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Sopptimistene
Psykolog Per-Ørjan Johansen behandlet sine egne alkoholproblemer med fleinsopp. Nå vil han og
forsker Teri Krebs gjøre det samme for andre. Kritikerne etterlyser mer forskning.
Ande r s Fi r i ng Lu n de , Hanne Ø st li Jako bs en o g Chri sti an Bel gaux (foto)

N

oen brune pappbokser står foran
Pål-Ørjan Johansen. De er fulle av
hvite pilleesker, nylig ankommet fra
trykkeriet. På 500 av eskene står det
«psilocybin 10 mg». Psilocybin er
virkestoffet i fleinsopp. På de 500
andre står det «MDMA 120 mg». MDMA er virkestoffet i ecstasy. Snart håper psykologen å behandle norske pasienter med disse stoffene.
– Vi har møtt lite motstand så langt, sier han.
På kontoret på Majorstuen i Oslo begynner
det å bli hjemmekoselig. Litt på grunn av de
blomstrende plantene i vinduskarmen, men mer
på grunn av et indisk teppe som visstnok «lyser
i mørket på fest» – og et peruansk teppe med
mønstre man kan se under påvirkning av DMT,
et av de kraftigste psykedeliske stoffene.
På pilleeskene står det også «EmmaSofia»,
navnet på foreningen og klinikken Johansen nå
har åpnet med kona, amerikanske Teri Krebs.
Målet deres er å gjøre psykedeliske stoffer og
MDMA tilgjengelig for så mange som mulig. De
har allerede begynt å lobbe i forkant av FN-møtet i mars, der verdens narkotikapolitikk skal
diskuteres.
Men kanskje viktigst: En søknad er på vei til
Legemiddelverket om tillatelse til å for første
gang behandle en pasient, en alkoholiker, med
psilocybin – altså virkestoffet i fleinsopp. Pasienten er en mann som drikker en rødvinsflaske
eller to hver kveld, og som føler seg fremmedgjort av norsk behandling. Snart vil de også søke
om å behandle nordmenn, fortrinnsvis de med
post-traumatisk stressyndrom, med MDMA.
Pilleeskene, er de noe mer enn et pr-stunt?
«De skal selvfølgelig brukes», sier Johansen,
som forteller at et farmasisleskap står klart så
snart EmmaSofia får samlet inn nok penger. Da
kan MDMA og psilocybin foreskrives til medisinsk bruk på apoteket, sier han, for pasienter
som ikke har respondert på annen behandling.
– Det kan gå ganske hurtig.

Fleinschmecker. Det er november og kjølig,
men «Per» har bare på seg skjorte når han patter lett på en e-pipe på en uteservering i Oslo og
forteller om sine opplevelser med fleinsopp.
Han tar sopp rundt ti ganger i året, som selvmedisinering, iblant for å ha det vondt.
– Det er ikke alltid gøy, dette her. Du er ikke
garantert noen ting.
«Foreldrene mine er helt vanlige mennesker,
som ikke skylder meg noe.» «Naturen er fantastisk.» «Jeg er ikke redd for å dø.» Dette er blant
erkjennelsene Per sier han har fått på sopp.
Fleinsopp kan spises, eller – som Per foretrekker – trekkes med varmt vann og drikkes
som te.
Nettopp en slik seanse viser han frem i kortfilmen Psykonauten, som kom i år, laget av Jon

Du må nesten
være på nivå
med klima
fornektere eller
kreasjonister
for ikke å se
hvor det her går
internasjonalt.
Pål-Ørjan Johansen,
psykolog

EmmaSofia
Norsk forening, etablert av Pål-Ørjan
Johansen og Teri Krebs, som jobber
for å gjøre MDMA og psykedeliske
stoffer tilgjengelig.
Pål-Ørjan Johansen er klinisk
psykolog. Teri Krebs er doktorgradskandidat ved institutt for nevromedisin ved NTNU.
Åpnet klinikk på Majorstuen i Oslo i
høst. Vil nå behandle pasienter med
psilocybin og MDMA. Tilbyr også
konvensjonell psykologisk behandling.
Studentforening er opprettet i
Trondheim, og i ferd med å opprettes i
Oslo og Bergen.
EmmaSofia finansieres gjennom
innsamling på internett.

Emma betyr «universell» på
germansk, i tillegg til å være slang for
MDMA. Sofia betyr «visdom» på gresk,
og er en referanse til «De vises sten»
eller «philosopher‘s stone», som i
middelalderen beskrev stoffer som
skulle forvandle uedle metaller til sølv
og gull, og som også er slang for
soppen psilocybe tampanensis.

Vatne, en slags hybriddokumentar som forsøker
å vise sopprusen. Per er hovedpersonen.
«Ubeskrivelig» er et typisk ord når noen prøver å beskrive en sopptur, men Per gjør et forsøk.
– Det er som et slags dyr som går inn i deg,
som tar over kontrollen. Du må bare finne deg i
det som skjer.
Den viktigste endringen skjer i hvordan han
observerer verden:
– Det første du merker er at synet blir litt annerledes. Hørselen blir annerledes – opplevelsen av romfølelse – farger mer intense. Heller
enn å se tak, vegg, gulv, ser du gulvveggtak. Ting
blir veldig sammenflettet, sier han.
– Du er alene med deg selv på en måte du trolig aldri har vært før, så du får en slags eksistensiell knyttneve i fleisen. Det er det jeg liker med
det.
«Narkotikalisten». I Norge brukes amfetamin
som medisin til mange med ADHD. Morfin brukes som bedøvelse. Cannabis som smertelindring for nordmenn med multippel sklerose. Valium eller andre benzodiazepiner – «piller» – gis
til nær sagt hvem som helst som spør. Disse stoffene er godkjent som legemidler. Det er hverken
psilocybin eller MDMA, men ordningen om
«godkjenningsfritak for enkeltpasienter» kan
åpne opp for stoffene, hvis en søknad dokumenterer at annen behandling ikke har fungert – og
at psilocybin eller MDMA kan hjelpe pasienten.
– Det er mulig, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.
– Terskelen for å bruke forbudte stoffer i medisinsk behandling er høy, men alle søknader
blir behandlet på vanlig måte, sier Madsen, og
legger til:
– Legen har eventuelt personlig ansvar for
uheldige følger ved behandlingen.
••
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Ektepar: Hvordan har psykedeliske stoffer og MDMA påvirket Pål-Ørjan
Johansen og Teri Krebs som par? «Vi har snakket om misforståelser»,
sier hun. «Man får strekt ut spenninger som lagrer seg opp. Man får vekk
grums. Det blir som en renselse. Vi har utfordringer, som andre par,
men det har hjulpet oss til å bli ordentlig, ordentlig kjent», sier han.
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Psykedelisk korpus. Den vitenskapelige dokumentasjonen om stoffene vokser:
Ved New York-universitetet foregår en studie der sopp gis til kreftsyke. Målet er å se hvorvidt psilocybin kan bedre kreftpasienters generelle livskvalitet og lindre angst, eksistensiell
tvil, depresjon og følelse av håpløshet.
Imperial College i London har satt i gang flere studier om hvordan psilocybin, LSD og
MDMA påvirker aktiviteten i hjernen og mental helse mer generelt.
Johns Hopkins-universitetet i USA, som har
publisert studier som indikerer at psykedeliske
stoffer kan redusere selvmordstanker, nikotinavhengighet og psykologiske lidelser, gjennomfører nå en undersøkelse der de ber folk fortelle
om sine møter med guder og høyere makter i
psykedelisk rus.
Krebs og Johansen er i kontakt med miljøene
som driver denne forskningen. Deres egen forskning har fått publisitet i Norge og utlandet, særlig en metastudie hvor de går gjennom LSD-behandlinger av alkoholikere i 1960- og 70-årene,
og konkluderer med at så lite som én enkelt dose
med LSD, som ledd i et behandlingsprogram, kan
bidra til mindre drikking.
Reddet livet. I studietiden var Pål-Ørjan Johansen i ferd med å få et alvorlig alkoholproblem, sier
han selv. Selv om drikkingen aldri opplevdes meningsfull, fortsatte han: «Det er skikkelig far out
å drikke seg full tre-fire ganger i uka. Men i Norge er det vanlig å være far out». Han sier han allerede var på en eksistensiell søken, og kritisk til
sin egen drikking, da en kjæreste fortalte ham om
sopp. Umiddelbart leste han seg opp på virkninger og risikoprofil, og kort tid etter prøvde han.
Opplevelsen som fulgte var av «bibelske dimensjoner».
– Det overgikk alle forventninger. Jeg følte at
jeg hadde funnet en nøkkel og en skatt, hvor jeg
lærte mer om meg selv og min plass i universet.
Johansen sier soppturen ga ham økt «selvomsorg». Snart drakk han mindre. Samtidig tok han
sopp flere ganger i måneden. En kamerat hadde
fryseboksen full av psilocybe cubensis, en psilocybinsopp som var lovlig i Norge frem til forrige
tiår. Johansen inntok tidvis soppen ukentlig – et
bruksmønster han fortsatte med i noen år. Han
dro til en hytte i skogen, som han hadde kjøpt av
en av professorene sine for et og et halvt studielån, og forteller om spektakulære stjernehimler,
eller den «ville fuglesangen» da solen stod opp,
men eufori eller sensasjonelle visuelle opplevelser var ikke det viktigste for ham.
– Innen psykofarmakologien snakker man om
stoffers ulike mekanismer. Man kan bli våken eller trøtt av et stoff, det kan dempe angst eller gjøre ditt og datt, men psykedelika påvirker hele
spekteret. Eufori er bare en del av det.
– Jeg fikk en slags ro, eller en forankring i livet, en ekstra dimensjon som alltid venter.

Han opplevde at psykedelika var konstruktivt,
i motsetning til alkohol. Johansen mener også at
MDMA har hjulpet ham til å snakke om angst og
skam knyttet til problemer i familien, blant annet
flere dødsfall som rammet på kort tid og alkoholisme hos et familiemedlem. Før han tok sopp,
sier Johansen, var han på vei til å utvikle alkoholisme, og han hadde post-traumatisk stress, en lidelse han har interessert seg for siden psykologistudiene og senere arbeidet med som forsker og
psykolog.
– Jeg vil si at psykedelika og MDMA har reddet livet mitt.
Møttes i Cambridge. På inngangsdøren til Krebs
og Johansen henger et hjerte, tegnet av barnehender, med fire navn inni. De to møttes i Cambridge i USA i 2004. Han gikk på Harvard, som
stipendiat i psykologi, hun gikk på Boston-universitetet og studerte nevrovitenskap. Interessen
for psykedeliske stoffer – som LSD, psilocybinsopp og kaktuser med meskalin – førte dem
sammen. For i Cambridge var miljøet stort, ifølge
Krebs, spesielt blant dem som studerte hjernen
og menneskers psyke.
De sier det ble en interessant sommer. Det ble
dansing under store, fargesprakende trær ved
Charles-elven, som renner forbi Harvard. Det ble
besøk hos indianere i en skog i Pennsylvania, der
Johansen fastet i fire dager ved et vann hvor bjørner, slanger, coyoter og bevere kom og gikk. Psykedeliske festivaler hvor folk danset i alle mulige
retninger, Krebs noen ganger i lycra-trikot med
glødende lys inni.
I 2007 giftet de seg i Trondheim.
Optimister. Er det bare hippieromantikk på
nytt? Johansen er svært redd for at nyanser skal
bli borte, slik han mener de er blitt, i omtalen av
psykedeliske stoffer de siste femti årene. LSD-ens
sveitsiske far, professor Albert Hoffmann, døde
102 år gammel i 2008. I et intervju i New York Times samme år ble han sitert på at LSD ble demonisert av etablissementet fordi stoffet ble «kapret» og popularisert av ungdomsbevegelsen i
1960-årene. Hoffmann nevnte at LSD tiåret i forveien hadde vist lovende resultater i psykoterapi,
og i intervjuet uttrykte han frustrasjon over det
globale forbudet som kom etter hippietiden – og
forviste stoffet til undergrunnen. Amerikanske
myndigheter definerte LSD som svært avhengighetsskapende og uten terapeutisk verdi.
Hverken Krebs eller Johansen vil skylde på
hippiene.
– Det blir blaming the victims, sier Krebs.
– Blaming the victims, sier Johansen.
De nevner Karl Evang, den smått legendariske helsedirektøren fra 1938 til 1972, som eksempel på en ideologi de mener er i ferd med å bli
borte.
– Han kom fra en tid hvor psykiaterene var
redd for å følge det klassiske maksimet «kjenn
deg selv», sier Johansen.

Hvor sikker
er bruken?
Hva slags
dosering er
den riktige?
Det er ikke
måte på hva
vi ikke vet.
Jørgen Bramness,
forskningsdirektør for
Senter for rus- og
avhengighetsforskning

Spiss fleinsopp: •
«Spiss fleinsopp (Psilocybe
semilanceata) vokser om
høsten, fra august til
midten av oktober. Den
finnes i næringsrik
gressmark og er vanlig så
langt nord som til Troms.
Tørket norsk sopp
inneholder 0,2-2,0 %
psilocybin (altså betydelig
variasjon).
Bruk og besittelse av spiss
fleinsopp er forbudt og
rammes av straffeloven.
Den er oppført på
Legemiddelverkets liste
over narkotiske stoffer.»

Johansen og Krebs mener det hersker mange misforståelser om stoffene – som må «oppklares». De har nylig sendt et brev til Folkehelseinstituttet, der de ettergår instituttets informasjonsskriv om psykedeliske stoffer. De foreslår en rekke endringer av språkbruk og
informasjon de anser som «utdatert og ikke evidensbasert».
Johansen kaller dette en «dødskrampe» av
forbudspolitikken.
– Du må nesten være på nivå med klimafornektere eller kreasjonister for ikke å se hvor det
her går internasjonalt, sier han.
– Vi håper at Norge skal være et modelland
for ruspolitikk, psykedelika og MDMA, sier
Krebs.
«Ikke nok forskning». – Det er ikke lagt forskning på bordet som kan godtgjøre om det er
lurt eller ikke.
Det sier Jørgen Bramness, forskningsdirektør for Seraf, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Der Teri
Krebs og Pål-Ørjan Johansen er optimistiske til
bruk av psilocybin i terapi, er Bramness skeptisk. Han mener man fortsatt vet for lite.
– Hvor sikker er bruken? Hva slags dosering
er den riktige, hvilke grupper skal man være
spesielt oppmerksomme på, hvordan fungerer
det i sammenblanding med andre medikamenter? Det er ikke måte på hva vi ikke vet.
Bramness sier han ikke er spesielt streng
overfor psilocybin. Det skal behandles som alle
andre potensielle legemidler, sier han. Det vil
si: først småskalastudier av hvordan stoffet virker på dyr, dernest testing i større studier og på
mennesker.
– Man skal vise at det er gjort gode nok studier til at man kan godtgjøre at fordelene ved
legemiddelet er større enn ulempene, sett opp
mot sykdommens alvorlighet.
Bramness har lite til overs for det han kaller
myten om at krigen mot narkotika har kneblet
forskningen på psykedelika.
– Jeg ser ikke det. Det har vært gjort en del
forskning på dette over tid, som ikke har klart å
komme til målet. Der tolker vi dataene noe forskjellig, men det har vært gjort en del forsøk på
å finne terapeutisk bruk som ikke har lykkes,
sier han.
– Hva har vært problemene?
– Krebs og Johansen selv har forsøkt å gjøre
forskning på hallusinogener som ikke har lykkes, så kanskje det er et spørsmål du heller skal
rette til dem.
Ett eksempel har kommet frem i en kronikkutveksling på forskning.no denne høsten. Der
har Bramness og to kolleger kritisert ekteparets
forskning som viser at fleinsopp og andre psykedeliske stoffer ikke er skadelig for brukerens
psykiske helse. Funnet fikk store oppslag i internasjonale medier.

Kilde: Norsk helseinformatikk

Foto: Getty images

5000 år før Kristus
Malerier med soppmotiver, som dateres 7000 år
tilbake i tid, er blitt funnet nord i Algerie. I
Sentral- og Sør-Amerika er det funnet sopp
templer og soppskulpturer som regnes å være
mellom 3000 og
7000 år gamle. Da
den spanske
erobreren Hernán
Cortés beseiret
aztekerne i Mexico i
1521, forsøkte
spanjolene å forby
stoffer med
psykedeliske
effekter.

1938
Den sveitsiske kjemikeren Albert Hoffmann
oppdager og syntetiserer LSD for første gang da
han undersøker derivater fra soppen meldrøye,
som blant annet vokser på rug. Hoffmann erfarte
virkningen av LSD da han fikk stoffet i seg ved en
tilfeldighet. Helt til sin død mente Hoffmann at
LSD hadde stort terapeutisk potensial ved bruk i
kontrollerte omgivelser.

Foto: Getty Images

Tilbakeblikk
1954
Den engelske forfatteren Aldous Huxley, kjent for
romanen Brave New World, beskriver sin
opplevelse med det psykedeliske stoffet
meskalin i boken Doors of Perception. Heaven
and Hell. På
bakgrunn av
erfaringen
diskuterer Huxley i
boken blant annet
kunst, psykologi,
teologi og
spiritualitet.

1961
Modum Bad og Lier sykehus begynner med
LSD-behandling i Norge, fra 1963 kan norske
psykiatere søke tillatelse fra Helsedirektoratet. I
hvert fall ett forsøk blir også utført ved Gaustad
sykehus i 1959 eller 1960. I denne perioden
brukes LSD i psykiatrien i USA og i flere
europeiske land. I 1990-årene påstås det at
amerikansk etterretning, CIA, initierte enkelte
LSD-forsøk i Norge, og at LSD ble brukt i
eksperimenter med «krigsbarn».
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Konkluderer for sterkt? Bramness og kollegene mener Krebs og Johansen ikke kan konkludere som de gjør. Blant 135 000 amerikanere i
datamaterialet har ekteparet funnet frem til
dem som bare har tatt psilocybinsopp – og ikke
funnet noen negative effekter på psykisk helse.
Men det er uhyre sjelden at noen bare tar
fleinsopp – de fleste som bruker sopp, har også
forsøkt cannabis, kokain og andre rusmidler,
innvender Bramness. I Krebs og Johansens studie er det snakk om 156 mennesker. Bramness
og kollegene stiller spørsmål ved om de er representative for gruppen som bruker sopp.
– Den debatten er blitt ganske het, men vi
mener det er helt udramatisk å mene at de ikke
har god nok metode til å konkludere så sterkt
som de gjør, sier Bramness.
Pål-Ørjan Johansen mener Bramness feilfremstiller.
– Vi har omfattende dyrestudier og kunnskap
om psykedelika, samtidig trenger vi mer forskning, sier han, som ikke forstår hvorfor Bramness mener de konkluderer for sterkt.
– Vi sier i likhet med internasjonale forskningsmiljøer at psilocybin og MDMA er lovende med tanke på både trygghet og behandlingseffekt.
– Vår studie av LSD-bruk i behandling av alkoholisme ble i 2013 vurdert av britiske helsemyndigheter, NHS, som skrev at «deres forsiktige konklusjoner sannsynligvis er pålitelige».
– Alkoholisme og avhengighet er ofte dødelige lidelser, med tragiske konsekvenser for
mange familier. For de pågående studiene som
er blitt gjort, er det blitt utført risiko-nytte-vurderinger for pasientene i flere land. For mange
vil det være for sent om de må vente i fem eller
ti år.

Foto: Getty images

Blomster og frisk luft. Hvordan skal behandlingen foregå? Johansen og Krebs sier de vil følge prosedyrene fra forskningen som har gitt empiriske resultater. De vil bruke psilocybin og
MDMA på pasienter som henholdsvis sliter
med alkoholisme og post-traumatisk stress fordi det finnes flest studier om disse gruppene. De
vil kun tilby stoffene til pasienter som har prøvd
all annen behandling uten resultat.
Pasientene skal gi informert samtykke og selv
ønske opplevelsene som følger. Omgivelsene
skal være estetisk tilfredsstillende og fri for forstyrrelser. Tregulv. Blomster. Frisk luft. Utsikt.
Musikk som «resonnerer godt hos pasienten».
Dette skal redusere risikoen for negative opplevelser.
Johansen skal være til stede, og overlegen Lowan Stewart, som er medisinsk fagansvarlig for
EmmaSofia, og som til daglig jobber med akuttmedisin. Kanskje også en sykepleier. Stoffene
skal inntas i kapsler. En lavere dose først. Så
eventuelt en høyere.
Johansen forteller at MDMA ofte rapporte••

1963
Den amerikanske psykologen Timothy Leary
mister jobben ved Harvard-universitetet. Leary
og forskerkolleger hadde utført eksperimenter
med psilocybin. Det ble rapportert om lovende
resultater, men Leary ble kritisert for lemfeldig
omgang med sikkerhetsprotokoller. Leary ville
popularisere bruken av
psykedeliske stoffer –
og delte dem ut til
forfattere, musikere og
intellektuelle – og ble en
prominent person i den
motkulturelle bevegelsen. Han ble arrestert
en rekke ganger.

1965
Medlemmer i The Beatles prøver LSD for første
gang. Stoffet skal ha vært en viktig innflytelse for
bandet i de påfølgende årene, og sammenfalt med
en fascinasjon for filosofi og musikk fra India. I
1968 kommer boken The Electric Kool-Aid Acid
Test, der Tom Wolfe
beskriver fremveksten av hippiebevegelsen og miljøet
rundt Ken Kesey,
som reiste rundt i
USA og blant annet
eksperimenterte
med psykedeliske
stoffer.

2003
En omfattende gjennomgang av LSD-behandlingene publiseres i NOU-en «Granskning av
påstander om uetisk medisinsk forskning på
mennesker». Kommisjonen avviser at LSDbehandling ble initiert av CIA eller brukt på
krigsbarn. Kommisjonen konkluderer at det ikke
er «avdekket forhold som tyder på at den enkelte
pasientens beste ikke var det overordnete
hensynet i denne utprøvende behandlingen». De
skriver at det ble publisert mange positive
artikler om LSD-behandling før 1965, mens
negative artikler dominerte i etterkant.
LSD-behandlingen avtok midt på 1970-tallet.

2015
En diskusjon om psykedeliske stoffer – og MDMA
– begynner igjen å gry i Norge. Unge samfunnsdebattanter som Aksel Braanen Sterri og Magnus
Slagsvold Støre engasjerer seg. Fleinsopp er
tema i artikler i Natt&Dag og i innslag i NRKs
«Trygdekontoret» og «Ukeslutt». Forsknings
arbeidene til Johansen og Krebs debatteres og
kritiseres, særlig hos forskning.no.
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res å gjøre det lettere for folk å snakke om vanskelige temaer. MDMA ble forbudt i USA i 1985
og plassert i samme kategori som LSD – som et
stoff uten terapeutisk verdi – selv om psykiatere, psykologer og forskere argumenterte for stoffets medisinske potensial, og selv om en ankedomstol konkluderte tilsvarende.
Ifølge Johansen kan MDMA hjelpe pasienter med post-traumatisk stressyndrom å gå
gjennom det som stresser dem mest. En person
med PTSD har økt hjerneaktivitet i områdene
som produserer frykt. Hvis lidelsen for eksempel er et resultat av voldtekt, vil pasienten typisk
unngå tanken på voldtekten, samtidig som svært
lite skal til for nettopp å trigge minnene. Pasienten blir hele tiden rammet av «falske alarmer», for eksempel et syn som kan minne om
situasjonen.
– Mye tyder på at MDMA øker kapasiteten
til å prosessere og holde vonde minner i bevisstheten, sånn at du får mulighet til fryktavlæring.
Pasienten lærer at minnet ikke er farlig. Behandlingen går ut på å gå gjennom og fordøye
traumet. Ofte med lukkede øyne. Over tid vil
minnet ikke trigge den samme fryktresponsen.
Det vil tas opptak av behandlingen, som pasienten tar med hjem og hører på. Det kan være
veldig smertefullt.
– Det er ikke sånn at MDMA visker ut et minne, men pasienten kan lære seg å håndtere det.
Når pasientene tar psilocybin, vil ikke Johansen sitte ved siden av og stille spørsmål, bare
være tilgjengelig og gi støtte ved behov.
– Mens MDMA er en katalysator for følelsesmessig læring, er psykedelika en katalysator for
selv-erkjennelse – man blir oppfordret til å reflektere og tenke over sine opplevelser og sitt
liv. Da blir man oppmuntret til å aktivere sin
egen kapasitet til helbredelse. Tro på at man klarer det. Selvaksept.

Bruk i Norge
ɅɅFleinsopp og LSD brukes av svært få. I den
siste befolkningsundersøkelsen om rus fra
Sirus – Statens institutt for rusmiddelforskning oppgir omtrent 1,2 prosent at de
noensinne har forsøkt LSD. 0,1 prosent sier de
har gjort det de siste tolv månedene. Sirus
spør ikke om fleinsopp.
ɅɅTallene er dessuten veldig usikre: Med så få
brukere, er det vanskelig å si om en befolkningsundersøkelse vil fange opp mange nok til
at den gir et representativt bilde.
ɅɅFor ecstasy/MDMA er det noe sikrere tall. I
samme undersøkelser oppgir omlag 2,2
prosent å ha forsøkt det.
ɅɅNorsk institutt for vannforskning måler
restene som skilles ut i kloakken etter at man
har brukt blant annet MDMA. Ifølge de
målingene ligger bruken i Oslo på tredjeplass
i Europa, bare slått av Amsterdam og Utrecht.
ɅɅEn undersøkelse fra Sirus som er gjort
blant utelivsgjengere i Oslo, skal vise
«voldsomt høye tall» for bruk av både
MDMA og andre rusmidler. Studien er
under publisering.
Kilde: Sirus, Anne Lise Bretteville-Jensen

Egenterapeuten: «Per» har tatt sopp jevnlig i nærmere ti år. Iblant også for å ha det vondt.
– Det er ikke negativt å møte sine egne demoner, sier han.
Foto: Karl Erik Brøndbo // Fra filmen «Psykonauten»,




Langvarige traumer? Dårlige soppturer er
som mareritt, sier Per, som opplever at slike
opplevelser kan gi traumer som kan ta måneder
og år å bearbeide.
– Et punkt jeg synes er vanskelig, når det gjelder å bruke sopp i terapi, er de som slår seg
vrang. Det finnes denne ene prosenten, eller hva
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regi Jon Vatne, produsert av Spætt Film AS.

jeg skal si, som er ordentlig, ordentlig psykisk
syke, de er ustabile.
Hva om noen under behandling faktisk får en
bad trip?
– Skal man ha en slags vakt i rommet, skal
man ringe politiet? Alle typer autoritet der vil
være problematisk, tillitsbåndet til pasienten
knuses i fillebiter det øyeblikket en vekter tar
tak i ham, sier Per.
– Jeg vil fortsatt si det er verdt det for oss 99
prosent som ikke reagerer dårlig, men det er
fortsatt et spørsmålstegn der. Dette er noe forskningen burde ha funnet ut av for lenge siden.
Farer? – Det er viktig å ha et statistisk perspektiv på risiko, fremfor å vektlegge vandrehistorier, sier Pål-Ørjan Johansen.
– Psykedelisk sopp selges lovlig i Nederland.
Politiet rapporterer at det er veldig få ordensproblemer som følge av «magic mushrooms» og
helsemyndighetene melder at det er relativt
trygt å bruke.
– Hva vil dere gjøre hvis noen får en sterkt ubehagelig opplevelse?
– Lowan Stewart og jeg har begge lang erfaring med å håndtere stress og forvirring som
noen ganger kan oppstå i behandling med psykedelika. Men det viktigste er å forebygge. Informere om effekten. Lære bort strategier på
forhånd. Pusteøvelser. Hva som kan være nyttig
å tenke på. Gi instruksjoner om at det ikke er farlig å være engstelig. Men det er ikke nødvendigvis sånn at psykedelika og MDMA er for alle. Det
er for de som ønsker den utfordringen eller utviklingen – eller har den type søken.
– Hva hvis pasienten føler ubehag av din tilstedeværelse?
– Vi skal ikke være påtrengende. Da kan det
bli aktuelt bare å overvåke pasienten. Det er viktig å respektere enhver person sitt behov for ro,
ikke forstyrre. Mange opplever psykedelika som
en hellig opplevelse.
– Å overlate pasienten til seg selv?
– Ja.
– Kan det være risikabelt?
– Vi vil ha en forsiktig tilnærming og ta nødvendige forholdsregler. Det er for øvrig ikke
samme fare for angst og forvirring med MDMA.
Vil ikke rømme. Mens mange nøyer seg med å
forsøke sopp kanskje én eller to ganger, vender
Per tilbake, igjen og igjen. Helst ikke mer enn ti

ganger i året, sier han – det kan bli for mye også.
– Man burde bruke til å bearbeide, ikke til å
rømme.
En gang et nært familiemedlem døde, grep Per
til sopprusen – «nesten panisk», sier han. Og først
da han ble høy, klarte han å gråte.
– Det er det terapeutiske utbyttet av det. Jeg
vil tro soppen sparte meg noen uker.
– Har du tenkt på om det at du blir i stand til å
bearbeide ting på sopp, gjør deg mindre i stand til
å gjøre det uten?
– Ja, altså, det er et bra spørsmål, virkelig. Det
er selvsagt mulig, alt som hjelper deg i livet, alt
som funker, kan du bli litt avhengig av. Det er jo
en generell kritikk mot psykologi og terapi: Du
blir aldri frisk, du må gå til legen hele livet om du
har begynt.
Avhengighet. David E. Nichols, en pioner i forskningen på psykedeliske stoffer, uttalte i en paneldebatt i mars at legemiddelindustrien virker
uinteressert i psykedelika fordi folk i behandling
ofte bare trenger å ta stoffene én eller to ganger.
Selv føler ikke Pål-Ørjan Johansen at hans, i
perioder ukentlige, bruk har vært for mye.
På venterommet på Majorstuen, mens musikk
som grenser til muzak fyller rommet, snakker han
om avhengighetens natur.
– Avhengighet er både enkelt og komplisert.
Om du er alkoholiker, overspiser eller ser for
mye porno, så er funksjonen den samme, mener
han: et forsøk på å regulere seg selv, enten det er
for å bli våken, bli kvitt angst, ensomhet eller noe
annet. Ved fravær av alternativer kan selvreguleringen gå utover helse, økonomi og sosialt liv.
– Du får etter hvert angst for at du drakk i går,
og angst, en vanskelig livssituasjon og avhengighetsproblematikk, henger sammen. Avhengighet
og alkoholisme fører til traumer og kan bli en sirkel som går i generasjoner om den ikke brytes.
En tåre renner plutselig fra øyet hans.
– Er det vanskelig å snakke om dette?
– Når jeg reflekterer tilbake på familien min,
traumatiske opplevelser og alkoholvansker, så
kan jeg bli lei meg og trist. Men det er bærbart.
Altså, jeg er jo fornøyd med livet mitt. Om jeg
ikke alltid er lykkelig, så opplever jeg mye mening. Jeg synes livet er spennende, og jeg lever
et rikt liv nå. Og så er jeg jo blitt mer eller mindre avholdsmann.
afl@morgenbladet.no
hj@morgenbladet.no

