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KORT OM PLANTEN OG 
VIRKESTOFFENE 

 Cannabis sativa/indica  

 > 70 cannabinoider 

 

• 9-Tetrahydrocannabinol (THC) 

• Cannabidiol (CBD) 

Blant mange + utall metabolitter 
dannet ved røyking 

 

 

 Cannabinoid reseptor 

 Kroppens egne cannabinoider 

 
 

 



KORT OM PLANTEN OG 
VIRKESTOFFENE 

pollinisering 

   frø 



EFFEKTER  
 THC        CBD 

• Rus 

• Psykomotoriske utfall, 

ulykker 

• Kognitive utfall 

• Psykoser 

• Angst 

• Hjerteinfarkt, slag  

 

 

 

 

 Motvirker kognitive utfall 

 Motvirker psykose 

 Motvirker angst 

 



HVA BESTEMMER THC-INNHOLD I 
CANNABIS?  

• Ulike produkter fra planten, hasjisj, marihuana, olje 

• Ulike dyrketeknikker 

• Genetisk seleksjon 

• Genmodifiserte planter? 



THC- OG CBD-INNHOLD I ULIKE 
PLANTEPRODUKTER 

Olje  
THC 30-50% 
CBD 
Medium-høy 

Hasjisj  
THC 10-40 % 
CBD lav-høy 

Marihuana  
THC 3-7 % 
CBD lav 

Sinsemilla  
THC 10-30 % 
CBD ingen-lav 
 



UTVIKLING AV THC-INNHOLD I 
CANNABIS INTERNASJONALT 

Cascini et al.  2012 



FÅR BRUKEREN I SEG MER THC? 

Vindenes et al, 2013 

Norske sjåfører 



«I intervjuet forteller Dreamon at han allerede som 14-åring begynte 
å røyke hasj. Det fikk etter hvert store konsekvenser, og en natt for 
om lag fire år siden endte han opp på psykiatrisk avdeling i 
Trondheim, etter en rusutløst psykose.» 
 
 

CANNABIS OG 
PSYKOSE, HVA 
ER EVIDENSEN?  

KONSEKVENSER I 



Moore 2007 

OBSERVASJONSSTUDIER 



Moore 2007 



OBSERVASJON OPPFØLGING 
1923 personer, alder 14-14, vanlig befolkning, 10 års oppfølging.  

Fødsel 

 

Subkliniske, 

lette 

symptomer 

Psykose 

diagnose 

Ungdomstid Voksen 

Cannabis bruk i 
perioden 

Kuepper 2011.  



KONKLUSJON 
BEFOLKNINGSSTUDIER 

• Risiko for psykose er lav, ca. 2 ganger høyere hos 

cannabis brukere enn hos ikke brukere.  

 

• Spesielle grupper med høyere risiko:  

• De som har lette psykotiske symptomer eller har psykose i 

nær familie 

• Debut i tidligere ungdomsår 

• Tidligere debut kombinert med enkelte genetiske varianter 

  

Luzi 2008 



S. Bhattacharyya, 2010 

 

Psykose 

symptomer 

THC alene  CBD + THC 

PSYKOSE: EKSPERIMENTELLE STUDIER 



EKSPERIMENTELLE STUDIER 

• THC inntatt i doser som svarer til ”vanlig” 

cannabisrøyking, kan medføre kortvarige 

psykotiske symptomer 

• Denne effekten er tydeligere ved økende doser 

• Effekten synes delvis å kunne motvirkes av CBD 

• Større effekter hos schizofrene og familiene 



CANNABIS OG 
KOGNITIV 
SVIKT, HVA ER 
EVIDENSEN?  

KONSEKVENSER II 

Beslutninger 
Impulsivitet 

Sanseoppfattelse 



 

1. INPUT (oppfatning) 

 

2. PROSESSERING 

(tenkning) 

 

3. OUTPUT (handling) 
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• Oppmerksomhet 

• Hurtighet 

• Verbal hukommelse 

• Arbeidshukommelse 

• Planlegging 

 

 

 

TEST AV FUNKSJON VED KRONISK 
BRUK 



Meier 2012 

IQ-MÅLINGER 13 -38 ÅRS ALDER 

• Relativt små (max 6 
poeng), men tydelige 
forskjeller 

• Størst hos de som 
begynte før 18 
årsalder og som 
bruker mest over tid  



Copyright restrictions may apply. 

Yucel, M 2008 

•15 langtids (>10 år) og tunge (>5 

joints daglig) cannabisbrukere 

uten annen misbruk eller 

neurologisk/psykiatrisk sykdom 

 

•16 ikke brukere som kontroll 

FORANDRINGER I STRUKTURER I 
HJERNEN 



Copyright restrictions may apply. 

Forhold mellom volum av 
venstre hippocampus og antall 
joints i de siste 10 år  
  

Brukere skåret høyere på 
psykotiske tegn og lavere på 
hukommelse 
 

Yucel, M 2008 



Svekkede koblinger mellom hjernestrukturer 

Zalesky A 2012 

Største forskjell hos de som 
hadde startet bruk av 
cannabis i tidlig ungdom 



RISIKOVURDERING 



Wesley 2011 

RISIKOVURDERING 

Læring knyttet til negative utfall er dårligere hos 
cannabis brukere 



SYNTETISKE CANNABINOIDER (SC) 

• 1980 cannabinoid-reseptorer oppdaget 

• 1988 syntese av HU210 

• 199x syntese av øvrige SC  

• 2004 Spice K2 selges på internett 

• 2008 SC funnet i Spice 

• 2008 avhengighet og abstinens beskrevet 

• 2009 Spice forbudt i flere Europeiske land 

• 2010 Spice forbudt i USA 

• 2010 psykose rapporteres  

• 2010 alvorlige intoksikasjoner rapporteres  

• 2011 hjerteinfarkt og dødsfall rapporteres  

• 2011 hurtigtester for enkelte SC i urin tilgjengelige 

• 2012-2013 Økt kunnskap, relativt moderat utbredelse av bruk  



SALGET 



INNHOLD OG VIRKNINGER 

Effekt 
THC 

Syntetiske 

cannabinoider  

Dose 

 

JWH-018, JWH-073,  

JWH-019…. 

HU-201, AM-694, CP-47 

 

Evt. syntetiske stoffer av 
andre typer   

Ikke THC 

Ikke CBD 

 

0 



POTENSIELT FARLIGE VIRKNINGER 

• Antagelig hyppigere enn ved naturlige cannabis 

produkter 

• Lavt blodtrykk, sløvhet, angst, psykotiske symptomer, 

hjerterytmeforstyrrelser, angina, hjerteinfarkt, slag  

• Og i tillegg   

• Kramper, høyt blodtrykk, kvalme, agitasjon, koma  

 



SYMPTOMER 

Figur fra V.Auvärter 2012 



ALVORLIGE INTOKSIKASJONER OG 
DØDSFALL KNYTTET TIL SC 

• Vedvarende psykoser etter kort ekponering 

• Rapportert hjerteinfarkt hos tre 17 åringer 

• Flere dødsfall inkludert selvskading etter akutte 

psykoser og panikkanfall 



SC I KROPPEN 

• Brukerdoser 0,5-5 mg 

 

• Kort halveringstid i serum er vist for JWH-018 

 

• Nylig rapportert påvisning i blod i opptil 102 dager 
etter selvrapportert avsluttet inntak! 

 

• Også metabolitter kan ha forskjellig grad av 
biologisk aktivitet 



ER SYNTETISKE CANNABINOIDER 
FARLIGERE ENN CANNABIS? 

 Innholdet i produktene er svært variabelt, 

både med tanke på hvilke stoffer som er 

tilsatt, hvor mange ulike stoffer de 

inneholder, og renhetsgrad av stoffene. Stor 

variasjon fra merke til merke og fra batch til 

batch, og også innen hvert merke. Brukere 

risikerer derfor uforutsigbar effekt og 

utilsiktede overdoseringer.  

 


