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CANNABIS
HASJ - MARIHUANA - HASJOLJE



HVA ER CANNABIS?
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Cannabis er det mest brukte narkotiske stoffet i Norge, og er på 
verdensbasis det mest utbredte ulovlige rusmidlet når det gjelder både 
dyrking og bruk. Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra 
planten Cannabis sativa. Fra denne planten fremstilles produkter som; 
marihuana, hasjisj og cannabisolje. 

Den rusgivende effekten kommer 
hovedsakelig fra virkestoffet delta-9-
tetrahydrocannabinol, også kalt THC. 
I den viltvoksende planten finner man 
en annen cannabinoid kalt cannabidiol 
(CBD). Denne cannabinoiden bidrar ikke 
til selve rusvirkningen, men er meget 
viktig grunnet dens evne til å dempe 
uønskede virkninger som for eksempel 
psykotiske symptomer.

THC-innholdet varierer mellom 
forskjellige typer planter, hvilken 
del av planten som benyttes og 
dyrkningsvilkårene. Cannabisproduktene 
har iløpet av de siste årene endret 
seg mye ved at THC-innholdet har økt 
betraktelig, og CBD-innholdet er kraftig 
redusert. Det har også kommet en rekke 
syntetiske stoffer på markedet som er 
mer potente. Dette medfører en enda 
større risiko for helseskader.

MARIHUANA er vanligvis toppskudd 
eller tørkede blader. Fargen er gjerne 
brun eller grønnlig. Kalles gjerne «pot» 
eller «weed».

CANNABISOLJE er ekstrahert 
plantesaft, og har en meget høy 
konsentrasjon av THC. Fargen er 
grønn eller brun, og 
konsistensen er en 
klisteraktig olje.

HASJISJ lages av cannabisharpiksen, 
og blir presset til plater eller klumper. 
Fargen varierer fra lys brun eller grønn 
til nesten sort. 

SYNTETISK CANNABINOIDER er 
fremstilt i laboratorie. Kan være opp 
til flere hundre ganger så potent, og 
inneholder ingen 
CBD. Det finnes flere 
tilfeller av overdose 
ved bruk av syntetiske 
cannabinoider.



“Det er vel ikke 
så veldig farlig 
å røyke hasj?”
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Ved bruk av cannabis vil virkestoffet THC transporteres raskt til 
hjernen. Her vi det feste seg til cannabinoidreseptorer. Dette vil skape 
en ubalanse i hjernens normalfunksjon, og har en negativ påvirkning 
på blant annet hukommelse, tenkeevne og følelser. 

Ungdom er spesielt sårbare, ettersom deler av hjernen ikke er fullt 
utviklet ennå.

HJERNENS PÅVIRKNING

KOGNITIVE SKADEVIRKNINGER
& KONSEKVENSER
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HVORDAN CANNABIS         

Kortidshukommelsen svekkes
Avtaler glemmes og det blir vanskelig å vurdere 
tiden. I samtaler kan brukeren ha problemer med å 
følge tråden og faller ofte ut eller skifter tema. 

Evnen til helhetstenkning reduseres
Det blir vanskeligere å sortere informasjon. Dette 
fører til utfordringer i forhold til å ta initiativ og
gjennomføre planlagt aktivitet.

Manglende interesse for omgivelser og relasjoner
Evnen til å planlegge og skape rutiner svekkes. 
Venner byttes ut, tidligere fritidsaktiviteter blir 
uiniteressante og forholdet til foreldre og familie
blir skadelidende.



HJERNEBARKEN  [CEREBRAL CORTEX]
Hjernens “kaptein”. Har innvirkning på evnen til å ta fornuftige
beslutninger, impulskontroll og planlegging.

Konsekvens: Redusert vurderingsevne og bevissthet.

PÅVIRKER HJERNEN

HIPPOCAMPUS
Hjernens “bibliotekar”. Viktig for innlæring og uthenting av 
lagret informasjon.

Konsekvens: Nedsatt hukommelse og vanskeligheter med
innlæring.

LILLEHJERNEN  [CEREBELLUM]
Senter for motorisk kontroll og koordinering.

Konsekvens: Svekket koordinering

AMYGDALA
Kroppens følelsessenter.

Konsekvens: Angst, frykt og paranoia
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NUCLUS ACCUMBENS
Motivasjon og belønningssenter.

Konsekvens: Ekstremt høy aktivitet. Vanskeligheter i 
følelseslivet når rusen er borte.



RULLEBLAD
Forhold som er knyttet til narkotikaforbrytelser, fører til anmerkninger på rullebladet 
hos politiet. Dette kan gi konsekvenser som blant annet:

• bøter
• utsettelse eller inndragning av førerkort
• problemer i forhold til visumsøknader
• begrensninger i forhold til yrkesvalg der det kreves politiattest

For en som bruker cannabis regelmessig, kan det være mange forhold 
i hverdagen som blir vanskelig å forholde seg til. Språket svekkes, 
ord forsvinner, samtidig som hukommelsen reduseres. Relasjoner 
blir ødelagt og forsvinner på grunn av tilbaketrekning. Utviklingen blir 
satt på “pause” og kognitive skadevirkninger kan gjøre det vanskelig å 
fullføre skolegang.

SOSIALE KONSEKVENSER
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Det finnes en rekke tegn og symptomer som forteller om en person er 
ruset på cannabis. Rusen deles opp i en akutt og en kronisk fase.

TEGN & SYMPTOMER

ANDRE KONSEKVENSER

KRONISK RUS
Ved regelmessig bruk av cannabis, utvikles en kronisk rus. THC lagres i fettvevet og 
frigjøres over tid. Dette fører til at den kroniske rusen blir en normaltilstand. Denne 
forandringen skjer gradvis, uten at brukeren merker det selv. Det sosiale nettverket 
rundt, opplever cannabisbrukeren som sløv, passiv og ureflektert. Aktiviteter og 
relasjoner som tidligere var av stor betydning, mister sin verdi.

FASE 1:
Varer 15-45 minutter, og kjennetegnes av:
•   aktiv tankegang
•   pratsom og fnisete
•   lett blodsprengte øyne
•   hjertebank og hurtig puls
•   lysømfindtlighet
•   tørrhet i munn og svelg

FASE 2:
Varer i ca 3 timer og kjennetegnes ved:
•   innadvendt tankegang
•   farger forsterkes
•   lyder mer framtredende
•   tankeflukt
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Bruk av cannabis kan utløse psykiske lidelser som angst, depresjon, 
og i noen tilfeller psykose og schizofreni. Det er også forbundet med en 
økt risiko for høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjerneslag, kronisk hoste, 
luftveisinfeksjoner og lungekreft.

AKUTT RUS



RUSTELEFONEN
rustelefonen.no
08 588

UNGRUS
ungrus.no
930 45 684

AGDER POLITIDISTRIKT
politi.no/agder
38 38 38 38

RUSHJELP
rushjelp.no
55 90 86 00

ANBEFALT LITTERATUR
•   Foreldreboka om hasj (Arnet)
•   Hva vet vi om cannabis? (Bretteville-Jensen)
•   Ud af hashmisbrug (Lundqvist & Ericsson)

INFORMASJONSFILMER finnes på helsefilm.no

Dersom du ønsker mer informasjon, råd eller veiledning,
kan du kontakte din fastlege, skolens helsesøster eller benytte deg av
følgende kontaktinformasjon:

WWW.HASJAVVENNING.NO

RESSURSER

NEI
TAKK

Brosjyren er laget av Karianne Birkeland, Renate Johnsen, Marit Norland og Finn Hondrelis.
Utgitt i samarbeid med Hasjavvenning Kristiansand.

HASJAVVENNING KRISTIANSAND - HASJAVVENNING.NO 
Hasjavvenning.kristiansand@kristiansand.kommune.no
Madelene Skårdal:  90 60 29 64 (ungdom 18-30 år)
Håvard Berge:   95 19 67 05 (ungdom under 18 år)


