, grødet tale, fnisen og
røde øjne. Sanseindtryk
ændres under rusen: Lyd og
lys opleves anderledes, og de

indre oplevelser får en ny
mening. Hallucinationer kan

forekomme, dvs. falske sanseind-
tryk, hvor man ser ting, som ikke er der. Hash ændrer
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ens stemning. Man kan
opleve opstemthed og
lykkefølelse. Men op-
levelsen kan også være
angst og forestillinger
om, at man bliver
forfulgt. Førstegangs-
brugere har især risiko
for at opleve anfald af stærk
angst. Risikoen for angst er
større, jo stærkere dosis er. Hash har især en sløvende
effekt. Man bliver langsom, mere klodset og har en
nedsat evne til at tænke og lære. Hash kan give kvalme,
svimmelhed og døsighed. 

Rusen varer 3-4 timer, men man er påvirket indtil et
døgn efter indtagelsen. Reaktionstiden vil være nedsat
i en sådan grad, at man er uegnet til at køre på cykel,
knallert eller føre bil. Hash kan spores i kroppen flere
uger efter en rus. 
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� AFHÆNGIGHED
Hash er vanedannende. Efter kort tids hyppig brug
skal man have mere stof for at opnå samme virkning.

� ABSTINENSSYMPTOMER 
Efter ca. 1 måneds jævnlig brug får man ubehag, når
man holder op, hvilket viser sig i irritation, rastløshed,
dårligt humør, kvalme, svedeture, diarré, kramper i
muskler eller mave samt søvnbesvær.

� SÆRLIG FARE
Ved jævnlig brug af hash bliver man sløv, ligeglad,
initiativløs og ukoncentreret. Langvarig hashmisbrug

øger risikoen for psykiske problemer
som psykose og depression.
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OPIUM/HEROIN OPIATER

Fra opiumsvalmuen udvindes flere stoffer, som går
under betegnelsen opiater: heroin, morfin, kodein og
råopium. Heroin er det stærkeste opiat. Rygeheroin er
en form for heroin, der kan ryges. Rygeheroin påvirker
på samme måde som anden heroin. Desuden findes
der syntetisk fremstillede stoffer med samme virkning
som opiater, fx metadon.

Opiater ligner hjernens signalstoffer endorfiner. Under
opiatrus kommer der kraftig ubalance i endorfinernes
naturlige virkninger. Flere dele af hjernen hæmmes,
bl.a. de områder som registrerer uro, psykisk og fysisk
smerte og kontrollerer vejrtrækning. 

Rusen fra opium/heroin giver langsom
tale, sløvhed og nedsat koncentrations-
evne. Rusen giver en oplevelse af 
lykkelig ligegyldighed. Hverdag og
virkelighed bliver fjern. Angst, vrede
og selvkritik forsvinder. Opium/heroin
dæmper også følelse af smerte og sult.
Rusen varer 3-4 timer.
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� LIVSTRUENDE FORGIFTNING
Opium/heroin hæmmer vejrtrækningen. Ved en for
stærk dosis (overdosis) kan vejrtrækningen standse helt.
Hovedparten af alle dødsfald på grund af heroin-
misbrug skyldes, at åndedrættet er blevet lammet.

Ved mistanke om forgiftning skal man straks søge
hjælp på nærmeste skadestue.

� AFHÆNGIGHED
Der er meget stor risiko for at blive afhængig af 
opiater. Kroppen vænner sig hurtigt til stoffet og
kræver mere og mere stof for at få samme virkning.

� ABSTINENSSYMPTOMER
Hvis man bruger opiater dagligt, vil man hurtigt få
abstinenssymptomer. Fem dages regelmæssig brug kan
være nok. Der sker en overaktivering af store dele af
nervesystemet, der bringer både krop og sind i en form
for paniktilstand. Symptomerne er: mavekramper,
diarré, kvalme, opkastninger, feber, muskelsmerter,
løbende øjne og næse, svedeture, urolig søvn, udvidede
pupiller, rysteture, gåsehud og depression. Abstinens-
symptomerne kan være voldsomme og varer normalt
ca. 1 uge. Oftest vil abstinenssymptomerne være som
en kraftig influenza.
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GHB

Kaldes også ”fantasy” eller flydende ecstasy,
men det har intet med ecstasy at gøre. Det findes 
som væske, pulver eller kapsel (som kan opløses i væske).
Det drikkes typisk. GHB påvirker hjernens arbejde med
dopamin. GHB virker først opkvikkende, men derefter
bedøvende, og det er først og fremmest et stof, der virker
hæmmende på centralnervesystemet. Man kan få kvalme,
kaste op, blive svimmel, meget træt eller konfus.

� LIVSTRUENDE FORGIFTNING
Symptomer, fx stor træthed, bevidstløshed eller forvir-
ring, ses hurtigt, det vil sige inden for en times tid. Man
kan få åndedrætsstop. Ved mistanke om forgiftning
skal man straks søge hjælp på nærmeste skadestue.

� SÆRLIG FARE
Der er en meget lille margin mellem den dosis, der
giver rus, og den dosis, der giver forgiftning. GHB er
særlig risikabelt, hvis man blander det med alkohol,
fordi de to stoffer gensidigt forstærker hinanden. Det
samme gælder, hvis man blander GHB med andre
beroligende eller bedøvende stoffer. 

0669 pjece 9x13 DK  24/06/04  11:12  Side 10



AMFETAMIN

Amfetamin er kunstigt fremstillet. Det påvirker blandt
andet hjernens arbejde med signalstoffet dopamin.

Amfetamin virker opkvikkende. Rusen giver følelse af
selvsikkerhed og energi. Man føler, at man kan klare
alt, og de fleste bliver aktive og udadvendte. Samtidig
kan man let blive irritabel, vred og voldelig. Kroppens
naturlige signaler for sult, tørst og træthed forsvinder.
Man kan få kløe især på arme og i ansigtet. Amfe-
taminrus er karakteriseret ved høj aktivitet, ivrig og
selvoptaget snak og mange rastløse bevægelser. 

Rusen varer 4-6 timer. Efter rusen
vender de undertrykte følelser og
behov tilbage, og hertil kom-
mer abstinenssymptomer som
modløshed, angst, depression,
træthed og apati. 
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� LIVSTRUENDE FORGIFTNING 
Amfetamin kan give forgiftning. Symptomer på 
forgiftning er ophidselse, forvirring, hovedpine, 
brystsmerter, voldsom rødmen og sveden, udvidede
pupiller, uregelmæssig hjertebanken, meget høj feber, 
kramper og chok. Ved mistanke om forgiftning skal
man straks søge hjælp på nærmeste skadestue.

� AFHÆNGIGHED 
Kroppen vænner sig til amfetamin, således at der skal
mere og mere stof til at give samme virkning. 

� ABSTINENSSYMPTOMER
Efter kort tids brug får man abstinenssymptomer, når
man holder op med at tage amfetamin. Symptomerne er:
sløvhed, apati og træthed. Der kan komme så alvorlige
depressioner, at misbrugeren er i fare for at begå selv-
mord. Abstinenssymptomerne kan vare op til flere 
måneder efter, man stopper med at tage stoffet.

� SÆRLIG FARE 
Brug af amfetamin giver risiko for at udvikle sindslidelse
i form af forfølgelsesforestillinger og psykose, hvor man
ikke kan skelne mellem virkelighed og fantasi.
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KOKAIN/CRACK

Kokain udvindes af kokaplanten. Crack er kokain, der
er forarbejdet, så det kan ryges. Stoffet ”freebase” er en
anden form for rygekokain, der har samme virkning
som crack. Kokainrusen ligner amfetaminrusen, men
er meget kortere. Desuden er kokain lokalbedøvende. 

Kokain forstyrrer først og fremmest hjernens naturlige
brug af signalstoffet dopamin. Kokain har særligt 
skadelig virkning på hjernens blodforsyning, der kan
svigte så meget, at hjernevæv går til grunde. Efter 
kokainrus er hjernens elektriske aktivitet unormalt lav,
og energiforbruget er stærkt nedsat. Efter et jævnligt
kokainforbrug kan denne nedsættelse vare flere måneder.
Kokain har også særligt skadelige
virkninger på hjertets funktion. 

En person på kokain/crack
føler sig energisk og selv-
sikker, men opleves mere
som overaktiv, selvcentreret,
dominerende og svær at tale
ordentligt med. Pupillerne er
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store, og musklerne spændte. Umiddelbart efter rusen
følger en meget voldsom nedtrykt sindstilstand.

Hvis kokain ryges (som crack eller base), indsætter
virkningen i løbet af 5-10 sekunder og varer normalt
20-40 minutter. Hvis det indtages gennem næsen
(snifning), indsætter virkningen langsomt, topper i
løbet af en halv time og varer samlet 60-90 minutter.

� LIVSTRUENDE FORGIFTNING 
Risikoen for overdosis er større ved
kokain end ved amfetamin, fordi
der er lille forskel på den
mængde kokain, der giver rus,
og den mængde, der giver
forgiftning. Risikoen for for-
giftning er størst ved rygning
eller indsprøjtning. 

En alvorlig kokainforgiftning
kan medføre, at man mister bevidst-
heden, får krampeanfald, hjerteflimmer,
hjertestop og åndedrætssvigt. Mindre alvorlige forgift-
ninger vil vise sig ved: koldsved, kvalme og opkast-
ning, rysten og kraftig temperaturstigning. 
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Ved mistanke om forgiftning skal man straks søge
hjælp på nærmeste skadestue. 

� AFHÆNGIGHED 
Der er stor risiko for at udvikle afhængighed af kokain/
crack.

� ABSTINENSSYMPTOMER
Når man holder op med at tage stoffet, får man ”nedtur”:
bliver irritabel, mistænksom, angst og depressiv. Desuden
bliver man nervøs, rastløs, indadvendt og mister sin
appetit.

� SÆRLIG FARE
Efter længere tids brug af kokain bliver misbrugeren
mistænksom, angst og depressiv hele tiden – ikke
kun efter en rus. Kokain kan føre til den alvorlige
sindslidelse kokainpsykose, der blandt andet giver

syns- og hørehallucinationer (man ser og hører noget,
der ikke er der).
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ECSTASY

Ecstasy er kunstigt fremstillet. Ecstasy er den mest
brugte betegnelse for det kemiske stof MDMA. Men
stoffet kaldes også E, Adam, XTC eller ”love drug”.
Mange af de piller, der sælges som ecstasy, indeholder
dog andre stoffer, nogle gange stoffer, der er mere 

giftige end MDMA. Ecstasy skader 
de hjerneceller, der producerer 

signalstoffet serotonin. 

Ecstasy har en mildt op-
kvikkende og sanseskærpende
virkning. Ecstasy gør en 

venligt stemt over for andre.
Til forskel fra amfetamin og

kokain virker ecstasy også let 
hallucinerende. Sanseindtryk forandres,

og der kan forekomme hallucinationer. Rusen kan 
give følelse af lykke og sanselighed. Andre gange kan
rusen give negative oplevelser med skræmmende 
hallucinationer, forvirring og panik. Disse hallucina-
tioner kan komme igen senere (flashbacks), uden at
man har taget ecstasy. Ecstasy kan give kvalme, nedsat
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appetit, hjertebanken, svedeture og uro. Musklerne
bliver spændte, ofte især kæbemusklerne. Huden kan
blive særlig følsom for berøring, og man kan få kløe.
Rusen, der opleves forskelligt fra person til person, kan
vare i flere timer. 

Efter rusen kommer en voldsom udmattelse, der 
kan være ledsaget af forskellige grader af dårligt
humør. Nogle ecstasybrugere får langvarige, alvorlige
depressioner. 

� LIVSTRUENDE FORGIFTNING
Der er eksempler på dødsfald som følge af ecstasy 
forgiftning selv ved ”normale” doser. 

Tegn på forgiftning er hurtig puls, store pupiller 
og sved. Man kan få ekstrem høj temperatur, blive
bevidstløs, få indre blødninger eller nyresvigt. 

Ved mistanke om forgiftning skal man straks søge
hjælp på nærmeste skadestue. 

� AFHÆNGIGHED 
Kroppen vænner sig til ecstasy, så på sigt skal der mere
stof til at give samme virkning. Man ved endnu ikke,
hvor hurtigt man bliver afhængig af ecstasy.
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KHAT

Khat stammer fra khatbusken. Khat
giver en rus, der ligner rusen ved amfetamin. Det vil
sige en opkvikkende virkning, der giver munterhed,
lyst til at snakke og større selvtillid. Samtidig kan man
let blive opfarende og vred, og appetitten forsvinder.
Khatrusen nedsætter koncentrationsevnen, hukommel-
sen og evnen til at lære. Efter rusen kan der komme
irritation, søvnbesvær og en nedtrykt sindstilstand. 

Omfattende brug af khat giver rastløshed og søvn-
problemer. Der kan opstå kraftig forhøjelse af legems-
temperaturen, i nogle tilfælde med dødelig udgang.
Hos misbrugere med et stort forbrug af khat ser man
ofte misfarvede (brune) tænder, betændelse i tandkød,
mundhule og mavesæk. 

� SÆRLIG FARE 
I visse tilfælde kan khatrusen give tvangstanker og
bringe misbrugeren i en forvirringstilstand, der kan
ende med forfølgelsesvanvid. Langvarig brug af khat
kan give alvorlige sindslidelser, psykoser, hvor man
ikke kan skelne mellem virkelighed og fantasi.
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POPPERS

Er en syntetisk fremstillet væske, der let fordamper.
Poppers indåndes. 

Det virker opkvikkende og muskelafslappende i 
meget kort tid, 1-8 minutter. Poppers kan give hoved-
pine, besvimelse, blodtryksfald og ætse, hvis man rører
ved det.

� LIVSTRUENDE FORGIFTNING
Poppers kan give en alvorlig forgiftning, der skal

behandles. Ved mistanke om forgift-
ning skal man straks søge hjælp på

nærmeste skadestue.
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LSD, MESKALIN OG 
PSILOCYBIN/”SYRE”

De tre stoffer kaldes samlet 
hallucinogener eller ”syre”. LSD
er syntetisk fremstillet, meskalin
findes i visse kaktus og psilocybin
i giftige svampe. Der findes også en
hel række andre syntetiske stoffer og
planter, der giver hallucinationer.

Hallucinogener sætter sig fast på de hjerneceller, der
kommunikerer ved hjælp af signalstoffet serotonin.
Hallucinogener påvirker hjernens mest overordnede
centre, hvor forskellige sanseindtryk kobles sammen
med hinanden og forenes med erindringer, følelser og
tanker. Det er sandsynligvis derfor, hallucinogenerne
giver ”flashbacks” og sammenblanding af sanse-
indtryk. Hallucinogener giver syns- og hørehallucina-
tioner. Man får falske sanseindtryk og ser ting, der ikke
er der i virkeligheden. For nogle kan oplevelserne være
som et mareridt og give angst. Det kaldes ”bad trip”.
De mareridtsagtige oplevelser kan dukke op igen i
”flash-backs” lang tid efter, at rusen er klinget af.
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Hallucinogener kan give udvidede pupiller, forhøjet
blodtryk, hjertebanken, kvalme, skælven, sveden og
temperaturstigning. LSD-rusen varer ca. 12 timer.
Rusen fra meskalin varer ca. 10 timer, og psilocybin-
rusen varer 3-6 timer.

� FORGIFTNING 
Ved meget høje doser kan der indtræffe forgiftninger
med forhøjet blodtryk, evt. kramper og forhøjelse af
legemstemperatur, som kan være dødeligt forløbende.
De fleste dødsfald efter indtagelse af hallucinogener
skyldes dog ulykker under rusen og selvmord. 

Ved mistanke om forgiftning eller ved alvorligt ”bad
trip” skal man søge hjælp på nærmeste skadestue.

� SÆRLIG FARE 
Der er set ændringer af personligheden og fremprovo-
kation af sindssygdom efter brug af hallucinogener.
Hallucinogener kan give langvarige
depressioner og alvorlig sindslidelse,
hvor man ikke kan skelne mellem
virkelighed og fantasi (psykose). 

0669 pjece 9x13 DK  24/06/04  11:13  Side 21



PAS PÅ DIG SELV

Stofferne er forbudte, fordi du løber en alvorlig hel-
bredsrisiko, hvis du bruger dem. 

� INGEN INDHOLDSDEKLARATION
Du kan ikke se, hvad der reelt er i klumpen, pillen,
pulveret eller ampullen, hvis du køber stoffer på det
illegale marked. Du ved derfor ikke, hvor stor dosis du
får, og du ved heller ikke, om der er andre skadelige
stoffer i.

� BLANDING
Risikoen for overdosis bliver større, hvis man drikker
alkohol eller tager medicin samtidig med, at man tager
stoffer. Virkningen ved blanding er helt uberegnelig. 

� SPRØJTEN
Indsprøjtning indebærer i sig selv risiko for betændelser,
bylder og overførsel af sygdomme. Hvis man deler
sprøjte med andre, kan man blive smittet med alvorlige
sygdomme som leverbetændelse og hiv/aids. 
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� GRAVIDITET
Kvinder, der tager stoffer under graviditeten, kan
påføre fosteret alvorlig skade.

� HJÆLP
Hjælp til problemer med stoffer kan fås hos: din prak-
tiserende læge, socialforvaltning, ungdomsrådgivning
eller misbrugsrådgivning. Brug skadestuen ved mistanke
om forgiftning eller ved psykisk sammenbrud.
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