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HISTORIKK

• Cannabis fra hamp rundt Himalaya ca 5000 
år tilbake

• Bruk/misbruk i Kina og India ca – 5000

• Herodot ( ca 485-ca 425 f.Kr) om skyternes 
(nomadefolk ved Aralsjøen) bruk av hasj:

– ”De ble glade og opprømte på samme måte som 
hellenerne ble det av vin”



ANVENDELSE-UTBREDELSE

Hvilke produkter?

Hvor mange brukere?

Bruksmønstre



Naturlige cannabisprodukter

• >50 forskjellige innholdsstoffer

• Viktigste psykoaktive komponent er 
tetrahydrocannabinol (THC)

• En annen komponent av interesse er cannabidiol 
(CBD)

• Både THC og CBD virker via cannabinoid-
receptorer (CBR - 1) i hjernen og har antagelig 
motsatt rettede virkninger

• THC og omdanningsprodukter kan påvises med 
hurtigmetoder i blod og urin, men må 
mengdebestemmes med spesialmetoder



CANNABIS



Syntetiske cannabinoider

• Virker som THC, kanskje noe kraftigere
• Har en kjemisk struktur forskjellig fra THC
• Minst 8 forskjellige kjemiske familier (JWH, AM, CP, HU, 

RCS, mfl
• Noen er   legemiddelindustriprodukter på avveier (?)
• Rammes ikke av narkotikalovgivningen, hovedgrunnen 

bak markedsføringen
• CBR-1-agonister, oftest med sterkere virkning enn THC
• Plantemateriale strødd eller sprayet med syntetisk 

cannabinoid = Spice, herbal highs, legal highs
• Påvises ikke med vanlige hurtigmetoder for 

cannabispåvisning i blod og urin, må benytte 
spesialmetoder



Andel brukere

• 18 – 30år (2010) brukt noen gang: menn 
33%, kvinner 24%; 20% brukt>50 ggr

• Brukere (>20 år) på en tilfeldig dag: 
spørre-us 0.2-0.8%, veikant med saliva-
analyse 0.6-1.4%

• Yrkeslivsundersøkelser: tilfeldig valgte 
arbeidstakere: ca 1% positive



Tidstrender

• Spørreundersøkelser: 1999-2009

– Brukt noen gang: 15.4 >14.6%

– Brukt siste år:        4.5 >  3.8%

– Brukt siste 30 d:     2.5 > 1.6%

• Konsentrasjon av THC i blodprøver, 
påvirkede bilførere: 2000-2009:

– Over 50% høyere i 2009

– For alkohol og amfetamin < 10% økning



Problemomfang



Nutt et al.  Lancet 2010;376:1558-65



Nutt et al.  Lancet 2010;376:1558-65
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Minutes Hours YearsDays Weeks Months

Blod     Blod     

Spytt    Spytt    

SvetteSvette

UrinUrin

Hår og neglerHår og negler

Tidsvindu for forskjellige biologiske 

medier

Tilpasset av B. Yttredal fra: Caplan YH, Goldberger BA. Alternative specimens for workplace 
drug testing. J Anal Toxicol 2001;25:396-9. 



Hvordan virker cannabinoider?

Summen av de virkninger som utløses via 
de(n) farmakologiske receptor(er) 
cannabinoidene virker på

Nervecelle I
Signalmolekyl 
(Anandamid)

Nervecelle II

Receptor (CBR-1 i hjerne)



Neurotransmitter
Distribution in the Central 

Nervous System
Functions Affected

Drugs That
Affect It

Dopamine Midbrain, Ventral tegmental area 
(VTA), Cerebral cortex, 
Hypothalamus

Pleasure and reward Movement, 
Attention, Memory

Cocaine, Methamphetamine, 
Amphetamine. In addition, virtually 
all drugs of abuse directly or 
indirectly augment dopamine in the 
reward pathway

Serotonin Midbrain, VTA, Cerebral cortex, 
Hypothalamus

Mood, Sleep, Sexual desire, 
Appetite

MDMA (ecstasy), LSD, Cocaine

Norepinephrine Midbrain, VTA, Cerebral cortex, 
Hypothalamus

Sensory processing, Movement, 
Sleep, Mood, Memory, Anxiety

Cocaine, Methamphetamine, 
Amphetamine

Endogenous opioids (endorphin and 
enkephalin)

Widely distributed in brain but 
regions vary in type of receptors, 
Spinal cord

Analgesia, Sedation, Rate of bodily 
functions, Mood

Heroin, Morphine, Prescription 
painkillers (Oxycodone)

Acetylcholine Hippocampus, Cerebral cortex, 
Thalamus, Basal ganglia, 
Cerebellum

Memory, Arousal, Attention, Mood Nicotine

Endogenous cannabinoids 
(anandamide)

Cerebral cortex, Hippocampus, 
Thalamus, Basal ganglia

Movement, Cognition and memory Marijuana

Glutamate Widely distributed in brain Neuron activity (increased rate), 
Learning, Cognition, Memory

Ketamine, Phencyclidine, Alcohol

Gamma-aminobutyric acid (GABA) Widely distributed in brain Neuron activity (slowed), Anxiety, 
Memory, Anesthesia

Sedatives, Tranquilizers, Alcohol

NIDA Notes, Carl Sherman 2007



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Amygdala

Nucleus 
accumbens

Hippocampus

Frontal 
cortex Prefrontal cortex
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(wanting)

Det mesolimbiske striocorticale system

VTA
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Impulsivitet
Feilkontroll

Langtidslagring fra 
korttidsminnet  

Ved rusmiddelbruk (enkeltdose)

Glede (liking)
Motivasjon/betydning

(wanting)

Angst



”BASAL-RUSEN”

• Glede (stemningsheving)

• Motivasjon/betydning

• Økt impulsivitet

• Redusert registrering og kontroll av feil

• Redusert langtidslagring fra korttidsminnet

En attraktiv tilstand

”TILLEGGSRUS”

Stoffspesifikk – andre hjerneområder

Høydoseeffekter:  - hypertermi/hypotermi

- respirasjonsstans



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Fig. 3. Distributions of observations showing “impairment” and “no impairment” as a function of serum THC in each performance task (*p < .05). 



Fig. 1. Frequency of performance decrements (%) observed in the total number of psychomotor tests applied in 
87 experimental studies as a function of THC concentration in plasma after eating (---) and smoking (—) cannabis 
(adapted from [Berghaus et al., 1998a] (2)). 



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Cannabisbruk og trafikkrisiko

• Rus og kognitiv reduksjon gir seg til kjenne 
som økt fare i trafikken knyttet til 
cannabisbruk

• Dette er vist i eksperimentelle studier

• Risikoøkning for trafikkulykker er vist i 
epidemiologiske studier







Fig. 2. Mean ∆SDLP (+SE) in the Road Tracking Test after incremental doses of THC alone and after THC 
combined with alcohol as measured in studies by Robbe (1) and Ramaekers et al. (31), respectively. 
Alcohol concentrations reflect the subjects’ mean BACs while conducting the driving test. Significance of 
changes in SDLP is indicated as follows: *P<0.05; **P<0.01. Mean (range) plasma THC concentrations 
after 100, 200, and 300 µg/kg were 7.9 (0.8–17.2), 12.0 (1.5–27.1), and 16.1 (4.7–30.9) ng/ml (1). 





Grotenhermen F et al.Addiction 2007



STUDIES ON DRUG RELATED 
CRASH RISK

Publication years: 1993-2010 (n~31)

Countries: Australia, Canada, Finland, France, 
Netherlands, New Zealand, Norway, Thailand, 
UK, USA

Number of studies with significant risk increases

Cohort Case-control Culpability

Opioids 5 1 0
Benzodiazepines 8 8 1  
and related
Antidepressants                  3 1 0
CNS-stimulants 0 2 0
THC 1 1 2
Psychoactive drugs 0 4 1
(as group)
Drugs + alcohol 0 2 4



Factors Adjusted OR 95% CI

Alcohol and/or drugs 16.9 12.2-23.4

Alcohol >0.2 g/l 114.4 64.6-202.5

Alcohol only, >0.2 g/l 68.6 36.5-129.0

Alcohol and drugs 352.9 70.7-1762.2

Two or more substances 47.0 26.2-84.4

Psychoactive medicinal drugs 8.1 5.1-12.8

Two or more medicinal drugs1 17.1 5.7-51.9

Only a single medicinal drug1 1.7 0.8-3.8

Illegal drug(s) 21.9 12.5-38.3

Two or more illegal drugs1 49.7 4.4-561.6

Only a single illegal drug1 6.1 2.5-14.5

THC 8.6 3.9-19.3

Only THC1 0.9 0.1-7.3

Amphetamine/methamph. 57.1 27.3-119.5

Only amphetamine/metamph. 1 20.9 7.3-60.0

1No other substances

Odds ratios and confidence intervals for all killed drivers



Stoffer Straffbarhetsgrense

svarende til 0.2 ‰ alkohol

µM

Straffeutmålingsgrense 

svarende til 0.5 ‰ alkohol 

µM

Straffeutmålingsgrense 

svarende til 1.2 ‰ 

alkohol µM                

dose

Alprazolam 0.010 0.020 0.050          0,5-1,5 mg

Klonazepam 0.004 0.010 0.025             1-2 mg

Diazepam 0.200 0.500 1.200           15-25 mg

Fenazepam 0.005 0.015 0.030             1-2 mg

Flunitrazepam 0.005 0.010 0.025             1-2 mg

Nitrazepam 0.060 0.150 0.350           7,5-15 mg

Oxazepam 0.600 1.500 3.000           30-60 mg

Zolpidem 0.100 0.250 0.600           7,5-15 mg

Zopiklon 0.030 0.060 0.150           5-10 mg

THC 0.004 0.010 0.030           20-40 mg

Amfetamin 0.300 * *

Kokain 0.080 * *

MDMA 0.250 * *

Metamfetamin 0.300 * *

GHB 100 300 1200              3-5 gram

Ketamin 0.200 0.500 1.200            30-50 mg

LSD 0.003 * *

Buprenorfin 0.002 * *

Metadon 0.080 * *

Morfin 0.030 0.080 0.200             15-25 mg



Spørsmål om …

• Hvor mange norske sjåfører i normaltrafikk 
kjører med av alkohol, narkotika, og 
trafikkfarlige legemidler i blodet der 
konsentrasjonen er over de nye faste 
grensene ?



Utgangspunktet

• Den norske veikantundersøkelsen fra 
2005-2006

• Her samlet man spyttprøver der stoffer ble 
påvist og også konsentrasjonsbestemt

• På bakgrunn av konsentrasjoner av 
narkotika og legemidler i spytt kan man 
grovberegne konsentrasjonen i blod for 
grupper av individer (men vanskelig på 
individnivå pga stor variasjon i spytt/blod 
konsentrasjoner av stoffer)



Metoder for omregning av 
konsentrasjoner

• Fra kontrollerte forsøk der 
fremmedstoffkonsentrasjonen var målt i 
både spytt og blod, ofte på flere tidspunkt 
etter stoffinntak

• Kombinasjon av data fra store 
populasjoner og publiserte data for 
spytt/blod konsentrasjoner

• Matematiske simulerings modeller

• Ved hjelp av disse tre metodene ble 
konsentrasjonen av narkotika og 
legemidler i blodet til deltakerne i 



Narkotika

Navn Forekomst 
positive 
prøver 

Andel over 
forbudsgre
nse

Mulig 
påvirkede i 
trafikken

THC 0.7 % 25 % 0.2 %

Amfetamin 0.3 % 50 % 0.2%

Metamfeta
min

0.1 % 40 % <0.1 %

Morfin (fra 
heroin)

0.1 % 45 % <0.1 %



Prosentandel i trafikken 
>forbudsgrensen

• Legemidler :  1.1 %

• Narkotika:      0.4 %

• Alkohol:         0.3 %

• 5 ganger så mange 
kjører med 
narkotika/legemidler 
i blodet som alkohol 
tilsvarende 0.2 
promille eller mer



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Er cannabis hallucinogent?

• Mange cannbisbrukere har rapportert om 
kortvarige psykoselignende 
forvirringstilstander under cannabisrus



D’Souza et al (2004) 
Neuropsychopharmacology

• 22 friske personer, cannabiserfaring, ikke 
diagnostisert med ”cannabis abuse 
disorder”

• ”Behandling” på 3 separate testdager med 
placebo, 2,5 mg THC eller 5 mg THC 
intravenøst, infundert i løpet av 2 minutter

• De intravenøse dosene skulle tilsvare 
røyking av 16-34 mg THC i sigaretter mht 
høyeste blodkonsentrasjon



D’Souza et al Neuropsychopharmacology 2004



Morrison et al (2009) 
Psychological Medicine

• 22 friske menn, cannabiserfaring, ikke tidligere 
psykisk lidelse eller avhengighetsdiagnose

• 2 eksperimentelle dager, en med placebo, en 
med 2,5 mg THC, intravenøst, infundert i løpet 
av 5 minutter

• Målt THC-konsentrasjon i blod 1 minutt etter 
avsluttet intravenøs tilførsel: 280 nM, 1 time 
etter: 13 nM.  Tilsvarer det som finnes etter 
røyking av cannabisprodukt med ca 25 mg 
THC



Morrison et alPsychol Med 2009



Bhattacharyya et al (2010) 
Neuropsychopharmacology

• 15 friske menn, cannabiserfaring (< 15 
ggr),  ikke tidligere psykisk lidelse eller 
avhengighetsdiagnose

• Sammenlignet virkningen av 
placebo,THC (10 mg) og CBD (600 mg) 
gitt i gelatinkapsler

• Så hvordan placebo og CBD (5 mg) gitt 
intravenøst påvirket effekten av THC 
(1,25 mg) gitt intravenøst umiddelbart 
etterpå



Plots showing changes in psychotic symptoms as indexed by PANSS positive symptoms subscale (a), 
anxiety as indexed by the State Trait Anxiety Inventory (STAI) state (b), VAMS tranquilization or calming 
subscale (c) following oral administration of ∆-9-THC, CBD, or placebo during the fMRI experiments.

S. Bhattacharyya et al, Neuropsychopharmacology 2010



(a) Plots (mean±SEM) showing that 

pretreatment with CBD attenuates 
the severity of psychotic symptoms 
(PANSS positive subscale) induced 
by ∆-9-THC.
Administration of ∆-9-THC, 1.25 mg 
IV (red arrow) was immediately 
preceded by administration of either 
placebo or CBD, 5 mg IV (black 
arrow). (b) Plots
showing PANSS positive subscale 
ratings for individual subjects 30 min 
after administration of ∆-9-THC 
following placebo pretreatment and 
CBD
pretreatment. The corresponding 
rating at ‘time 0’ (before the 
administration of ∆-9-THC) for all the 
subjects under both the pretreatment 
conditions was 8
(not shown here). The color 
reproduction of this figure is available 
on the html full text version of the 
manuscript.

S. Bhattacharyya, 
Neuropsychopharmacology 2010



Konklusjoner: eksperimentelle 
studier

• THC inntatt i doser som svarer til ”vanlig” 
cannabisrøyking kan medføre kortvarige 
psykotiske symptomer

• Denne effekten synes å være doseavhengig mht 
effektstørrelse

• Effekten synes delvis å kunne motvirkes av CBD

• Andre studier synes å indikere at forholdet 
mellom THC og CBD i cannabisprodukter kan 
variere betydelig, og kan være økende i senere 
år. 

• Syntetiske cannabinoider, økt psykoserisiko?

• Representerer en hver røyking av cannabis en 
forbigående, meget lett psykotisk tilstand?



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Cannabis - tegn og symptomer

• Både dempende og hallusinogen effekt

• Sløv, latteranfall

• Røde øyne, store pupiller, høy puls

• Søtlig lukt av klær og hår

• Undervurderer sine ferdigheter

• Nedsatt konsentrasjonsevne og nedsatt korttidsminne, 
forstyrret tidsoppfatning

• Vanskeligheter med kompliserte oppgaver

• Sjelden aggresjon

• Munntørrhet og søthunger



•Tachycardia

•Peripheral 
vasodilatation

•Peripheral 
vascular reflex 
failure

•Arrhythmia ?

•Increased myocardial 
oxygen demand 

•Decreased oxygen delivery

•Increased sympathetic activity (betaadrenergical stimulation)

•Interference with the peripheral vascular reflex responses.

•Arterial vasospasm 

•Parasympathetic  blockade?

ISCHAEMIA

POSSIBLE MECHANISMS



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Rusmiddelbruk
1. En enkelt gang

2. Sjelden, intet fast 
mønster

3. På fester, i helger etc.

4. Mer tvangsmessig, 
regelmessig misbruk

5. Tvangsmessig, 
hyppig (evt. daglig), 
avhengighetspreget
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Liking

Sporadic use Short-term use Long-term use After 
cessation of drug 
treatment

Wanting





Liking

Sporadic use Short-term use Long-term use

Wanting

Increased risk of
more drug taking
because of:

• anhedonia

• decreased reward
from natural
stimulation
(because of down
-regulation)

• the increased
motivation for use
(craving) can be
induced by:

- small drug doses
- cues
- stress



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner (Omdiskutert)

– Varige emosjonelle endringer(Omdiskutert)

– Psykoser



Virkninger

• Enkeltinntak
– Rus

– Kognitive reduksjoner

– Psykose

– Annet, bl.a virkninger på blodkar og hjerte, risko for 
hjertedød

• Gjentatt bruk
– Utvikling av avhengighet

– Varige kognitive reduksjoner

– Varige emosjonelle endringer

– Psykoser



Hva er cannabispsykoser?

• Begrepet er i alt vesentlig basert på noe 
eldre kasuistikker med relativt små 
pasientmaterialer

• Inntreffer hos psykisk  friske personer som 
har brukt store mengder cannabis frem til 
tidspunktet psykosen inntreffer

• Symptomene forsvinner i løpet av dager til 
uker etter at cannabisbruken avsluttes

• Senere psykotiske utbrudd hos de samme 
personene inntreffer bare etter nye inntak 
av tilstrekkelige mengder cannabis



Cannabis use might interfere with dopamine regulation 

in the mesolimbic system

Cannabis Psychosis 

DA

D2R D1R

CB1R
Release 
anandamide

Humans: High frequency cannabis use      CSF anandamid

Psychotic symptoms
+

-



DA

D2R D1R

CB1R
Release 
anandamide

Psychotic symptoms
+

-

Cannabis use as self-medication for ”positive”

schizophrenic symptoms:

Psychiatric Disorder Intake 

The clinical support for the self-medication hypothesis is, 
however, debated.

THC



Cannabisbruk og 
psykosesypmtomer

• Oppsummering

– Under rus, kortvarig avhengig av 
agonist/antagonist ratio

– Cannabispsykoser etter intens bruk i uker(?), 
går tilbake i løpet av dager/uker

– Mulighet for å indusere varig psykose ?



Forest plot showing adjusted odds ratios and 95% CI for any psychosis outcome according to ever use of cannabis in 

individual studies 

Exposure was ever use of cannabis in all studies except for the NPMS, in which the measure was ever use over the past 1 

year only. *Additional data were provided by investigators in these studies.[31] and [34] †Results were unaltered when 

the 4% of cases with simplex schizophrenia were omitted. 

Lancet, vol 370, 2007 Theresa HM Moore MSca, Dr Stanley Zammit PhDa,  Anne Lingford-Hughes PhDa, Thomas RE Barnes DScd, Peter B 

Jones PhDe, Margaret Burke MScb and Glyn Lewis PhDa



Forest plot showing adjusted odds ratios and 95% CI for any psychosis outcome according to most frequent use of 

cannabis in individual studies 

*Results were not adjusted for other drug use. 

Lancet, vol 370, 2007 Theresa HM Moore MSca, Dr Stanley Zammit PhDa,  Anne Lingford-Hughes PhDa, Thomas RE Barnes DScd, 

Peter B Jones PhDe, Margaret Burke MScb and Glyn Lewis PhDa



Kuepper R et al, BMJ (2011)

• Cannbis use T0-T2    OR risk persit psych

• no use                             1

• at T0, - at T2                        2.1

• at T2, - at T0                        1.4

• At T0, +at T2                        2.2 p=0.016                          



Psykoser etter langvarig gjentatt 
cannabisbruk

• Er det noen relasjon mellom psykose-
symptomfunnene i de eksperimentelle 
studiene og den økte risikoen for 
induksjon av langvarig psykose hos de 
som har brukt cannabis jevnlig ?



Kuepper R et al , Schizophrenia 
Res (2010)

• Ingen fullstendig forståelse for hvordan 
kronisk cannabisbruk øker risikoen for 
psykose

• THC > VTA > DA i NAC > endret 
mesolimbisk endocannabinoid funksjon > 
endret synaptisk plastisitet (langvarig) > 
psykotisk lidelse



HVA ER SIKKERT/USIKERT?

Endocannabinoidenes normalfunksjoner og 
betydning for psykose generelt

Cannabinoidvirkninger via CBR kontra 
endret endocannabinoid funksjon

Kroniske virkninger: toleranse,endret 
endocannabinoid funksjon, eller ?



Cannabisprodukter som medisin?

• Smerter/spasmer bl.a.hos MS-pasienter

• Smertebehandling generelt

• Grønn stær

• Kvalme ved cellegift behandling

• Dokumentert effekt i noen studier ved 
disse tilstandene, men bedre enn andre 
medikamenter? Bivirkninger??



Takk for oppmerksomheten 


