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Oppsummering

• 1. Cannabisrøyking gir bestemte symptomer og tegn
• 2. Cannabisrøyking er ikke helt ufarlig
• 3. Cannabis kan være forbundet med og fremkalle psykiske 

lidelser
• 4. Cannabis kan åpne porten for tyngre stoffer som heroin 
• 6. Det finnes behandlingsmetoder
• 5. Kristiansand kommune har gjort mye for å ta disse i bruk –

andre byer/kommuner følger etter
• 6. Forskning på resultater og oppfølging er mangelvare. Kan vi 

gjøre noe med det?
• 7. Sverige har etablert et landsomfattende behandlernettverk. 

Kan vi få til noe tilsvarende i Norge?



Cannabis
VIRKNING TOLERANSE ABSTINENS AVHENGIGHETS-

POTENSIALE

SYKDOM 

KOMPLIKASJONER

DØDELIGHET

•Økt matlyst

•Røde øyne

•Munntørrhet

•Rask puls

•Oppstemt

•Passiv

•Koordinasjonsfors
tyrrelser

•Angst

•Spontan latter

•Akutt psykose?

•Noe •Søvnproblem

•Ville drømmer

•Rastløshet

•Angst

•Irritabilitet

•Sinne (følt)

•Aggresjon (atferd)

•Diaré

•Kvalme

•Muskelsmerter

•Dårlig matlyst

•Sug

•Moderat •Angsttilstander

•Flashbacks

•Amotivasjons-
syndrom

•Svekkede 
kognitive 
funksjoner

•Psykoser

•Hypomani

•Luftveis-
sykdommer

•Redusert 
sædkvalitet

•Menstruasjons-
forstyrrelser

•Død



Sammenheng mellom 
cannabis og psykoser

• Akutt bruk av store mengder kan utløse en toksisk 
psykose preget av forvirring, amnesi og 
hallusinasjoner. Varer ca. 3 døgn

• Cannabis kan utløse en akutt schizofreniform psykose 
uten forvirring og amnesi. Oftere vold, 
panikkangst,bisarr atferd og hypomane symptom.



Sammenheng mellom 
cannabis og psykoser

• Cannabis kan utløse kroniske psykoser som 
vedvarer etter en lengre abstinensperiode.

• Langtids daglig bruk av cannabis kan gi en 
organisk psykose. Kronisk amotivasjons-syndrom. 
Minner om negative symptom.

• Cannabis risikofaktor for utløsning av schizofreni 
og bipolare lidelser.



Ny kunnskap

• A potent form of cannabis can cause psychosis in 
healthy people (Bhattacharyya 2010)

• Early cannabis users 300% more likely to have 
psychotic symptoms (McGrath 2010)

• 2008 the UK government reclassified cannabis from 
a class C to a class B drug, partly out of concerns 
that cannabis, especially the more potent varieties, 
may increase the risk of schizophrenia in young 
people



“A single joint of cannabis
raises the risk of schizophrenia
by more than 40%, a disturbing

study warns”
Daily Mail - 27th July 2007



CannabisForum Sør
Senter for dokumentasjon og forskning på forebygging, 

virkning og behandling av cannabismisbruk

• Mål
– Bedre pasientbehandling

• Midler
– Kunnskapsoppbygging
– Nettverksbygging
– Utprøving av nye metoder
– Implementering 
– Forskning
– Møter og Seminarer
– Egen webside:  www.hasjavvenning.no
– Studiemodul på Universitet i Agder i hasjavvenning

• Organisering
- Tverretatlig, tverrfaglig

• Adresse: Sørlandet sykehus
Avd for rus og avhengighetsbehandling, Kongsgård Alle 71, 4632 Kristiansand S 
tlf. 38 14 80 00
Undervisningsleder Bente Hjemdahl, e-mail: bente.hjemdahl@sshf.no
Sekretær Grethe Høyåsen, e-mail: grethe.hoyasen@sshf.no

http://www.hasjavvenning.no/


Cannabisavvenning

• Norsk behandlernettverk?



Cannabisavvenning –
multisenterstudie?



Forslag til

• Felles standardisert kartlegging- og 
oppfølgingsverktøy

– Alvorlighetsgrad cannabisbruk (SDS)

– Psykisk tilleggsproblematikk (SCL-25)

– Opplevelse av sammenheng (OAS/KASAM)

– Oppfølging abstinenssymptomer (BDS)

– Endring i cannabis- og annen rusbruk (VAS –rus)

– Endring i livskvalitet (VAS-livskvalitet)



Utfordringer fram til neste samling

• Et norsk behandlernettverk for 
cannabisavvenning

• En norsk multisenterstudie for å se på 
resultater av cannabisavvenningen



Takk for oppmerksomheten


