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Disposisjon  

• Generelt om ulike prøvemedier 

• Cannabis og laboratorieprøver 

• Syntetiske cannabinoider og laboratorieprøver 

• Cannabis og bilkjøring 



Laboratorieprøver i biologisk materiale: 

Cannabis og syntetiske  cannabinoider 

 



Hvordan kan man oppdage bruk av cannabis og 
syntetiske cannabinoider? 
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Hvilke prøvemedium bør benyttes for 
rusmiddeltesting? 

https://epost.kristiansand.kommune.no/wiki/,DanaInfo=.aeoBzmpowmmslL15v+Image:Weewee.JPG
https://epost.kristiansand.kommune.no/wikipedia/en/9/95/,DanaInfo=.auqnreiF3qtsxqqwpP59z+Blooddraw.jpg


Påvisningstid for rusmidler i  
ulike typer biologisk matriks 
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Måneder År 

Caplan & Goldberg, 2001, J. Anal. Tox 25, 396-399  

 



Urinprøver 

 Vanligste brukte prøvemateriale for rusmiddeltesting 

 Lang erfaring med fortolkning 

 Viser at noe er tatt inn, sier ikke noe om påvirkning 

 Sier ikke noe om mengde rusmiddel/legemiddel som er 

tatt inn 

 Mange stoff har relativt lang påvisningstid i urin 

 Stor prøvemengde tilgjengelig 

 

 



Spyttprøver 
    

    

    

     



Spyttproduksjon  

Ca. ½ - 1 ½ liter / døgn  

(ca ½ - 1 ml/minutt). 

1. parotis 
2. submandibularis 
3. sublingualis 

99% er vann,  

i tillegg fordøyelsesenzymer,  

elektrolytter og slim 



Spyttprøver 

 Kjent  fra tidlig på 60-tallet 

 

 Datidens analyseteknologi begrenset bruken  

 - lite prøvevolum  

 - vanskelig å påvise lavdoserte stoffer  

 - varierende samsvar med blodkonsentrasjon 

 Ny teknologi; UPLC-MS/MS 

 over 30 stoffer analyseres samtidig (0,5 ml) 

 Andre anvendelsesområder: 

 Rusmiddelkontroll / veikant etc. 

 

 Kommersielt prøvetakingsutstyr tilgjengelig  

     



Spyttprøver 

 Lite materiale 

 Lave konsentrasjoner for enkelte stoffer 

 Konsentrasjonen reflekterer ikke nødvendigvis 
blodkonsentrasjonen 

 Kortere påvisningstid i spytt enn urin for de fleste stoffer! 

 Lett å ta, kan tas når som helst 

 Mindre risiko for manipulering av prøven 

 

 

 



Hår som 
analysemedium  

https://epost.kristiansand.kommune.no/,DanaInfo=.aincjixFnwxqwqM13+imgres?imgurl=http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/45/459/459066/ghg013.jpg&imgrefurl=http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/02/26/459066.html&usg=__GGWNT2zpOvKs-fjpxMeLHF4cBko=&h=400&w=280&sz=32&hl=no&start=18&um=1&tbnid=VgVSVau_bnnAlM:&tbnh=124&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dtrekant%2Bh%25C3%25A5r%26hl%3Dno%26sa%3DN%26um%3D1


Cannabis i biologisk materiale 
 



Påvisning av cannabis-inntak i urin 
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Kronisk cannabis bruk 

THCsyre ratio
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Modifisert etter Smith-Kielland et al (1999) 



Huestis MA, Cone EJ. Relationship of Delta 9-tetrahydrocannabinol concentrations in 

oral fluid and plasma after controlled administration of smoked cannabis. J Anal Toxicol 

2004;28:394-9. 

 

Spytt/ plasma 

ratio:  

1.18 ± 0.62 



Påvisningstid THC i spytt 

• Tidligere studier har rapportert påvisningstid i 

spytt på 1-3 dager 

• Påvist i 8 dager etter po inntak av Dronabinol  

 (i ekspektorat) 

• 1 studie har sett på påvisningstid hos daglige 

brukere av cannabis: positive prøver vanligvis 2 

døgn  (hos 1 person i 14 dager og 2 personer i 28 

dager) - i ekspektorat 



Utskillelse av THC i spytt 

Andås H. et al in preparation 2013 

Studie av 26 pasienter innlagt til 
avrusning ved OUS, Ullevål 2010 
Påvist THC hos 11 pasienter 
Intercept prøvetakingsutstyr 

THC-syre i urin 

THC i spytt 



Utskillelse av THC i spytt 

THC-syre i urin 

THC i spytt 

Andås H. et al in preparation 2013 



Syntetiske  cannabinoider  
i biologisk materiale 

 





Nye psykoaktive substanser rapportert gjennom EWS 
(Early warning system)  

2009-2011 over 
100 nye stoffer 



Trender: Nye illegale rusmidler 
 

PMMA 

Bromodragonfly 

mCPP 

MDPV 
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JWH-081 

JWH-122 

JWH-200 

JWH-201 

JWH-203 

JWH-210 

JWH-250 
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CP 47,497 

CP 47,498-C8  

 

RCS-4 

Mephedrone 

Buphedrone 

Methylone 

Ethylcathinon 

Ethylone 

Buthylone 

Methylone 

O-desmethyltramadol 

A2 

4-MEC 

2-DPMP 

Mitragynin 

Fluoroamfetamin 

2C-B 

2C-E 

+mange flere 

 



Hvordan får vi vite hvilke stoffer som er på 
det norske markedet? 

• Informasjon fra Kripos/Toll om beslag 

• Giftinformasjonssentralen/akuttmottak 

• Via media 

• Fra narkotikamiljøene 

• Publiserte artikler/case rapporter 

• EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and 

Drug Addiction) 

 



 
 

•  Det er vanskelig å vite hvor vanlige  
disse stoffene er, og hva som bare er  
døgnfluer  

 
•  Derfor er det også vanskelig å vite  
hvor langt man skal strekke seg for å  
utvikle nye metoder.  

 
 
 
 

Hvordan får vi vite hvilke stoffer som er på 
det norske markedet? 



8 syntetiske cannabinoider er oppført 
på den norske Narkotikalisten 

• JWH-018 

• JWH-073 

• JWH-081 

• JWH-122 

• JWH-203 

• JWH-210 

• JWH-250 

• AM-2201 

 

 

 

 

 

 

 



Utfordringer 

• Lave konsentrasjoner 

• Økende trend internasjonalt  

– Blanding av flere stoffer i små dose 

• Trenger svært følsomme analyser 

• Stoffer produseres fortløpende 

– Vi ligger alltid etter! Nye stoff fortløpende! 

– Stoffene er dyre og kan ha lang leveringstid 
(moderstoff/metabolitt) 

 

 

 

 

 



Fra ”Freakforum” 23 august i år 
      

Litt typisk at alle innbitte brunt og grønt røykende disser syntetisk. og 

navlebeskuende å tro at alle har tilgang på prima varer. I hønefoss må 

en betale opptil kr.250 pr.gr, ikke alltid god rev heller. Ikke alle har 

knallkontakter eller mulighet til å dyrke, som igjen fører til at innbitte 

røykere svir av masse kroner. 

 

Er i Lar på 12 året så det passer meg utmerket å bruke am, urb og 

andre legalhighs. synes ikke på pisseprøve og 30-40 jointer pr gram, til 

kr 200,- pr gram. MÅTEHOLD er hele greia når en skal bruke de 

syntetiske stoffene som gir hasjlignende rus. for rusen er ikke helt det 

samme, men det virker like bra hver eneste gang en røyker. 

 

Ellers så skrives det her om mange ting jeg ikke hart hørt om eller 

kjenner til. ting jeg ikke skal eller vil prøve, men jeg kan ikke disse 

andre for sin smak, sine behov av uvitenhet eller egen smak.  



AM-2201 rusdoser ned i 0,5 mg 

1 g 

5 mg 



www.toll.no 

Casus: MayaEurope 

Storproduksjon i Belgia  

Gjengitt med tillatelse av Anders Flekke,  

Toll- og avgiftsdirektoratet 



www.toll.no 

Kilde: National Police 
Belgium, Department 
Synthetic Drugs 



Hvordan kan stoffene analyseres 

• Finnes hurtigtest (begrenset repertoar) 

• Jobbes med immmunologiske kit 

• De fleste publiserte metoder bruker GC-MS 
eller LC-MS 

• Særlig LC-MS/MS for biologiske prøver 



 

I ca 800 serumprøver 

Median serumkonsentrasjon < 

1 ng/ml (~ca 3 nM) 



Hva skal man analysere i urin? 

 



Urinanalyser 

• Må først identifisere omdannelsesprodukter 

• Renstoff må være tilgjengelig 

• Får samme metabolitter fra flere stoffer 

• Kan bli lenge i kroppen (JWH122 påvist i 100 
dager etter inntak 

• ( NB! Gjelder også blod!) 



Spyttprøver 

I spytt kan man finne de inntatte stoffene 
 lettere å endre repertoar med skiftende trender 





Etter få timer ~ 1 ng/ml 



Analytiske utfordringer 
• Lave konsentrasjoner (særlig i spytt) 

• Mange av stoffene er svært like  

– Må få god nok separasjon 

 

JWH-073 JWH-015 



UPLC-MS/MS-analyse ved FHI 

• Blod/spytt  

– 23 syntetiske cannabinoider 

• Urin  

– Metabolitter fra 5 syntetiske 
cannabinoider 

• Håper å kunne ta i bruk nytt 
instrument som gjør det lettere å 
lete: Q-TOF 

 



Screening i blod fra bilførere mistenkt for 
påvirket kjøring (6 uker) 

• JWH-018, AM-2201, JWH-081, JWH-122,  

  JWH-250, RCS-4 

• Alltid i kombinasjon med annet rusmiddel 

• Ikke flere syntetiske cannabinoider i samme 

prøve 

 

 

 

Tuv et al in preparation 2013 



Oppsummering 

• Syntetiske cannabinoider er en gruppe rusmidler 
med økende bruk også i Norge 

• Kan påvises i blod, urin og spytt.  

• Lite dokumentasjon mht påvisningstid, kan være 
lang! 

• Krever svært sensitive analyser 

• Vanskelig å «henge med», kanskje særlig for 
urinanalyser 

 

 

 



 
Cannabis og bilkjøring 



Forekomst av 
rusmidler i 

blodprøver fra 
norske bilførere i 

2011 

Antall og prosent av 
blodprøver hvor det er  
gjort bred analyse. 





Gjennomsnittlig konsentrasjon av 
THC i blod hos bilførere over tid 

Vindenes V et al, accepted for publication in FSI 2013 







Vegtrafikkloven § 22 første 

ledd 

 Ingen må føre eller forsøke å føre motorvogn 

når han er påvirket av alkohol eller annet 

berusende eller bedøvende middel. 

 

  



Alkohol konsentrasjoner 

> 0,2 ‰    Ikke tillatt å føre motorkjøretøy 

> 0,5 ‰    Alvorlige sanksjoner/betinget fengsel                       

> 1,1-1,3 ‰  Ubetinget fengsel  

Tas ikke hensyn til toleranse! 



Tidligere system for andre 

rusgivende stoffer enn alkohol 

Ikke konsentrasjoner som angav straffenivå 

Påvirkning ble vurdert individuelt: 

  Klinisk legeundersøkelse 

  Konsentrasjoner i blod under kjøringen 

  Opplysninger om erfaring med bruk   

 av rusmidler (toleranse) 

   Sannsynlighet for påvirkning anslås 

   Promille sammenlikning 



Forekomst av mulig  

ruspåvirkete bilførere i Norge 

Veikantundersøkelse 2005-2006 

 Alkohol 0,3 % 

 Narkotika 0,4 % 

 (cannabis ca 0,2 %) 

 Legemidler 1,1 % 

Gjerde H et al 2011 



Estimat av antall kjøreturer i 

Norge i mulig ruspåvirkning 

Alkohol ca 21 000 

Narkotika ca 28 000 

 (cannabis 14 000) 

Legemidler ca 77 000 

 

Totalt: ca 126 000 

Estimat av Jørg Mørland, data fra Gjerde H et al 2011 



Innføring av ”faste grenser”  

fom 1. februar 2012 

 Likebehandling av forbudet mot å føre motorvogn 

under påvirkning av alkohol og annen rus 

 Gjelder ikke ved forskrivning fra lege! 

 Første land i verden som innførte straffeutmålings-

grenser for andre stoffer enn alkohol 

 Signalisere at bilkjøring og bruk av rusgivende  

 stoffer ikke hører sammen! 

 



Hvordan måle påvirket kjøring? 





STOFFENE MED FASTE KONSENTRASJONSGRENSER 

Rusgivende stoffer Straffbarhetsgrense 

svarende til 0.2 ‰ alkohol 

                     µM  

Grense svarende til  

0.5 ‰ alkohol  

                    µM 

Grense 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 

        



Oppsummering 

• Hyppigst forekommende rusmiddel i prøver fra 

bilførere mistenkt for påvirket kjøring i Norge 

• THC medfører reduserte kjøreferdigheter 

• THC medfører økt risiko for trafikkulykke 

• Faste grenser lovgivningen gjelder for THC 

 



Takk for 
oppmerksomheten  


